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ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ БЕШЕ 
ОФИЦИАЛЕН ГОСТ НА НАЦИОНАЛНОТО ЧЕСТВАНЕ 
НА ДЕНЯ НА МИНЬОРА И 30-ГОДИШНИНАТА НА БМГК

„Минната индустрия е в основата на не-
зависимостта на националната енер-
гетика и на икономиката. Тази индус-

трия е стабилна, благодарение на хората, които я 
ръководят, внедряват инициативи, нови практики и 
работят денонощно така, че да бъдем конкуренто-
способни. Тя е стратегически отрасъл, от нея зависят 
всички останали сектори, и никога не трябва да забра-
вяме това“. С тези думи президентът на Република 
България Румен Радев откри Националното честване 
на Деня на миньора и 30-годишнината от създаването 

О ициалният пре иди  и гостите на с итието и сл а а и на на Реп лика лгария при откриването

на Българска минно-геоложка камара. Събитието се 
проведе в „София Хотел Балкан“.

„За мен е чест да бъда сред хора – представители на 
една мъжка, трудна и рискована професия. Професия, 
превърнала се в еталон на сила, на характер и сплоте-
ност“ каза в обръщението си държавният глава. 

Президентът връчи на Българската минно-геоложка 
камара Почетен знак по повод 30-годишнината от ней-
ното създаване и за големия  принос в минното дело. 

На с итието прис ства а пре идент т на Реп лика лгария  ресорните а ран а д р авни инстит ции  на ни инстит ти 
и органи ации  о ластни правители и к етове на инни региони  дипло ати ески представители  ир и  ветерани от ран а 
и ст денти
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През 2020 г. България запаз-
ва своето водещо място в 
европейската минерално-су-

ровинна индустрия, нареждайки се 
на челните места по добив на мед 
и злато. Основните суровини, които 
се добиват в страната ни са лигнит-
ни въглища, оловно-цинкови, медни 
и полиметални руди, гипс, варовик, 
бентонит, каолин, кварцови пясъци, 
огнеупорни глини, мрамор.

Общият добив на полезни изкопае-
ми през 2020 г. е 107 млн. тона, като 
бележи лек спад спрямо предходна-

Преди т р ественото с рание в Катедралния ра  Св. Неделя  е отсл ен о-
ле ен а драве на ин орите

тивно, както и специални персонал-
ни отличия.

Наградени бяха първите учредите-
ли на БМГК – фирми и личности, 
участвали в създаването на бран-
шовата организация през 1991 г.

По време на тържествената цере-
мония бяха отличени и най-добри-
те дружества в бранша за 2020 г. в 
категориите „Най-добри резултати“, 
„Иновации“, „Безопасност и здраве“, 
„Грижа за природата“ и „Корпора-
тивна социална отговорност“

На събитието присъстваха ресорни-
те за бранша държавни институции, 
научни институти и организации, 
областни управители и кметове на 
минни региони, дипломатически 
представители, фирми, ветерани от 
бранша и студенти. 

Националното честване на Деня 
на миньора по традиция се органи-
зира от Българска минно-геолож-
ка камара на 18-ти август - денят 
на Успението на св. Иван Рилски.  
Партньори на събитието са На-
учно-техническия съюз по минно 
дело, геология и металургия и на 
миньорските синдикати към КНСБ 
и КТ „Подкрепа“. 

СЪСТОЯНИЕ НА МИНЕРАЛНОСУРОВИННАТА ИНДУСТРИЯ 
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА*

Проф. дтн инж. Николай Вълканов - Председател на Управителния съвет 
и на Българската минно-геоложка камара

те си нива за последните 15 години. 
Спад има и при добива на индустри-
ални минерали и добива на скал-
но-облицовъчни материали. Ръст с 
8  отчетохме при добива на метални 
полезни изкопаеми и 7  на инертни 
материали.

Най-голям дял в разпределението 
на добива през изминалата година 
има рудодобивът с 36 , следван от 
добива на инертни материали с дял 
от 32 . Традиционно на второ мяс-
то се нареждаше въгледобива, но от 
2019 г. той отстъпва по дял и остава 
на трета позиция с 21 . Добивът на 
индустриални материали също изо-
става през последните години с дял 
през миналата година от 10 . 

„Приемете го като символен знак 
на моята дълбока признателност, 
благодарност и подкрепа за вашата 
отговорност към България. В мое 
лице, като приоритетен отрасъл на 
българската икономика, вие имате 
съюзник.“ каза той. 

По време на тържественото чества-
не председателят на БМГК проф. 
дтн инж. Николай Вълканов пред-

стави обзорен доклад за състоя-
нието на отрасъла през изминалата 
година.

По време на тържественото събра-
ние, по случай 30-годишния юбилей 
на БМГК, бяха връчени специални 
награди за принос към минната 
индустрия на ресорни държавни 
институции и на партньорски орга-
низации, с които БМГК работи ак-

та 2019 г. Това се дължи основно на 
въгледобива, при който намаление-
то е с 21 , достигайки до най-ниски-

*Изнесеният доклад е поместен със 
съкращения
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Общата стойност на произведената 
продукция на промишлените пред-
приятия от сектор Добивна про-
мишленост през 2020 г., по изчис-
ления на БМГК, е в размер на близо
2,9 млрд. лв., като бележи ръст с 11  
спрямо 2019 г. Основната причина 
за това са резултатите в рудодобива, 
при който се отчита както нараства-
не в натурално изражение, така и 
покачването на цените на междуна-
родните пазари през изминалата го-
дина. Налице е ръст и при добива на 
неметални минерали и суровини – с 
10 . 

Стойността на произведената про-
дукция в подотрасъл въгледобив, от 
друга страна, бележи сериозен спад 
– с 27 , най-вече поради намалява-
нето на количествата на добива. 

Продуктите на минерално-суровин-
ната индустрия през 2020 г. форми-
рат 2,3 млрд. евро износ, а стойност-
та на вноса превишава двойно този 
показател и е в размер на 4,6 млрд. 
евро. Като цяло, през този период 
външната търговия намалява своя 
интензитет както в количествено, 
така и в стойностно изражение, кое-
то се дължи основно на вноса и из-
носа горива.

Инвестициите в бранша запазват ви-
соките си темпове, като за послед-
ните десет години те надхвърлят
3 млрд. лв. Благодарение на това 
днес българските добивни компании 
са сред водещите примери в Европа 
за модерна минна индустрия. 

Само през последната година бяха 
реализирани редица успешни проек-
ти, сред които са  най-голямата топ-
кова мелница на Балканите в обога-
тителна фабрика „Асарел“, модерни 
мелнични агрегати за преработка на 
руди в „Елаците-Мед“, новият фил-
търно-сушилен цех в „Каолин“, който 
оптимизира ресурсите и опазване-
то на околната среда, редуцирайки 
преките въглеродни емисии и техно-
логиите за нулево заустване на про-
изводствени води в „Дънди Прешъс 
металс“.

Внедрени са иновативни дигитални 
технологии на бъдещето като из-
следователския продукт X-  в 
„Асарел-Медет“, който ще доведе до 
революция в проучването и характе-
ризирането на находища. Също и но-
вата мобилна информационна сис-
тема в „Елаците-Мед“, акумулираща 

цялата производствена информация 
в единна среда. 

Това са само малка част от постиже-
нията, с които може да се гордеем в 
нашия бранш. 

Важен акцент от анализа за изми-
налата година е развитието на чо-
вешките ресурси в отрасъла. Според 
данните на Националния статисти-
чески институт, пряко заети в отра-
съла са близо 21 000 души, а осигу-
рени – около 30 000. Допълнително 
се поддържат още над 120 хил. ра-
ботни места, които обслужват бран-
ша с всичките му необходими дос-
тавки и услуги. 

Важно е да се има предвид, че в ми-
нерално-суровинния отрасъл про-
изводителността на труда е близо 
2,5 пъти по-висока от средната за 
индустриалния сектор в страната и 
достига до 140 хил. лева на един зает 
през 2020 г. Това се дължи както на 
модернизацията на производстве-
ния процес, така и на системните ин-
вестиции в развитието и обучението 
на кадрите, в по-добрите условия на 
труд и социално сътрудничество.

Средната годишна заплата на на-
етите в отрасъла през 2020 г., по 
предварителни данни на НСИ, е
21 927 лв., като продължава тенден-
цията на увеличение. Заплащането 
в бранша се запазва високо – 36  
над средното за страната и е на 
четвърто място от икономическите 
дейности след I  сектора, финанси и 
застраховане и енергетика. 

Спецификата на тежката индустрия 
като цяло и конкретно на минния 
бранш изисква с изключително се-
риозно внимание да следим индика-
торите за безопасността на труда в 
отрасъла. През последните години 
имаме положителни примери от во-
дещи компании като „Асарел-Медет“, 
„Каолин“ и др., при които е налице 
нулев годишен травматизъм на ра-
ботното място. Това е стандарт, към 
който трябва да се стремят всички 
фирми в нашия бранш.

Друг съществен аспект от дейността 
на минерално-суровинния отрасъл 
е опазването на околната среда. За 
последните десет години бяха ин-
вестирани близо половин милиард 
лева за изграждане и поддържане 
на екологични съоръжения. През из-
миналата година бяха реализирани 

множество проекти за повишаване 
на енергийната ефективност, предо-
твратяване замърсяването на окол-
ната среда и екологосъобразното 
управление на отпадъците от про-
изводствения процес, включително 
рекултивация на хвостохранилища 
и постигане на нулево заустване 
на води, което постигнаха в „Дънди 
Прешъс Металс“.

Освен своята пряка дейност, мин-
ните компании осъзнават своята 
важна роля и отговорност за под-
помагане на обществото. Десетки 
са инициативите по региони в сфе-
рата на социално-икономическото 
развитие  през последната година. 
Сред тях са стимулиране на местния 
бизнес чрез фондове и програми за 
създаване на допълнителна заетост, 
социални и инфраструктурни проек-
ти и подобряване качеството на жи-
вот, подкрепа на културата, спорта и 
образованието.

Тук е мястото да отбележа приноса 
на минната индустрия и Българска 
минно-геоложка камара при спра-
вяне с последиците от ковид епи-
демията в страната. В началото на 
миналата година организирахме 
Национална дарителска кампания, 
в рамките на която се осъществи-
ха няколко успешни инициативи за 
подпомагане на българското здра-
веопазване.

Всичко това показва дългосрочния 
ангажимент и воля на компаниите 
от нашия сектор да допринасят не 
само за икономическото развитие, 
но и за благосъстоянието на обще-
ството, включително като надежден 
патньор при кризи, което е израз на 
нашата корпоративна социална от-
говорност.

Днес, по повод нашия двоен празник 
– Националното честване на Деня 
на миньора и 30-годишнината на 
Българска минно-геоложка камара, 
от името на Организационния коми-
тет на празника и на Управителния 
съвет на Камарата, поздравявам 
най-сърдечно всички работещи в 
минерално-суровинната индустрия 
и им благодаря за положения упорит 
труд за развитието на бранша  Бла-
годаря и на държавните и общински 
органи, на нашите партньори от на-
ционалните и европейски работода-
телски организации, както и на син-
дикатите за доброто конструктивно  
сътрудничество.
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Н р   с   ор   
р ос м рс  м ер о с ро

 с р    с с ем   ре  
о ре   р

l Президент на Република България Румен 
Радев

l Министерство на енергетиката, получена от 
зам.-министъра на енергетиката  Мирослав 
Дамянов

l Министерство на околната среда и водите, 
получена от инж. Поля Пенчева - началник 
на политическия кабинет

l Министерство на труда и социалната поли-
тика, получена от зам.-министъра на труда 
и социалната политика Надя Клисурска

l Главна инспекция по труда, получена от из-
пълнителния директор на Румяна Михайло-
ва

l Минно-геоложки университет „Св. Иван 
Рилски“, получена от ректора проф. д-р инж. 
Ивайло Копрев

l Научно-технически съюз по минно дело,
геология и металургия и персонално д-р 
инж. Кремена Деделянова по случай 50-го-
дишният  юбилей

l Конфедерация на работодателите и индус-
триалците в България, получена от д-р Иван 
Вутов,  заместник-председател

l Българска стопанска камара, получена от  
Добри Митрев – главен секретар и член на 
Управителния съвет

l Асоциация на индустриалния капитал в 
България, получена от Добрин Иванов – из-
пълнителен директор

l Българска търговско промишлена палата

l Конфедерация на независимите синдикати 
в България, получена от Пламен Димитров, 
президент

l Конфедерация на труда „Подкрепа“, получе-
на от Димитър Манолов, президент

l едерация на независимите синдикати на 
миньорите към КНСБ, получена от инж. Ва-
лентин Вълчев, председател

l Синдикална миньорска федерация към 
КТ „Подкрепа“, получена от инж. Владимир 
Топалов, председател на федерацията.

ерсо  р   р ос м р
с  м ер о с ро  с р    
с с ем   ре  о ре   р

l Проф. дтн инж. Цоло Вутов - почетен пред-
седател на НТС по МДГМ и почетен член на 
УС на БМГК

l Проф. д-р Любен Тотев  - ректор на МГУ 
„Св. Иван Рилски“ в периода 2011 – 2019 г., 
председател на Съвета на ректорите в пе-
риода 2016-2020 г. и заместник-председа-
тел на БМГК.

НАГРАДИ ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА МИНЬОРА И
30-ГОДИШНИНАТА НА БМГК
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НАГРАДИ ЗА ЪРВИТЕ РЕДИТЕЛИ НА 
БМГК  ФИРМИ  КОИТО НЕ СА ЛИКВИДИ
РАНИ И НЕ СА СЕ ВЛЕЛИ В ДР ГИ ФИРМИ  
КАКТО И ЛЕНОВЕ НА ЪРВИЯ РАВИТЕ
ЛЕН СЪВЕТ НА БМГК

l „Минстрой Холдинг“ АД (Д  „Минстрой“) 
с председател на Съвета на директорите 
проф. дтн инж. Николай Вълканов и награда 
за принос към българската минерално-су-
ровинна индустрия по случай 70 годишния 
му юбилей

l „Асарел-Медет” АД  с председател на Над-
зорния съвет Димитър Цоцорков

l „Дънди Прешъс Металс елопеч“ („ елопеч” 
ООД) с изпълнителен директор проф. д-р 
инж. Илия Гърков

l  „Огнеупорни глини” ООД с изпълнителен 
директор Добрин Далов

l „Тракия-РМ” ООД с изпълнителен директор  
Халина Малецка-Пейчева

l Ружан Русев („Ватия” ООД)

l Красимир Грънчаров – представител на
„Георесурс“ ООД през 1991 г.

l Иван Крумов – представител на Д  „Осого-
во” през 1991 г.

l Красимир Георгиев – представител на Д  
„ ипровец” през 1991 г.

l Венцислав Ников – представител на „Под-
земно строителство” ООД през 1991 г. 

l  Петър Недялков – представител на „Софге-
опроучване” ООД през 1991 г.  – юбилейна 
монета.

ГОДИ НИ НАГРАДИ НА БЪЛГАРСКА
МИННО ГЕОЛО КА КАМАРА

Ко е  р   ос е   о
  ом  о  р   е о е  

БМГК

l „Елаците-Мед“ АД с изпълнителен директор 
Драгомир Драганов. Награда за най-добри 
резултати през 2021г. - постигнат ръст на 
добива на руда през 2020 г. спрямо 2019 г. 
4,6 . 

l „Асарел-Медет“ АД с изпълнителен дирек-
тор инж. Делчо Николов. Награди за

- Иновации за изследователски проект 
X-  – внедряване на нови сензорни 
технологии за геоложко проучване и 
дигитални продукти за моделиране на 
находищата и по-ефективна преработ-
ка на рудите

- Безопасност и здраве за постигнат ну-
лев трудов травматизъм през 2020 г., 
удостоверено с документ от Национал-
ния осигурителен институт

- Грижа за природата – за липса на на-
рушения и санкции във връзка със 
спазване на екологичните норми през 
2020 г., удостоверено с документ от РИ-
ОСВ

- 55 години „Асарел-Медет“ АД  - награда 
за принос към българската минера-
но-суровинна индустрия

- Грамота за активно участие в Нацио-
нална дарителска кампания за под-
помагане справяне с епидемията от 

VI -19.

l „Асарел-Ремонт“ ООД с управител Иван Иг-
натов. Награди за безопасност и здраве за 
постигнат нулев трудов травматизъм през 
2020 г., удостоверено с документ от Нацио-
налния осигурителен институт.

l „Дънди Прешъс Металс“ ЕАД с изпълните-
лен директор проф. д-р инж. Илия Гърков. 
Награда за  

- Грижа за природата - Нулево заустване 
на води в околната среда в предприяти-
ята в елопеч и Крумовград. 

- Грамота за активно участие в Нацио-
нална дарителска кампания за под-
помагане справяне с епидемията от 

VI -19.

l „Каолин“ ЕАД с главен изпълнителен дирек-
тор д-р Волф Харлфингер Награда за

- Грижа за природата - нулеви санкции и 
въведен в експлоатация проект „ ил-
търно-сушилен цех за стоков каолин, 

с който се постига оптимизиране на 
ресурсите и опазването на околната 
среда и редуциране на преките емисии 
на 2, отделени в атмосферата от по-
треблението на енергия.

l „Геотехмин“ ООД с изпълнителен директор 
Доминик Хамерс. Награда за

- Социално-отговорна кампания за про-
ект „Българските добродетели“ в под-
крепа на общините“

- Грамота за активно участие в Нацио-
нална дарителска кампания за под-
помагане справяне с епидемията от 

VI -19

- 30 годишен юбилей на дружеството – 
награда за принос към българската 
минерално-суровинна индустрия.

l „Минстрой Холдинг“ АД с председател на 
Съвета на директорите проф. дтн инж. Ни-
колай Вълканов

- Грамота за активно участие в Нацио-
нална дарителска кампания за под-
помагане справяне с епидемията от 

VI -19
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l Горубсо-Мадан“ АД с изпълнителен дирек-
тор инж. Сергей Атанасов  Награда за при-
нос към българската минерално-суровинна 
индустрия по случай 70 годишния юбилей 
на дружеството

l „Инфрапроект Консулт“ ЕООД с изпъл-
нителен директор д-р Розалина Козлева. 
Награда за принос към българската ми-
нерално-суровинна индустрия по случай 
20-годишнината на дружеството.

l Списание „Минно дело и геология“ с пред-
седател на редакционния съвет проф. д-р 
инж. Любен Тотев. Награда за 75-тата го-
дишнина на изданието.

ерсо  р   р ос м м е
р о с ро  с р    е   
р о о е   о о    

е о е  БМГК  о о о  о 
с е  ор о  о   К м

р  

l Проф. дтн инж. Николай Вълканов – пред-
седател на БМГК и председател на Съвета 

на директорите на „Минстрой Холдинг“ АД 
по случай неговия 70 годишен юбилей

l Ваня Денева – изпълнителен директор на 
„Евромакс Сървисиз“ по случай нейния 50 
годишен юбилей

l Милен Марков – изпълнителен директор на 
ПОК „Съгласие“ по случай неговия 50-годи-
шен юбилей.

НАГРАДА ЗА НА ДОБЪР СТ ДЕНТ НА МГ  
„СВ  ИВАН РИЛСКИ“

l Константин Младенов - специалност 
„Компютърни технологии в инженерната 
дейност“, V-ти курс, успех отличен 5,63) – 
награда на БМГК – грамота и парична на-
града от 1000 лв.

l Карина Гелова - специалност „Управление 
на ресурси и производствени системи“, -
ри курс) – награда на ондация „Асарел“ 
– грамота и плакет, и професионален стаж 
в „Асарел-Медет“ и парична награда от
1000 лв.

l Анастасия Люцканова - специалност „Еко-
логия и опазване на околната среда“, успех 
отличен 5,69) – награда грамота и парична 
награда от  „Минстрой Холдинг“ АД 2000 лв.

НАГРАДИ ЗА ОБЕКТИВНО И ОСЛЕДОВАТЕЛ
НО ОТРАЗЯВАНЕ НА БРАН А 

l Марияна Бойкова, „24 часа“

l Ростислав Величков - информационен пор-
тал „Енергия за България“.

НАГРАДИ НА НА НО ТЕХНИ ЕСКИЯ СЪЮЗ 
О МИННО ДЕЛО  ГЕОЛОГИЯ И МЕТАЛ РГИЯ

l Проф. дгн Димчо осифов - златен плакет 
за заслуги към НТС по МДГМ

l Проф. дтн Валери Митков - почетен член на 
НТС по МДГМ

l Проф. д-р Валентин Велев - почетен член на 
НТС по МДГМ.
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Впериода 6-10 септември 2021 г. в хотел „Астор 
Гардън“, к.к. Св. Св. Константин и Елена, гр. Ва-
рна, се проведе ХVI Международна конференция 

по открит и подводен добив на полезни изкопаеми. 
Главен организатор на конференцията бе Научно-тех-
ническия съюз по минно дело, геология и металургия, 

Конференция е традиционна и се провежда от повече 
от 30 години. С актуалността на своите тематични на-
правления тя привлича учени и специалисти от Русия 
и Европа. Тази година конференцията се проведе в ус-
ловията на ковид пандемията и  бе напълно съобразе-
на с ограниченията. Организаторите бяха наели лабо-
ратория, която проведе тестване за ковид на всички 
участници, които не разполагаха със сертификат за 
ваксиниране или преболедуване. Това осигури спо-
койно и успешно провеждане на конференцията без 
застрашаване на здравето на участниците.

В конференцията взеха участие над 150 специалисти, 
учени и бизнесмени. Освен присъствено, конференци-
ята беше достъпна и онлайн.

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

Изказвания, в които бе изтъкната важността на фо-
рума и пожелания за ползотворна работа отправиха 
представители на съорганизаторите и спонсорите, 
които при откриването бяха заели места в официал-
ния президиум. Ректорът на Минно-геоложкия универ-

 МЕ Д НАРОДНА КОНФЕРЕН ИЯ О ОТКРИТ И
ОДВОДЕН ДОБИВ НА ОЛЕЗНИ ИЗКО АЕМИ  ОРГАНИЗИРАНА

ОТ НТС О МИННО ДЕЛО  ГЕОЛОГИЯ И МЕТАЛ РГИЯ

Д-р ин . Кре ена Деделянова  председател на НТС по ин-
но дело  геология и етал ргия  откри XVI кон еренция по 
открит и подводен до ив на поле ни и копае и

ситет „Св. Иван Рилски“ проф. д-р инж. Ивайло Копрев 
подчерта важността на подобни форуми, които, освен 
че сплотяват минералносуровинната общност, показ-
ват и нейната значимост. „Именно хората, които сме 
тук, трябва да застанем и да работим като един в посока 
затвърждаване на позициите на минералносуровинната 
индустрия като основна за икономиката и осигуряваща 
енергийна и суровинна независимост на България“ - каза 
проф. Копрев.

Проф. д-р инж. Славейко Господинов, зам.-ректор на 
Университета по архитектура, строителство и геоде-
зия поздрави всички присъстващи, „заразени от виру-

Представители на с органи аторите и генералния спонсор 
в о ициалния пре иди  по вре е на откриване на кон е-
ренцията

Над 150 специалисти  ени и и нес ени  ра пределени в 
две али в е а астие в кон еренцията

Още ного сни ки и атериали от кон еренцията о е да на ерите на са та на списание инно дело и геология  - 
http ://mdg-magazine.bg/no ini/ i- on eren e/
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са на науката“ за дейността и дръзновението с което 
са работили, за желанието да дойдат в залата, да спо-
делят своите постижения и да обменят мисли с коле-
гите си. Проф. Господинов пожела на присъстващите 
специалисти, с голяма част от които той е работил 
съвместно, и занапред да бъдат все така успешни.

В приветствието си доц. д-р инж. Иван Митев, изпъл-
нителен директор на Българската минно-геоложка ка-
мара, акцентира върху предизвикателствата и перс-
пективите пред минните специалисти и бранша като 
цяло. Независимо че България е в челните позиции по 
добив в Европа и че успешно развива иновативни тех-
нологии, много важно за бранша е да следи тенден-
циите, да усъвършенства комуникациите и връзките 
бизнес - наука. „Много важен критерий за бъдещето на 
бранша е на всяка следваща конференция да виждаме 
все повече съвместни разработки между академични и 
производствени колективи“, допълни доц. Митев.

От името на генералния спонсор приветствие и поз-
дравителен адрес поднесе инж. Георги Петров, зам.- 
генерален директор „Производство“ на „Елаците-Мед“ 
АД. Участниците поздрави и инж. сен аушев, дирек-
тор по производствено-технически въпроси в „Мини 
Марица-изток” ЕАД. 

Беше прочетен поздравителен адрес от почетния пред-
седател на НТС по МДГМ проф. дтн инж. Цоло Вутов.

В програмата на конференцията бяха включени 48 до-
клада и 4 презентации, изнесени в рамките на три дни 
на една пленарна и седем тематични сесии.

Пленарната сесия започна със спомен за проф. дтн 
инж. Стоян Христов, дългогодишен почетен председа-
тел на Организационния комитет на конференцията. 
Проф. Георги Михайлов проследи богатия творчески 
и професионален път на една от най-крупните фи-
гури от МГУ „Св. Ив. Рилски“ и подчерта приноса на
проф. Христов за изграждането и развитието на мине-
рално-суровинния отрасъл.

В пленарната сесия бяха включени две презентации,  
посветени на годишнини - „100 години Каолин ЕАД - 
иновации и модернизиране“, изнесена от д-р инж. Ми-
рослав Маринов, ръководител „Инвестиционни проек-
ти“ в Каолин ЕАД и „75 години списание „Минно дело 
и геология“, изнесена от доц. д-р инж. Иван Митев, уп-
равляващ редактор на списанието. Той използва въз-
можността пред многобройната аудитория да изрази 
дълбокото си уважение и благодарност към авторите 
и сътрудниците, партньорите, читателите и приятели-
те в един дълъг процес, в който страниците на „Минно 
дело и геология“ запазват най-важните свидетелства 
за развитието, проблемите и успехите на бранша.

Освен докладите и фирмените презентации, участни-
ците бяха заинтригувани от фирмените изложители, 
които представиха свои постижения и нововъведения 
на щандове. 

Заслужава да се отбележи активното участие на мла-
ди специалисти, които показаха своя интерес към те-
мите на конференцията, както и участието на голям 
брой специалисти от фирмите, разработващи открити 
рудници.

Успешното провеждане на ХVI Международна кон-
ференция по открит и подводен добив на полезни 
изкопаеми е подпомогнато и от спонсорите на конфе-
ренцията  платинен - Групата ГЕОТЕХМИН с фирмите 
„Геотехмин“ ООД, „Елаците-Мед“ АД, „Геострой“ АД,
„Геотрейдинг“ АД  сребърен - „Асарел-Медет“ АД  брон-
зов - „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД.

В края на конференцията на директорите на фирми-
те-спонсори бяха връчени сребърни и златни плакети 
за заслуги към НТС по МДГМ. Дългогодишният член 
на НТС по МДГМ и участник в конференциите д-р инж. 
Павел Карачолов бе удостоен със званието Заслужил 
геолог на НТС по МДГМ.

Всички доклади, изнесени на конференцията бяха 
събрани в сборник, специално отпечатан за форума. 
Докладите бяха на разположение и в дигитален вид 
върху диск. 

НТС по МДГМ

У астниците в кон еренцията и а а в о ността да ра -
гледат и пол ат кни ки от списание инно дело и геоло-
гия  на специално органи иран щанд

Владислав Тра лиев  директор Геология и концесии  на
Геоте ин  ООД  пол и плакета на про . дтн ин . Цоло 

В тов а асл ги к  НТС по ДГ . На д-р ин . Павел Ка-
ра олов е прис дено ванието асл ил геолог на НТС по 

ДГ  (вдясно)
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Българската минна камара (сега Българска мин-
но-геоложка камара) е създадена през 1991 г. 
с цел да обедини интересите и да подпомогне 

в решаването на проблемите на тогавашните дър-
жавни дружества от геологията, въгледобива, рудо-
добива, уранодобива, добива на нерудни минерални 
суровини и скалнооблицовъчни материали и минното 
строителство. 

На 20.11.1991 г. е проведено Общото събра-
ние на браншовата камара, на което се при-
съединяват още 43 фирми. Избран е и пър-

вият Управителен съвет на Сдружението с 
председател инж. Лъчезар Цоцорков – изпълнителен 
директор на „Асарел-Медет“ АД и членове инж. Дими-
тър Русчев – главен директор на направление „Въгли-
ща“ към Комитета по енергетика, инж. Тончо Вълков 
– изпълнителен директор на „Тракия РМ“ ООД, инж. 
Николай Вълканов – управител на Д  „Минстрой“, 

„БМГК е кауза, на 
която трябва да се 
посвети всеки, за 
да спечелим всич-
ки, както и нацио-
налната икономика. 
Необходима е еже-
дневна отдаденост 
на интересите на 
Камарата – духов-
на, физическа и ма-
териална, на основа 
принципите и цен-
ностите, заложени 
в нашия Устав и Ети-
чен кодекс.“

Проф. д-р Лъчезар Цоцорков, председател
на БМГК в периода 1991 – 2017 г.

Вр ване на предло ения а ра витие на инната про-
и леност на пре идента на Реп лика лгария д-р 
ел  елев от председателя на ГК  1994 г.

З  ГОДИНИ БЪЛГАРСКА МИННО ГЕОЛО КА КАМАРА

 ВА НИ ДАТИ ОТ ИСТОРИЯТА НА БМГК

 Първа среща и решение за учредяване 
на Българска минна камара

 Първо учредително събрание на Бъл-
гарска минна камара

 Подписване на първия ОКТД за бранша 
– първи за страната след промените

 ленство на БМГК в Българска стопан-
ска камара

 Обнародване от 38-мо НС на първия 
Закон за подземните богатства

 ленство на БМГК в Евромин

 Първо Национално честване на Деня на 
миньора

 Създаване на експертни Постоянни 
комисии към УС на БМГК

 Създаване на първата интернет страни-
ца на БМГК

 Първо издание на Годишен бюлетин 
на БМГК за минерално-суровинната 
индустрия

 ленство на БМГК в Конфедерация на 
работодателите и индустриалците в 
България

 Подписване на първите Меморандуми 
за разбирателство с политическите 
сили

 Първо издание на Международно 
изложение „Интермин Експо“ в рамки-
те на Есенния технически панаир в гр. 
Пловдив

 Първо издание на Международна 
конференция за устойчиво развитие на 
минерално-суровинната индустрия, гр. 
Пловдив (сега ЕМБ )

 Изработване на проект за Национал-
ната стратегия за развитие на минната 
индустрия по инициатива на БМГК
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Среща на подотрас л В гледо ив  с представители на  
инистерство на енергетиката и енерги ните рес рси  

1996 г.

инж. Петър Недялков – изпълнителен директор на 
„Софгеопроучване“ ООД, инж. Петър Казанджиев – 
изпълнителен директор на „Ватия“ ООД и инж. Сера-
фим Еленков – изпълнителен директор на ЕТД „Мра-
мор Брекстон“ ООД.

В помощ на Управителния съвет са сформирани чети-
ри постоянни експертни комисии

ЪРВИ РЕДИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА МИННА 
КАМАРА СА  ФИРМИ

1. „Асарел-Медет” АД 
2. Д  „Минстрой” 
3. „Тракия-РМ” ООД
4. „Георесурс” ООД
5. „ елопеч” ООД
6. Д  „Осогово” 
7. „Горубсо” АД
8. Д  „Минстрой” – Божурище
9. Д  „ ипровец”
10. Д  „Устрем”
11. „Редмет” ООД
12. „Подземно строителство” ООД
13. „Ватия” ООД
14. „Геоком” ООД
15. „Софгеопроучване” ООД
16. „Огнеупорни глини” ООД
17. „Пирин” ООД

 Създаване на Единния орган за упра-
вление на подземните богатства

 Първо отбелязване на Европейските 
дни на минералите в България

 Изработване на доброволен браншови 
Стандарт за учстойчиво развитие на 
минерално-суровинната индустрия, 
възложен от БМГК

 Създаване на отоизложба „Знаете 
ли откъде идват предметите, които ни 
заобикалят“

 ленство на БМГК в Българска мрежа 
на ГД на ООН

 Откриване на нов офис на БМГК

 Първа обща среща на членовете на 
БМГК - с. Арбанаси

 Създаване на Браншови модел за под-
готовка на кадри

 Връчване на първите сертификати за 
покритие на Стандарта за устойчиво 
развитие

 Създаване на Браншова информацион-
на система

 Приемане на Националната стратегия 
за развитие на минната индустрия от 
Министерски съвет

 Подновяване издаването на сп. „Минно 
дело и геология“ чрез БМГК

 Включване на ЕМБ  в календара на 
Българското председателство на Съве-
та на Европа и официално домакинство 
на Генералната асамблея на Евромин в 
България

 Първа обща среща на Постоянните 
комисии

 Признание за водещата роля на бранша 
в развитието на Националната програ-
ма за дуално обучение

l по преструктуриране на отраслите, приватизация-
та и трудовите отношения

l по законодателната и нормативната инициатива

l по пазарната, финансовата и инвестиционната по-
литика

l по обучението, информацията, връзките с общест-
веността и международното сътрудничество.

Българската минна камара се създава след демо-
нополизация на отраслите от минно-добивната про-
мишленост и в отговор на необходимостта да бъдат 
запазени някои отдавна изградени и утвърдили се 
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Членство на ГК в Евро ин  2000 г.

технологични връзки, да се осъществява координа-
ция в действията на отрасловите дружества по отно-
шение на синдикатите и правителството, да се потър-
сят пътища за оцеляване на фирмите в прехода към 
пазарна икономика.

В Устава на БМК, приет на нейното учредително 
събрание, са заложени основните направления на 
дейността , а именно  ускоряване на прехода към 
пазарна икономика и подпомагане, насърчаване и 
представителство на членовете на Камарата и защи-
та на техните интереси. 

Създаването на Камарата е предшествано от масови 
миньорски стачки за подобряване на заплащането на 
работещите и решаване на натрупаните проблеми в 
минния бранш. На 23.09.1991 г. тогавашния заместник 
министър-председател на Република България Ди-
митър Луджев кани на среща председателя на ново-
сформираната БМК инж. Лъчезар Цоцорков с искане 
да се стартират незабавни преговори с миньорските 
синдикати, заедно с представители от Министерство 
на промишлеността, Комитета по енергетика, Минис-
терство на финансите, Министерство на труда и соци-
алните грижи и други за постигне споразумение със 
синдикатите за прекратяване на стачките.

П рво и дание на е д народна кон еренция а сто -
иво ра витие на инерално-с ровинната инд стрия

гр. Пловдив (сега Е )  27.09.2010 г.

Ръководството на БМК започва преговорите паралел-
но с двете миньорски федерации - СМ  „Подкрепа“, 
представлявано от председателя Димитър Димов, 
и НСМ, ръководена от Пенчо Токмакчиев. След про-
дължителни преговори, с взаимни отстъпки от двете 
страни, се стига до споразумение за заплащане на 
миньорите, увеличено в пъти над предишното. 

На база на това споразумение БМК, заедно с миньор-
ските синдикати, подписват първия отраслов колек-
тивен трудов договор, който е първото браншово 
споразумение в страната след промените. В резултат 
на това е сложен край на социалното напрежение и 
са осигурени условия за първите демократични из-
бори в страната, като е прието ПМС 140, което дава 
възможност за оцеляване на редица предприятия от 
рудодобива.

През следващите 30 години Българска минно-геолож-
ка камара укрепва, работи активно и се развива, за да 
се утвърди като една от най-силните и авторитетни 
бизнес организации в страната. Камарата поддържа 
активни отношения с ресорните държавни институции 

П рва копка на о иса на ГК на Околовр стен п т  27  
септе ври 2010 г.

П рви алкански инен конгрес А КАН ИН  13 – 17 сеп-
те ври 2005 г.  Варна
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Кр гла аса а д алното и про есионалното о ра ование  
09.05.2019 г.

Инициативата Европе ски ден на инералите  в лгария  
28 септе ври 2015 г. До акин Национален е  е ята 
и ората  национален координатор е ГК

тиционни възможности и осъществяване на полезни 
партньорства. Партнира и участва в провеждането 
на научни конференции и форуми на национално, ев-
ропейско и световно ниво, представящи иновациите 
в индустрията. Изпълнява проекти, свързани с раз-
витието на човешките ресурси и работи активно за 
въвеждане на дуалното обучение в страната и разви-
тието на кадрите за отрасъла.

През трите десетилетия на своето съществуване 
БМГК не спира да се развива и да работи активно, 
да подпомага своите членове във всички аспекти на 
тяхната дейност, да отстоява своите позиции, стре-
мейки се към подобряване на условията за бизнес в 
отрасъла с визия за устойчив икономически растеж.

БМГ

и си партнира ефективно с работодателски, браншови 
и научни организации. Продължава отличният диалог 
със синдикатите и това намира израз и в редовното 
подписване на Отрасловия колективен трудов дого-
вор за работещите в сектора.

БМГК реализира редица важни браншови проекти, 
сред които се открояват Стандарта за устойчиво раз-
витие на минерално-суровинната индустрия, Бран-
шовия модел за подготовка на кадри, Браншовата 
информационна система и много други. Камарата е 
инициатор и основен организатор на най-голямото 
събитие за минния сектор в България – Европейски 
минен бизнес форум, който събира стотици предста-
вители на бранша от България и света и вече е ва-
жна част от календара на европейската минна общ-
ност, събирайки стотици представители на бранша 
и институциите. БМГК е организатор и на ежегодното 
Национално честване на Деня на миньора, с което се 
отбелязва подобаващо професионалният празник на 
работещите в отрасъла и се отличават постиженията 
на добивните компании в различните направления на 
устойчиво развитие.

През тези 30 години Камарата реализира и участва 
в още десетки проекти, събития и инициативи – са-
мостоятелно или в партньорство с други организации 
в различни насоки, съгласно своите цели и приори-
тети.

БМГК изпълнява проекти за подобряване на норма-
тивната рамка за отрасъла и участва активно в ко-
мисии, съвети и работни групи на институционално 
ниво по теми и актуални проблеми от дневния ред 
на отрасъла. Работи за утвърждаване на имиджа 
на индустрията чрез различни информационни съ-
бития и инициативи, сред които са отоизложбата 
„Знаете ли откъде идват предметите..“, Европейски 
дни на минералите, Лов на съкровища и много други. 
Организира стопански мисии и бизнес срещи с чуж-
дестранни компании за представяне на нови инвес-

Европе ски инен и нес ор  (V-то и дание)  гр. Со ия  
18.05.2018 г.
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„БТ-Инженеринг” ЕООД, пра-
воприемник на ЕТ “БТ-ИН-

ЕНЕРИНГ” - българска 
компания създадена през 1991 г., 
която предлага консултантски, про-
ектантски и инженерингови услуги 
в сферите на минната индустрия, 
околната среда, строителния над-
зор и реализация на инвестицион-
ни проекти в публичната и частна 
сфери на българския и междуна-
роден пазар. ирмата е регистри-
рана в Камарата на инженерите в 
инвестиционното проектиране като 
Проектантско бюро  281ПБ. През
2021 г. „БТ-Инженеринг” ЕООД от-
белязва тридесет години от своето 
създаване.

Портфолиото от изпълнени проекти 
на дружеството включва различни 
по мащаб, спектър, обем и слож-
ност задачи с държавна значимост 
(изготвяне на национални стра-
тегически документи, документи 
транспониращи европейското зако-
нодателство, изменения на закони 
и нормативни актове), както и доку-
ментация свързана с реализацията 
на конкретни инвестиционни на-
мерения (пред-инвестиционни про-
чувания, проектиране, екологични 
оценки, оценка въздействие вър-
ху околната среда, доклади за ОС 
с Натура 2000, екологични одити 
фаза 1, 2 и 3, комплексни разреши-
телни, строителен надзор и техни-
ческа помощ при изграждането на 
съоръжения в областта на минното 
дело, управлението на отпадъците, 
водите, както и оценка и управле-
ние на риска от замърсяване, инже-
нерингови услуги).

Основни клиенти, за които „БТ-Ин-
женеринг” ЕООД успешно е разра-
ботвала своите проекти са Светов-
ната банка, Европейската банка 
за възстановяване и развитие и 
Пред-присъединителните фондове 
на Европейския съюз  финансира-
щи дейности в Западните Балкани 
и източна Европа, ПРООН, МРРБ, 
МОСВ, МЗГ, над 60 Общини, мно-
го реномирани държавни и част-
ни компании („Асарел-Медет“ АД, 
„Трейс Рисорсиз“ ЕООД, „МОНБАТ“ 

АД, „ХОЛСИМ“ АД, „Титан - Златна 
Панега“, „Тракия РМ“ ЕООД „Екоин-
женеринг РМ“ ЕООД, „Еко Медет“ 
ЕООД,  и др.). 

Основен принцип на работата на 
фирмата е сформиране на „дина-
мични колективи“ от български и 
чуждестранни специалисти, проек-
танти и експерти за изпълнението 
на всяка отделна задача, използ-
вайки ядро от реномирани експер-
ти с богат опит, които служат за 
основа при формирането на кон-
сорциуми с партниращи компании 
и организации, за всяка отделна 
задача. 

Екипите на „БТ-Инженеринг” ЕООД  
включват специалисти, експерти, 
проектанти и консултанти с дока-
зан опит в частния и публичния сек-
тор (ДСО „Редки метали“, МОСВ, МЕ, 
МИНПРОЕКТ, ХТМУ, МГУ, Институт 
за гората към БАН, ГБС, експерти и 
проектанти на свободна практика 
и др.). Този гъвкав подход позволи 
на фирмата да разшири базата си 
от знания и да завърши успешно 
над 300 проекта. За гарантиране 
високото качество на предоставя-
ните услуги „БТ-Инженеринг” ЕООД 
използва интегрирана система 
за управление, сертифицирана 
по Стандарти IS  9001 2015  IS  
14001  2015  IS  45001  2015.

Управител на дружеството е д-р 
инж. Ботьо Табаков, Председател 
ПК „Околна среда“ към Българска-
та минно-геоложка камара, член 
на ПК Околна среда към  U I , 
член на УС на НТС по МДГМ, Пред-
седател на Българското отделение 
на МАНЕБ.

Компанията развива своята дей-
ност в редица сектори, сред които  
минерално-суровинния отрасъл  
управление на битовите, индус-
триалните, минните, инертните и 
опасните отпадъци  управление на 
водите  консултантски услуги при 
строителство на съоръжения  про-
ектиране и инженеринг  възстано-
вяване на околната среда.

Минното дело представлява осно-
вата в консултантските услуги на 
компанията като тя предлага целия 
спектър от консултантски, правни и 
проектантски услуги свързани с це-
лият цикъл на минерално-суровин-
ният отрасъл  - търсене и проучва-
не, добив и първична преработка на 
подземни богатства, концесионни 
анализи, извеждане от експлоата-
ция на минни обекти, оценка въз-
действието, възстановяване и мо-
ниторинг в и около минни обекти. 
Работи с няколко от най-големите 
минно-добивни компании в Бълга-
рия като заедно с тях представлява 
интересите на минната индустрия в 
рамките на членството си в Българ-
ската минно-геоложка камара.

„БТ-Инженеринг” ЕООД има собст-
вени инвестиции в проектиране, фи-
нансиране, инженеринг и двадесет 
години оперативно ръководство на 
инсталация за управление и въз-
врат на водите на МБИ „Елшица“. 

Дружеството притежава ремонтна 
база и автопарк със специализира-
на техника за предоставяне на ус-
луги по събиране и транспортира-
не на смесени и разделно събрани 
битови и индустриални отпадъци 
за различни клиенти в гр. София и 
област София.

„БТ ИН ЕНЕРИНГ  ЕООД   ГОДИНИ КА ЕСТВО
В БРАН А

Д-р ин . от о Та аков - правител на 
Т-ИН ЕНЕРИНГ  ЕООД
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МОТОРНИ  ТРАНСМИСИОННИ И ХИДРАВЛИ НИ МАСЛА
ЗА МОБИЛНА МИННА ТЕХНИКА

Системното развитие на технологиите и постоянният научен прогрес доведоха до използ-
ването на различни видове модерна мобилна минна техника в рудниците у нас. Но освен 
правилният избор на машините и оптимизиране на инвестициите в тях, все по-голямо 

значение придобива поддръжката и обслужването на техниката с подходящи консумативи, в 
т.ч. моторни, трансмисионни и хидравлични масла. Естествено е във всяко минно дружество 
да има специализирано направление, което пряко отговаря за поддръжката на техниката при 
спазване на всички предписания на производителите вносителите на машините и на съответ-
ните консумативи. Ежедневната работа на специалистите от тези отдели обаче е свързана с 
редица проблеми. В големите мини например е нормално да се използват голям брой машини 
от различни видове. В повечето случаи те се задвижват от дизелов двигател с вътрешно горене, 
използват трансмисии с различна степен на сложност, както и хидравлични системи за работ-
ните функции и за придвижване.

Обслужването и поддръжка-
та на голям и разнообразен 
машинопарк изисква ползва-

нето на различни видове масла и 
течности, които при някои конкрет-
ни машини достигат до пет. Това 
означава, че в рудника трябва да 
има сравнително сложна структура 
от наличности, а предвид използ-

ваните големи количества в тях се 
инвестират сериозни суми. Увелича-
ването на разнообразието от работ-
ни течности във фирмата повишава 
риска от грешки, които може да имат 
много неприятни последствия в за-
бързаното ежедневие и стремежа 
към високи резултати.

Непланираните престои и повреди-
те, възникнали поради използване 
на неподходящи или неправилни 
масла, просрочени интервали за 
смяната им, пожари или замърся-
вания заради течове и др. подобни, 
са крайно нежелателни. Ситуаци-
ята може да се усложни също от 
наличието на множество доставчи-
ци с разнообразна гама продукти, 
объркване кой продукт за какво се 
ползва, сложна система за следене 
на складовите наличности, забавяне 
на доставките и др.

Обратно на това, всяка мина трябва 
да се стреми към максимално ефек-
тивна работа на мобилната техника, 
оптимални стокови наличности от 
масла, лесно поръчване (един или 
двама доставчици) и съхранение на 
маслата, по-малко рискове от греш-
ки при използването на различни-
те продукти, по-малко разходи за 
транспорт, по-опростено управление 
на отпадъците и отработеното мас-
ло. Всичко това има пряко отноше-
ние към непрекъснатостта на доби-
ва и производството, а оттам и към 
рентабилността на рудодобивната 
компания.

Въпреки че в много мини се използ-
ват мобилни машини с електриче-
ско задвижване (със захранване от 
кабел или с тягова батерия), техни-
ката с дизелов двигател е разпрос-
транена повсеместно. Една част от 
проблемите с моторните масла идва 

С вре енните о илни инни а ини и пол ват е д  3 и 5 вида ра отни те но-
сти  които подле ат на рег лярна под яна
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от различните поколения двигате-
ли, които съответстват на различни 
степени на екологична регулация в 
ЕС относно изпусканите в атмосфе-
рата изгорели газове  т. нар. Етапи I, 
II, III , IIIB, IV и най-актуалния сега V. 
За различните генерации дизелови 
агрегати се използват минерални, 
полусинтетични и синтетични мас-
ла с различни вискозитети  основно 
15 -40, 10 -40 и 5 -30. Характерно 
за новите поколения дизелови агре-
гати (от Етап IIIB до Етап V) е използ-
ването на различни системи и тех-
нологии за третиране на изгорелите 
газове с цел намаляване на вредни-
те емисии в тях - основно сажди и
азотни оксиди. Основно се прилагат 
се рециркулация на изгорели газо-
ве ( G ), филтър за частици сажди 
( ), дизелов окислителен катали-
затор ( ) и система за селективна 
каталитична редукция (S ) с раз-
твор на урея - B . От всички тези 
системи най-критичен е филтърът 

. 

-ът събира почти всички частици 
в емисиите под формата на сажди и 
пепел, като по-голямата част от тях 
изгарят в него по време на заложе-

е, че тези масла са по-специфич-
ни. Някои производители решават 
този проблем чрез използване на 
„универсални”, или по-точно казано 
многофункционални масла. Благо-
дарение на специалния комплекс 
добавки в тях те действат по пред-
назначение в зависимост от агрега-
та, в който са поставени - двигатели, 
механични предавателни кутии или 
хидравлични системи. След кратък 
период на работа в съответната сис-
тема многофункционалното масло 
се самоадаптира. Така само с две 
масла могат да се покрият до 15 раз-
лични потребности.

Хидравличните системи на минни-
те машини са разчетени да работят 
с големи количества хидравлич-
но масло - например 4200 л при 
350-тонните минни багери. Ето защо 
смяната на хидравличното масло на 
дадена машина по правило е скъпо 
„удоволствие”. За целта може да е 
оправдана инвестиция в специа-
лизирани синтетични безпепелни 
масла (без цинкова добавка) за мак-
симално дълъг живот - отработени 
моточасове.

ните цикли за регенерация (пепел-
та е негорим материал, получен от 
металните присадки на маслата). С 
течение на времето филтърът  
може да се задръсти и машините 
трябва да спрат работа за прину-
дителна регенерация, почистване 
или дори смяна. А това е свързано 
с непланиран престой на техниката, 
който може да доведе до по-голе-
ми или по-малки загуби за рудника 
поради прекъсване на производ-
ствения цикъл. Ето защо маслата за 
съвременните двигатели трябва да 
имат ниско съдържание на сулфат-
на пепел, фосфор и сяра - елементи, 
най-често съкращавани като S S 
(S  ,   
S ). Такива моторни масла се 
наричат и нископепелни (  S S).

Трансмисионните масла се използ-
ват за скоростни кутии, мостове, 
диференциали, в т.ч. с ограничено 
приплъзване, крайни задвижвания и 
спирачки с маслено охлаждане. При 
тях основният проблем е, че предпи-
саните от производителя интервали 
се пропускат или става объркване 
какво масло да се използва. акт 
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От друга страна в различните работ-
ни условия - климат, влажност, над-
морска височина, натоварване на 
машината и др., едно и също хидра-
влично масло може да има различен 
експлоатационен живот - по-къс или 
по-дълъг. За целта редица произво-
дители на минна техника и на масла 
имат създадена организация чрез 
своите вносители дистрибутори 
за регулярно вземане на проби от 
маслото и анализ на състоянието 
му. Опитът показва, че е възмож-
но вместо традиционните 4000-
5000 моточаса да се достигнат над 
10 000 моточаса без смяна на хидра-
вличната течност.

За улесняване на организацията и 
планирането на смяната на всички 
видове масла - моторни, трансми-
сионни и хидравлични, в голяма 
помощ днес са телематичните сис-
теми, влагани в новите поколения 
машини. На база на отработените 
моточасове те изпращат предупреж-
дение по и-мейл или S S за предсто-
ящо планово обслужване. При съ-
временната минна техника се влагат 
също и високотехнологични сензори 
за моторно и хидравлично масло. 
Те отчитат дали има влошаване на 
качеството на маслото вследствие 
на замърсяване или понижаване на 
вискозитета. Събраните данни от 
тях се изпращат ежедневно към те-
лематичната система на машината.

Все пак един от най-надеждните по-
мощници на минните компании в 
оптимизирането на масленото сто-

панство, ефективното планиране и 
изпълнение на смените на масло с 
най-съвременни продукти са дейст-
ващите в България производители, 
вносители и дистрибутори на масла. 
На следващите страници представя-
ме основните марки масла от съот-
ветните български фирми.

  

Компанията „Еврорали“ ООД е ос-
нована през 1998 г., като основната 

 дейност е дистрибуция на смаз-
очни продукти за индустрията и 
транспорта. Дружеството се стре-
ми да предлага най-доброто от све-
товни лидери в областта на смаз-
очните материали VI  B  и 
IG  . Освен на тези марки 
„Еврорали“ е официален представи-
тел за България и на 77 . 
Продуктовата палитра  на фирмата 
включва моторни и трансмисионни 
масла, антикорозионни и почиства-
щи препарати, автомобилни течно-
сти, смазочно-охлаждащи течности, 
смазочни продукти за индустрия-
та - греси, хидравлични, компресор-
ни, редукторни и други видове смаз-
очни продукти.

От водещата немска марка VI  на 
българския пазар се предлага пълна 
гама моторни масла за натоварени 
двигатели - синтетични, полусинте-
тични и минерални. Използваните 
съвременни базови масла и присад-
ки осигуряват изключителна защита 
на двигателя срещу износване и от-

лагания, както и много дълги интер-
вали за смяна. В гамата са включени 
горивоспестяващи продукти с ниско 
съдържание на S S за дизелови 
двигатели, в т.ч. на минни машини, 
работещи с голямо натоварване и 
третиране на отработилите газове 
чрез G , S  и .

За трансмисии се предлагат универ-
сални масла за всички ръчни ско-
ростни кутии и хипоидни предавки 
по стандарт G 4, а също и високотех-
нологични напълно синтетични мас-
ла за скоростни кутии и диференциа-
ли на всякакви превозни средства, 
строителни и минни машини. Гамата 
включва и масла с отлична способ-
ност за абсорбиране на налягането - 
специално за хипоидни предавки.

Хидравличните масла VI  се отли-
чават с голямо разнообразие, като 
сред тях ярко изпъква S  

-B. Това масло ограничава до 
минимум кавитацията, притежава 
изключителна антиокислителна ста-
билност, спомага за намаляване на 
разхода на гориво до 5  и удължава-
не на интервалите за смяна на флуи-
дите в хидравличните системи над 
11 000 часа при тежка работа в мини-
те. На това масло разчитат водещи 
световни производители на машини 
и компоненти като , , 
B   и др. S  -B е 
носител на златен медал и диплом 
от Международен технически пана-
ир - Пловдив. За първи път е тестван 
и одобрен в „Асарел-Медет“ АД.

Продуктовата палитра на френската 
марка IG  също е изключително 
богата. В нея влизат пълни гами от 
синтетични, полусинтетични и мине-
рални моторни масла за леки, леко-
товарни и тежкотоварни автомоби-
ли, строителна, кариерна и минна 
техника. Разработени са масла как-
то за ръчни скоростни кутии, задни 
мостове и диференциали, в т.ч. с 
ограничено приплъзване, така и за 
автоматични трансмисии. Хидрав-
личните масла IG  са подходящи 
за строителни, кариерни и минни ма-
шини, оборудвани с лопаткови, зъб-
ни или бутални хидравлични помпи
хидромотори. Сред тях изпъква мас-
лото I  S 46, формулирано 
с пакет добавки - противоизносна 
(съдържаща цинков дитиофосфат) 
и вискозитетно-индексна, които поз-
воляват работа при високи темпе-
ратури и същевременно подобряват 

оторни  идравли ни и транс исионни асла а о илна инна те ника от VI  
и I OL
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експлоатационния живот на хидра-
вличните компоненти. Химическата 
стабилност на I  S 46 както 
и изключителните антикорозионни 
свойства осигуряват неагресивност 
на хидравличното масло към мета-
лите и еластомерите в хидравлична-
та система. Интервалът за смяна е 
5000 моточаса.

-  е световен произ-
водител на масла и смазочни мате-
риали и разполага с една най-голе-
мите рафинерии в света. Повече от 
30 години -  изследва, 
произвежда, развива и разработва 
над 350 специализирани смазоч-
ни продукта, в това число моторни, 
трансмисионни, хидравлични мас-
ла и греси. Продуктите на -

 се произвеждат по патен-
тована технология за обработка на 
суровия петрол  , чрез която 
се добиват кристално чисти и на-
пълно прозрачни базови масла със 
свръх висока чистота 99,999 . Тази 
база дава възможност получените 
крайни продукти да превишават по 
свойства и експлоатационно пове-
дение другите масла, като запазват 
тези си свойства и респективно тех-
никата по-дълго, поради

- Изключителна термична и 
окислителна стабилност

- Подобрена защита от износване 
за удължен живот на агрегатите и 
компонентите

- Отлично представяне при ниски 
температури.

Партньорството на „Лубрифилт“ с 
-  бележи вече над 13 

години - сътрудничество, осеяно с 
предизвикателства, посрещнати до-
стойно с качество и утвърден опит. 
„Лубрифилт“ е официален представи-
тел на смазочните продукти -

, предлаганите пълна гама 
смазочни продукти и филтри за леки 
и товарни автомобили, пътнотранс-
портна, строителна и минна техника. 
В складовата база на дружеството в 
София има на разположение голямо 
количество налични продукти. 

Познатите марки двигателни масла 
от фамилията U  гарантират 
удължен интервал за смяна, без 
компромис в защитата на машината, 
осигурявайки ниски експлоатацион-
ни разходи. Високото съдържание 
на чисто базово масло в продукти-
те на -   гаран-
тира изключителното представяне 
на моторното масло независимо от 
работните температури и продължи-
телността на работа.

Машините, работещи в мините, са 
винаги съвкупност от различни сис-
теми, действащи в синхрон, осигурен 
от хидравличните масла под марка-
та X. Ниското ниво на оксида-
ция, гарантирано от висококачест-
вените масла на - , 
и интервал за смяна от поне 8000 
моточаса води до намаляване на не-
предвидените ремонти и аварии.

Необходимото предаване на мощ-
ност и въртящ момент посредством 
високо натоварени трансмисии и 
предавки се нуждае от правилния 
продукт, който да спомогне за плав-
ното и безстресово задвижване на 
основните компоненти на работе-
щата машина. Маслата X , 
притежаващи заводски одобрения 
на водещи производители в бранша, 
осигуряват дълъг живот и безава-
рийна работа.

Дългогодишен клиент, използващ 
продуктите на - , е 
„Дънди Прешъс Металс“ – елопеч 
и Крумовград. Вече 8 години се оси-
гуряват снижени експлоатационни 
разходи, непрекъсната работа на 
машините и нула броя извънредни 
ремонти. От 6 месеца към портфоли-
ото от клиенти на „Лубрифилт“ са и 
„Лъки Инвест Холдинг“ с рудниците 
си „Джурково“ и „Говедарника“.

Навлизайки в различни браншове 
и индустрии „Лубрифилт“ разширя-
ва полето си на дейност за машини, 
работещи в денонощен режим, като 
например на „Сименс България“ и 
когенератори и газгенератори на 

 благодарение на редицата 
одобрения, които маслата притежа-
ват, без да нарушават гаранционни-
те условия на производителя.

„Геотрейдинг“ АД е търговско дру-
жество, основано през 2005 г., част 
от Група ГЕОТЕХМИН. Основната му 
дейност е представителство и про-
дажби за България и чужбина на 
доказани световни марки. Друже-
ството предлага предимно продукти, 
предназначени за минната индус-
трия. От 2018 г. „Геотрейдинг“ АД 
произвежда смазочни продукти под 
собствената марка . Те са 
подходящи за леки и тежкотоварни 
автомобили, специализирана, стро-
ителна и минна техника. Продук-
товата гама включва двигателни, 
хидравлични, трансмисионни масла 
и греси, произведени от специално 
подбрани висококачествени сурови-
ни.

Моторните масла   7 
15 -40 се произвеждат от смесени 
в подходящо съотношение високо-
качествени селективно- и хидрора-
финирани базови фракции с пакет 

оторни  идравли ни и транс исионни асла а о илна инна те ника от O-
N
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присадки, произведени по най-съвременна технология. 
Подходящи са за повечето двигатели с G  и S , без 
филтри за твърди частици.   7 15 -40 е 
одобрено за употреба от -  S  за всички 
видове двигатели с марка U.

 G  5 85 -140 S  висококачествено автомо-
билно трансмисионно масло, разработено за прило-
жение в диференциалите с ограничено приплъзване и 
отговаря на изискванията I за масла за сервизно об-
служване категория G -5. ормулира се с минерални 
базови масла в комбинация с ефективен пакет добав-
ки, осигуряващ висока окислителна стабилност, про-
тивоизносни и противозадирни свойства при високи 
натоварвания.

Трансмисионното масло  G  5 80 -90 се про-
извежда от специално подбрани висококачествени 
селективно- и хидрорафинирани базови фракции с 
безпепелен пакет присадки.  G  80 -90 се пре-
поръчва за използване в автомобилни предавателни 
кутии, задни предавателни мостове и хипоидни задни 
предавателни мостове (диференциали), за които се из-
искват ЕР-масла, отговарящи на категория G -5.

Хидравличното масло   V  46 се 
произвежда от дълбоко рафинирани базови фракции, 
притежаващи добри деемулгиращи, въздухоотделител-
ни и защитни свойства. То е подходящо за хидравлични 
системи, подложени на различни и вариращи в широк 
диапазон външни температури от минус 30 С до плюс 
50 С. Маслото е подходящо за употреба в лопаткови и 
зъбни хидравлични помпи, както и в бутални хидрав-
лични механизми.

   10  е специално хидравлично 
масло, което се произвежда от дълбоко рафинирани 
базови фракции и композиция от присадки, състояща 
се от инхибитори на окисление, ръжда, корозия и из-
носване. То е предназначено за смазване на натова-
рени хидравлични системи в шосейна, извъншосейна 
и селскостопанска техника, в т.ч. камиони, самосвали, 
багери, товарачи и др. Подходящо е също за приложе-
ние в трансмисии и крайни предавки и отговаря на спе-
цификации на  3,  4 и .

   G  00 000 е универсална полу-
течна антифрикционн  смазка.

Тази грес е подходяща за използване в системите за 
централно смазване, в спомагателни транспортни 
средства, а също и за работещи навън съоръжения с 
дълги тръбопроводи. Тъй като е полутечна, тя може да 
се използва и във всички видове зъбни предавки, за 
които се препоръчва смазване с грес.

 

„Приста Ойл Холдинг“ е една от водещите регионални 
компании, работещи в над 45 страни в Централна и 
Източна Европа, Близкия изток, Централна Азия и Се-
верна Африка. Компанията притежава два собствени 
завода в България, където се произвеждат смазочни 
материали, греси и специални течности. Освен това 
„Приста Ойл Холдинг“ е оторизиран дистрибутор на 

 и  за България.

Серията продукти Те   представлява група от 
висококачествени дизелови моторни масла, проекти-
рани да удовлетворяват последните изисквания на I 
и , а също и на топ спецификациите на произво-
дителите на дизелови двигатели за моделите, отгова-
рящи на най-съвременните екологични изисквания на 
СА  и ЕС. Сред тези масла ясно изпъква новата про-
дуктова линия   600 , проектирана да на-
мали значително замърсяването на филтъра за твър-
ди частици за дизелови двигатели ( ) и да удължи 
експлоатационния му живот до 2,5 пъти.

  600  с I X , патентована тех-
нология на , е първото моторно масло за 
тежкотоварни приложения, притежаващо способнос-
тта да намалява драстично натрупването на сажди в 

-филтрите, спомагайки за забележителна защита 
както на двигателя, така и на системата за отработени 
газове.   600  е формулирано само с 0,4  
сулфатна пепел – много по-ниско от нормите на I и 

 за 1  сулфатна пепел, и е подходящо за приложе-
ния както за камиони и автобуси, така и за строителна, 
земеделска и минна техника.   600  спо-
мага да се намали драстично степента на замърсяване 
на , което води до удължен живот и по-редки цикли 
на регенерация на филтъра, допринасяйки за подобре-
на с 3  икономия на гориво през целия експлоатацио-
нен срок на оборудването. 

-филтърът събира до 98  от твърдите частици в 
емисиите под формата на сажди и пепел, по-голямата 
част от които изгаря по време на типичните цикли за 

оторни  идравли ни и транс исионни асла а о илна 
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регенерация. Пепелта е негорим ма-
териал, извлечен от металните при-
садки на смазочните продукти, кое-
то означава, че с течение на времето 

 филтърът се запушва и собстве-
ниците на оборудването и автопарка 
са принудени да спират работа, за да 
възстановят функцията на , кое-
то води до разходи за поддръжка и 
понижена производителност. 

Ако в -филтъра се натрупат 
твърде много сажди и пепел, голя-
мото количество топлина, произ-
ведено от регенерацията, може да 
доведе до повреда на -филтъра, 
като смяната струва хиляди левове.
Запушването на -филтъра уве-
личава обратното налягане в дви-
гателя и циклите на регенерация, 
което води до по-висок разход на го-
риво.

Но не става въпрос само за защита 
на .   600  покри-
ва и надхвърля нормите  6, 9, 
както и спецификациите на произво-
дителите на оригинално оборудване 
( ) и е показало забележителна 
стабилност на окисление в индус-
триални,  и полеви изпитва-
ния, осигурявайки възможността 
за удължаване на интервалите за 
смяна на маслото. Споделяйки из-
дръжливостта на продуктите  

 400,   600  пре-
доставя също отлична защита от 
износване на механизмите на кла-
паните и предпазва от отлагания по
 буталата.

нас).   е доставчикът на 
маслата за , S  и  в све-
товен мащаб . У нас   
действа чрез своя филиал „Тотал 
България“ ЕООД. Дружеството е ос-
новано през 2008 г. и обслужва голе-
ми клиенти в добива и преработката 
на инертни материали, а през по-
следните четири години затвържда-
ва своята позиция сред българските 
компании във въгледобива.

Продуктовата гама UBI  S 
включва масла за дизелови дви-
гатели, разработени специално за 
мобилни минни и кариерни машини. 
Те имат одобрения и съответствия 
от водещи световни марки на мин-
на техника, като , , 

,  и др. Съответстват 
на изискванията за всички японски 
дизелови двигатели ( -2). В Бъл-
гария се предлагат три вида масла 

UBI  S  

- 1000 (15 -40) за двигатели от 
по-стари поколения

- 4000 (10 -40) с ниско съдържа-
ние на S S за съвременните 
двигатели по Етап V на ЕС със 
системи G , ,  и S

- Набиращото популярност 4000 
(15 -40), което е също за Етап V с 

 S S, но е с по-голям виско-
зитет.

 

  е водещ световен про-
изводител на смазочни материа-
ли, специални флуиди и добавки за 
различни индустрии. Компанията 
разполага с над 180 производстве-
ни мощности и собствени филиали в 
130 страни. Сред големите световни 
минни компании, които използват 
маслата на  , са -

,  , G   
и др. (общо 600 мини в света и у 
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 представя на -
ново поколение негорими 

идравлични флуиди 
 - , чрез които 

не само се намалява опасността 
от възпламеняване в подземни 
рудници, но съ о така се 
пови ава наде дността на 
оборудването  

 -  имат 4 
основни арактеристики - те са 
огнеусто чиви, износоусто чи, 
нетоксични и биоразградими
Чрез тя   
гарантира на своите клиенти 
сигурност и безопасна работа

Н
-

о
о

о
о

е
е

р

Б ор р м
 е о с

Ме о
с о

Не ор м

HYDRANSAFE   -  68
На -ново поколение идравлични флуиди

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

. .
. .

За мините се предлагат трансмисионните масла 
S. Основни са вискозитетите 10 , 30 и 50. 

Това са многофункционални масла, адаптирани за 
скоростни кутии , хидравлика, мостове, ди-
ференциали, в т.ч. с ограничено приплъзване, крайни 
задвижвания и спирачки с маслено охлаждане. Масло-
то 10  е най-популярно и се препоръчва основно за 
хидравлични системи, 30 е главно за скоростни кутии 

, а 50 - предимно за мостове и крайни зад-
вижвания.

За открити рудници   произвежда някол-
ко вида хидравлични масла, като най-перспективни са 
съвременните безпепелни   и UIVIS . Тех-
ният живот в работен режим е много по-дълъг и чрез 
редовен мониторинг от анализи могат да се достиг-
нат над 4000 моточаса. Одобрени са за използване от 
световни лидери в хидравличните системи като B  

,  и . 

За подземни рудници   произвежда гамата 
хидравлични масла S . Те са препоръчител-
ни за подземни участъци, където има риск от възник-

ване на пожар. Освен че са огнеустойчиви, те са био-
разградими, нетоксични и осигуряват висока степен 
на защита за по-дълъг живот на хидравличните ком-
поненти.

Богатата производствена палитра на   
включва и голямо разнообразие от други продукти, 
които също намират приложение в мините. Такива 
са например трансформаторните масла IS V I  
и IS V I  BI  (за подземни рудници). Освен това 
има широка гама от греси  стандартните U IS 2, 

 X  220 и X  460, както и специалните U IS 
I ,  X  220  с молибденов дисулфит. 

За открити предавки и обмазване на въжета на елек-
трически въжени багери се предлагат греси  
G ,  G  и U IS X S . На края, но 
не на последно място, трябва да се отбележи, че  

 е собственик на UB I G – реномиран и тяс-
но специализиран производител на греси.

О ор  о о
Д  НИКОЛОВ
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РАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ГЕРМАНО БЪЛГАРСКАТА 
ИНД СТРИАЛНО ТЪРГОВСКА КАМАРА ГОСТ ВА НА 
„КАОЛИН  ЕАД В ГР СЕНОВО

На 1 октомври 2021 г. Управителният съвет на 
Германо-българската индустриално търговска 
камара (ГБИТК) проведе своето редовно заседа-

ние в седалището на фирма „Каолин” ЕАД в гр. Сено-
во. Основни теми в дневния ред на заседанието бяха 
състоянието на инвестиционния климат в България в 
светлината на актуалните политически събития, както 
и стратегическите задачи, стоящи в тази връзка пред 
Камарата.

След края на заседанието д-р Волф Харлфингер, главен 
изпълнителен директор на „Каолин” ЕАД и член на УС 
на ГБИТК покани гостите да разгледат находището на 
кварц-каолинова суровина „Есенниците” и завода за 

Про . дтн ин . Никола  В лканов  председател на УС и на 
ГК вр и серти икат а ленство на ин . Георги Атана-

сов  р ководител на прои водствения процес в А ЕГИ Ин-
енеринг ООД

НОВО ДР ЕСТВО  ЛЕН НА БЪЛГАРСКАТА МИННО
ГЕОЛО КА КАМАРА

Ново дружество бе прието за член на Българската 
минно-геоложка камара по време на заседанието 
на Управителния съвет, проведено на 28 септем-

ври 2021 г. То премина през утвърдената процедура за 
кандидатстване за членство в БМГК, съгласно устава и 
представи необходимия набор документи, своя опит и 
мотивите си за членство.

АЛЕГИ ИН ЕНЕРИНГ ООД е частно дружество, насо-
чено към производството на минни машини и ремонт 
на минна и строителна механизация. Към момента са 
единствени в България, които проектират и произвеж-
дат минни мобилни машини.

АЛЕГИ Инженеринг има два проектирани и произведе-
ни продукта
- Минна спомагателна машина GI  V
- Мини мобилна карета 201

И двата продукта са реализирани на българския пазар 
и работят в подземни оловно-цинкови рудници. През 
годините фирмата се наложи и като лидер в ремонтите 
на пробивни кариерни машини и минна механизация. 
Нейни клиенти са компании от цялата страна,  довери-
ли се на опита и познанията им в минната и строителна 
механизация. Дружеството разполага със собствена 
производствено-ремонтна база, която е оборудвана с 
всички необходими машини и инструменти за извърш-
ването на качествени ремонти и производство на мал-
ки серии машини. 

Екипът на АЛЕГИ Инженеринг държи на отличното 
качество при изпълнение на поетите ангажименти и 
целта му е чрез високия професионализъм в областта, 
в която работи, да отговори на всички предизвикател-
ства.

През 2019 г. АЛЕГИ Инженеринг ООД получи сертифи-
кат БДС  IS  9001 2015 за „Проектиране и производ-
ство на минни мобилни машини“, с което удостоверява 
качеството на произведените продукти. 

БМГ

нейната преработка в гр. Ветово. Представителите на 
водещи германски компании и на фирми, ориентирани 
към работа с партньори от Германия, проявиха особен 
интерес към Центъра за дуално обучение на „Каолин” 
и оцениха високо мащабните модернизации в завода, 
предприети от фирмата-майка „Кварцверке” ГмбХ.

Д-р Харлфингер сподели, че предприятието се радва 
на поредица успешни години, като подчерта, че всеки 
спечелен лев е реинвестиран и е останал в България. 
Резултатът от тази политика е, че днес „Каолин” ЕАД е 
едно изключително стабилно дружество, модерно обо-
рудвано за бъдещето.  
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Управителният с вет на Гер ано- лгарската инд стриално т рговска ка ара (Г ИТК) проведе своето редовно аседание в 
седалището на ир а Каолин  ЕАД в гр. Сеново   

България от техния ден първи тук ,
коментира Митко Василев, главен 
управител на ГБИТК. „ адвам се да 
видя какви мащабни модернизации 
са извършени в такова предприятие с 
дълга и богата история като „ аолин  

Д, откакто то е германска собстве-
ност. собено съм впечатлен от ен-
търа за дуално обучение във Ветово, 
чиято реализация бе осъществена със 
съдействието и на ГБИТ . Дуалният 
център е отличен пример за това как 
германски модел може да се приложи 
на практика в България“.

Припомняме, че Германо-българска-
та индустриално-търговска камара 
от повече от 25 години представлява 
германската икономика в България, 
подпомага сътрудничеството между 
германски и български фирми и ин-
ституции и защитава интересите на 
своите членове като играе ролята 
на техен глас спрямо българската 
политика, държавна администрация 
и общественост. Камарата има над 
500 члена, сред които са водещите 
германски инвеститори в България, 
смесени българо-германски фирми, 
както и български фирми, ориенти-
рани за работа на германския пазар. 
ГБИТК се подкрепя от едерално-
то министерство на икономиката и 
енергетиката на Германия. 

„ аолин“ Д

Гостите ра гледа а и на одището на кварц-каолинова с ровина Есенниците  и а-
вода а не ната прера отка в гр. Ветово

Тим Курт, главен изпълнителен ди-
ректор на „Аурубис” и президент на 
ГБИТК, отбеляза дългогодишната 
съвместна работа, която свързва 
ръководеното от него дружество и 
„Каолин” ЕАД. „Партн орството ни с 
колегите от „ аолин  се основава на 
взаимно доверие и завоюван автори-
тет. „ ато президент на амарата се 

чувствам горд, че имаме за наши чле-
нове предприятия, които инвестират 
толкова много и имат такъв иновацио-
нен заряд. Страната и регионът имат 
късмет с инвеститор като „ варцверке.  

„Германо-българската индустриал-
но-търговска камара съпровожда, 
подпомага и съветва „ варцверке  в 
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„АСАРЕЛ МЕДЕТ“ АД  ГР А ГЕОТЕХМИН И 
ДЪНДИ РЕ ЪС МЕТАЛС ВЗЕХА АСТИЕ
В КОНФЕРЕН ИЯТА „БИЗНЕСЪТ И РЕГИОНИТЕ“

Големите български компании 
са започнали своята устойчива 
трансформация отдавна и за 

тях новите инициативи в тази посока 
са продължение на това което пра-
вят, а не някакъв нов процес. Това 
стана ясно по време на дискусиите 
в първия панел на конференцията 
„Бизнесът и регионите – Трансфор-
мацията“, организирана от Българ-
ската стопанска камара и списание 
BG . Събитието се проведе на 5 
октомври в столичния „Гранд хотел 
Милениум“, с подкрепата на „Аса-
рел-Медет“АД “Аурубис“, „Геотехмин“, 
„Дънди Прешъс Металс“, „КЦМ-
2000“, „УниКредит Булбанк“. Сред 
гостите на форума беше министърът 
на икономиката Даниела Везиева, 
а ВИ Е РЕМИЕРЪТ О ЕВРО Е
СКИТЕ ВЪ РОСИ АТАНАС ЕКАНОВ
отправи виртуално приветствие към 
участниците. В него той заяви, че 
пред българската и европейската 
икономика стоят много предизвика-
телства, които могат да бъдат реше-
ни само с общите усилия на бизнеса, 
местната власт и държавната адми-
нистрация. 

ДАНИЕЛА ВЕЗИЕВА  МИНИСТЪР НА 
ИКОНОМИКАТА, която също привет-

най-иновативните български компа-
нии, които са започнали да внедря-
ват устойчиви практики далеч преди 
да се заговори за Зелена сделка.  
Модераторът БОЯН РА ЕВ  РА
ВЛЯВА  АРТН ОР В  
БЪЛГАРИЯ, заяви, че устойчивата 
трансформация не е еднократен 
акт, а исторически процес, който се 
случва ежедневно в заводите, на по-
летата, в сондажите и градовете и е 
движен от желанието на човека да 
живее по-добре.

РОФ  Д Р ИН  ИЛИЯ ГЪРКОВ  
ВИ Е РЕЗИДЕНТ НА „ДЪНДИ 

РЕ ЪС МЕТАЛС“ и изпълнителен 
директор на златодобивната компа-
ния за България сподели, че за него 
трансформация означава промяна 
от едно състояние в друго, а устой-
чива означава, че няма връщане на-
зад. „Именно това постигнахме ние, 
когато преди  години от едно бан-
крутирало предприятие, изградихме 
лидер в иновациите в световната 
минна индустрия. Преди пандемията 
над  компании от цял свят идва-
ха в елопеч за да видят какво пра-
вим и да го внедрят в техните про-
изводства, но за съжаление само  

Голе ите лгарски инни ко пании са апо нали своята сто ива транс ор ация отдавна. Това стана ясно на кон ерен-
цията и нес т и регионите – Транс ор ацията  с рала на едно ясто представители на д р авната ад инистрация  на 
стр кт роопределящи предприятия и естната власт

ства конференцията, отбеляза, че 
е важно да се засилят експортните 
възможности на българския биз-
нес чрез иновациите. „Следващият 
програмен период дава възможност 
да развиваме всеки регион. Но вся-
ка община трябва да знае как иска 
да изглежда и какво иска да прави, 
не може да се развиват във всички 
области на стратегията за развитие“, 
посъветва тя.

Председателят на БСК Добри Митрев 
заяви от своя страна, че малките и 
средни предприятия действително 
са гръбнакът на икономиката ни, но 
нейният локомотив са големите ком-
пании, защото те са тези, които пър-
ви внедряват политиките за устой-
чивост, иновации и корпоративна 
социална отговорност. 

Преди дискусиите изп. дир. на Ин-
ститута за пазарна икономика Свет-
ла Костадинова очерта проблемите 
пред българската икономика в мо-
мента. 

По време на ЪРВИЯ АНЕЛ НА 
КОНФЕРЕН ИЯТА „БИЗНЕС МО
ДЕЛИ НА СТО ИВА ТРАНСФОР
МА ИЯ“ бяха представени едни от 
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български компании ни посетиха с 
такава цел“, обясни проф. Гърков. 

Според него скоростта на такава 
трансформация е впечатляваща, за-
щото в страната няма предпоставки 
за нея. Той даде пример с Австралия, 
където за получаване на разрешение 
за добивна дейност отнема 3 месеца, 
докато в България този период е 17 
години. Въпреки това „Дънди“ успя 
да отвори първия рудник у нас след 
40 г. – Ада Тепе край Крумовград. И 
междувременно внедри смарт цен-
тър за дистанционно управление на 
минните дейности, автономен подзе-
мен дрон и намали консумацията си 
на енергия при флотационните про-
цеси 10 пъти. Последната иновация, 
чийто тестове са завършили наско-
ро е за автономна 45-тонна машина, 
която да работи без водач в рудника.

За ДОМИНИК ХАМЕРС  ИЗ  ДИ
РЕКТОР НА „ГЕОТЕХМИН“ ООД
устойчива трансформация е да раз-
береш как твоят  бизнес въздейства 
върху околната среда, хората и ико-
номиката. И как да направиш така, 
че бизнесът да продължава да го 
има. „Нямаме специална стратегия 
за устойчивост, но балансът между 
екология, икономика и общество, ви-
наги е бил в центъра на нашата рабо-
та. Това не е нещо еднократно, а нещо 
което се прави постоянно. Може би 
не трябва да говорим за трансфор-
мация, а за устойчив напредък“, смя-
та той и даде пример с инвестиция, 
направена още през 2009 г. в рудник 
„Елаците“. Неговата пълна автомати-
зация намалява с 4300  емисиите 
С 2, много преди това да стане прио-
ритет на Зелената сделка. 

В момента Група ГЕОТЕХМИН инста-
лира две  фотоволтаични централи 
върху покривите на сервизните бази 

 на „Геотрейдинг“ АД в София 
и Етрополе. „Ние не започваме сега 
да мислим устойчиво. е продължим 
да правим това, което вършим и до 
момента. е дойде момент, в който 
минните машини ще бъдат електри-
чески, ще трябва сами да произвеж-
даме енергия от В И, но това, което е 
сигурно, че това не е трансформация, 
а продължение“, убеден е Доминик 
Хамерс.

„АСАРЕЛ МЕДЕТ“ АД беше пред-
ставено от ДИРЕКТОР „ ОВЕ КИ 
РЕС РСИ“ БИСЕРКА ЯНЕВА, която 
запозна участниците в събитието с 
иновативни проекти и най-мащабни-
те социални инвестиции, реализира-
ни чрез публично-частно партньор-
ство между компанията и Община 
Панагюрище. „За нас трансформаци-
ята не е еднократна, а непрекъснат 
процес на инвестиции и обновле-
ние. В нашата компания постоянно 
внедряваме нови технологии и обо-
рудване, за да сме все по-ефективни”, 
каза Бисерка нева. „За последните 

 години сме вложили над ,  мили-
арда лева по нашите седем програми 
за дългосрочно устойчиво развитие. 
Благодарение на изградените две 
циклично-поточни линии за руда и 
откривка намалихме въглеродните 
емисии с . Модернизацията на 
фабриката редуцира потреблението 
на еленергия в процеса на флотация 
с , а изградената Инсталация за 
екстракция и електролиза на катодна 
мед от руднични води, показа, че кръ-
говата икономика има голям потен-
циал“, допълни Бисерка нева.

В първия панел реални проекти на 
своите компании представиха още 
Румен Цонев, главен изп. директор 
на КЦМ 2000 Груп, Цветанка Мин-
чева, главен изп. директор на Уни-
Кредит Булбанк, Иван Градинаров, 
ръководител инженеринг, „Аурубис 
България“ АД.

Във ВТОРИЯ АНЕЛ „РЕГИОНАЛ
НИ МОДЕЛИ НА СТО ИВА ТРАН
СФОРМА ИЯ“ с модератор Иван 
Велков, член на УС на БСК, председа-
тел на Б МА. Презентации изнесоха 
Светла Костадинова, изп. директор 
на ИПИ на тема Регионални модели 
на трансформация и Силвия Георги-
ева, изп. директор на НСОРБ - Нови-
те предизвикателства пред местни-
те власти.

В панелна част взеха участие Иван 
Кръстев, зам.-министър на труда и 
социалната политика, Стефан Радев, 
кмет на община Сливен, Себихан 
Мехмед, кмет на община Крумов-
град, Стефан Стоянов, зам.-кмет на 
Пловдив, Стефан Кръстев, зам.-кмет 
на община Перник, Мила Манчева, 

директор на СУ „Христо сенов“, 
Етрополе и Иван Велков, член на УС 
на БСК, председател на Б МА. 

ЗАМ МИНИСТЪРЪТ НА ТР ДА И 
СО ИАЛНАТА ОЛИТИКА ИВАН 
КРЪСТЕВ  представи възможности-
те за квалификация и преквалифи-
кация на работната сила, които се 
налагат както заради трансформа-
цията на цели индустрии в процеса 
на Зеления преход, така и във връз-
ка с дигитализацията на икономика-
та.

СЕБИХАН МЕХМЕД  КМЕТ НА ОБ
ИНА КР МОВГРАД, разказа как 

инвестицията на канадската „Дънди 
Прешъс Металс“ (ДПМ) в златодо-
бивната мина „Ада тепе“ е оказала 
ефект за преобразяване на иконо-
миката на общината. Дълги години 
на територията на Крумовград се е 
гледал тютюн, но добивът започна 
да намалява и остават малки пред-
приятия в сектора на животновъд-
ство, земеделие и шевна и обувна 
промишленост. „През годините който 
инвеститор е идвал, е питал за път, 
за транспорт, за работна ръка и след 
това е отивал в асково”, даде при-
мер тя.

Още от 2015 г., когато е обявено ин-
вестиционното намерение, е подпи-
сан меморандум за разбирателство 
между общината и ДПМ, по който е 
създаден фонд с капитал от 5 млн. 
за подкрепа на микро-, малките и 
средните предприятия, така че след 
приключване на добива от находи-
щето да останат производства. Така 
в рамките на 2,5 години са одобрени 
21 проектни предложения и са съз-
дадени 50 работни места.

МИЛА МАН ЕВА  ДИРЕКТОР НА 
С  „ХРИСТО ЯСЕНОВ“  ЕТРО ОЛЕ, 
разказа как Група ГЕОТЕХМИН чрез 
Благотворителната програма „Бъл-
гарските добродетели“, осъществя-
вана от „Геотехмин“ ООД, „Елаците-
Мед“ АД, „Геострой“ АД и „Геотрей-
динг“ АД, помага за ремонти на 
най-голямото училище в Софийска 
област и подкрепя участието на уче-
ниците в различни спортни и образо-
вателни инициативи. 

По фирмени материали

П лен видео апис на кон еренцията и нес т и регионите: Транс ор ацията  о е да проследите на http :// .bia-bg.
om/galler / ie / ideo/29181/
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Декларация до президента, 
министър-председателя, за-
местник министър-предсе-

дателя по управление на европей-
ските средства и до министрите на 
икономиката и енергетиката, подпи-
сана от изпълнителния директор 
на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон
Андонов беше изпратена на 
21.09.2021 г. Декларацията е апел 
към отговорните държавни органи 
за подкрепа в търсенето на инова-
тивни проекти, които ще дадат бъде-
ще на комплекс „Марица-изток“, като 

ДЕКЛАРА ИЯ В ОДКРЕ А НА ИНОВАТИВНИ РОЕКТИ 
ЗА БЪДЕ ЕТО НА „МАРИ А ИЗТОК  

На 1 септември 2021 г. на ра-
ботната площадка край село 
Колобър в Община Дулово, 

„Каолин“ ЕАД – част от германския 
концерн „Кварцверке“ – проведе  ра-
ботна среща във връзка със започ-
ване реализацията на проект за раз-

Доростолският итрополит ков  свещеници и два а естни од и лагослови а 
на алото на реали ация на проекта

С БЛАГОСЛОВИЯТА НА РАВОСЛАВНИ И 
МЮСЮЛМАНСКИ Д ХОВНИ И СТАРТИРА 
РАЗРАБОТКАТА НА НАХОДИ Е „КОЛОБЪР“

ясно, че „Каолин“ ЕАД ще разработва 
две 35-годишни концесии – находи-
щата „Колобър“ и „Балабана“. Инвес-
тицията в новия завод, който ще се 
изгради в Дулово за преработката  
на кварц-каолиновата суровина, ще 
надхвърли 50 милиона евро.

На срещата присъстваха д-р ксел 
Ахмед – кмет на Община Дулово, 
инж. Невхис Мустафа – председател 
на ОбС Дулово, Димитър Ангелов – 
изпълнителен директор, общински 
съветници, кметове на населени 
места от Общината, работници и слу-
жители на дружеството.

Със специални ритуали и молитви 
за благодарност, здраве и благопо-
лучие Доростолският митрополит 

ков в съслужение със свещеници 
от епархията и местните ходжи от 
селата Таслаково и Колобър благо-
словиха началото на новия проект 
на „Каолин“ ЕАД за разработване 
на находище за подземни богатства 
„Колобър“.  

Както повелява и традицията, на 
всички присъстващи бе раздаден 
курбан и хубави добруджански пит-
ки за здраве и берекет.

„ аолин“ Д

работване на находище за подземни 
богатства „Колобър“.

Мултимедийната разработка на 
проекта бе представена от д-р Волф
Харлфингер, главен изпълнителен 
директор на дружеството. Стана 

същевременно отговарят на всички 
европейски изисквания. Под декла-
рацията са положени 23 подписа с 
искането за създаване на експертен 
технически съвет към Министер-
ския съвет, който да разгледа всич-
ки налични технологии, свързани с 
улавянето, съхранението или прера-
ботката на въглероден диоксид.

Декларацията е резултат от про-
ведената по инициатива на Андон 
Андонов среща на 13 септември в 
„Мини Марица-изток“ ЕАД, на която 

бяха обсъдени възможностите за 
бъдещето на минно-енергийния ком-
плекс. 

В нея участваха заместник-министъ-
рът на енергетиката Мирослав Дамя-
нов, председателите на енергийната 
комисия в Парламента - Иван Хинов-
ски и на социалната - Георги Гьоков, 
народните представители Тихомир 
Тенев, Георги Кадиев, изпълнителни-
ят директор и председателят на Съ-
вета на директорите на „Български 
енергиен холдинг“ ЕАД Валентин Ни-
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Проведената по инициатива на Андон Андонов среща на 1309.2021 г. в ини арица-и ток  ЕАД  на която е о с дено 
дещето на инно-енерги ния ко плекс  и ле е с декларация до пре идента и анга ираните инистерства

исерка нева  директор Чове ки рес рси  в Асарел- е-
дет  АД пол и наградата Партн ор на о щините  от Нацио-
налното сдр ение на о щините в лгария

„Асарел-Медет“ АД получи наградата „Партньор 
на общините“ от Националното сдружение на 
общините в България. Компанията беше номи-

нирана от Община Панагюрище заради поредното фи-
нансиране на ремонта на магистралния водопровод с 
340 хил. лв., както и заради ежегодното подпомагане 
на деца с изявени дарби и подкрепата за развитието 
на спорта в община Панагюрище. От името на ръковод-
ството отличието прие директор „ овешки ресурси“ в 
„Асарел-Медет“ АД Бисерка нева по време на офици-
ална церемония, която се проведе на 20 септември в 
курорта Албена. Наградата за дарителството на компа-
нията ни е четвърта поред от Сдружението на общини-
те след призовете от 2002, 2005 и 2012 г. 

„Подкрепата ни за развитието на община Панагюрище е 
дългогодишно отстоявана кауза за нашата компания“, 
каза Бисерка нева, след като получи наградата. Тя 
припомни, че чрез  публично-частно партньорство с Об-
щина Панагюрище са били изградени спортната зала 
„Арена Асарел“ и модерният медицински комплекс 
„Уни Хоспитал“, благодарение на който Панагюрище 
посрещна пандемията от коронавирус на второ място 
по брой лекари на глава от населението.

„АСАРЕЛ МЕДЕТ“ АД ОЛ И ОТЛИ ИЕ ОТ 
СДР ЕНИЕТО НА ОБ ИНИТЕ

колов и Диян Димитров, областният управител на об-
ласт Стара Загора Иван олаков, кметовете на Стара 
Загора, Раднево, Нова Загора и Гълъбово, изпълнител-
ните директори на трите топлоелектрически централи 
в комплекса Иван Цанков, ивко Динчев и Красимир 
Ненов, ректорите на Тракийския и на Минно-геоложкия 
университет доц. Добри рков и проф. Ивайло Копрев, 
представителите на Техническия университет проф. 

 „ сарел-Медет“ Д

Валентин Колев и проф. Георги Тодоров, президентът 
на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов, председателят на 

НСМ Валентин Вълчев и специалисти в енергетиката. 

Всички участници изразиха загриженост и подкрепата 
си за осигуряването на бъдеще на минно-енергийния 
комплекс „Марица-изток“ и запазването на поминъка 
на хората от региона. 

„Мини Марица-изток“ Д
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ЗА ДЕВЕТТЕ МЕСЕ А НА ГОДИНАТА В „МИНИ МАРИ А
ИЗТОК“ ЕАД СА ДОБИТИ    ТОНА ВЪГЛИ А

Спочит към покровителя на миньорския труд, 
на 18 август първи поднесоха  венци и цветя 
на Архитектурния комплекс „Св. Иван Рилски” 

от мениджърския екип на „Мини Марица-изток“ 
ЕАД. Миньорите от дружеството, за първи път от 
шест години насам, посрещнаха професионалния си 
празник с рекорден добив на въглища за денонощие 
от 102 233 тона. 

Минните работи в Дружеството се извършват съглас-
но утвърдените в годишния инженерен проект техниче-
ски планове на клоновете. През третото тримесечие на 
2021 година, при план за добив на 4 760 000 тона въ-
глища, изпълнението е 7 070 174 тона, което е 149  от 
заложеното. През това тримесечие, на базата на заяве-
ните количества от контрагентите, месечните добиви 
придобиха рекордни измерения  за месец юли изпъл-
нението на месечния план беше  113 , за август – 

По сл а  Деня на ин ора 18 авг ст представителни гр пи 
от правлението и трите р дника на ини арица-и ток  се 
поклони а пред па етника на Св. Ив. Рилски

164 , а за месец септември изпълнението на месечния 
план е 170 . Заявките на централите се изпълняват на 
100 . Добитите въглища отговарят по качествени по-
казатели на изискванията на консуматорите.

Инвестиционните разходи на „Мини Марица Изток” 
ЕАД в Бизнес плана за 2021 г. са на обща стойност от 
32  002 375 лв. Изпълнението на инвестиционната про-
грама на Дружеството към 31. 07. 2021 г. възлиза на 
21 164 792 лв., което е 66,13  от одобрените разходи 
за 2021г.

За осигуряване на здравословни и безопасни условия 
на труд до 31.07. 2021 г. в Дружеството по  сключени 
договори за технически средства по механобезопас-
ност, електробезопасност, пожаробезопасност, инвес-
тиции и ремонти, лични предпазни средства и работно 
и специално работно облекло, микроклимат, санитар-
но-битово обслужване, здраве и здравна профилакти-
ка и др. са изразходвани  9 737 868,39 лв.. 

Изпълнението на  ремонтната програма за  тежкото 
минно оборудване към 31.07.2021 г. е на стойност 17 
049 000 лв. или 51,3  при заложени 33 231 000 лева. 
Ремонтите на технологичната  механизация през теку-
щия период  се извършват по стопански начин с доста-
вените резервни части и чрез възлагане на услуги. Те 
са на стойност  2 309 000 лв. при заложени  5 070 000 
лв., т.е. изпълнението е на  45,54 . 

Приходите на Дружеството от дейността на жп. транс-
порта по извършване на услуги (превоз на товари и жп. 
механизация) по собствената и националната железо-
пътна инфраструктура на външни организации за пър-
вото полугодие на 2021 г. е на стойност 1 778 640,35 лв. 

Де ностите  св р ани с пови аване на квали икацията на 
сл ителите в ини арица-и ток  ЕАД  и ат а цел да 
ра вият с ществ ващите нания и ения  а с що така и да 
придо ият нови
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От началото на 2021 г. до 13  август от здравно-въз-
становителната рехабилитационна програма на „Мини 
Марица-изток“ ЕАД са се възползвали общо 1 127 ра-
ботници и служители

„Мини Марица-изток“ ЕАД непрекъснато подобрява и 
развива своята социална политика. Дружеството пога-
сява всички свои задължения в срок  и  към момента 
задълженията са само текущи. Корпоративната соци-
ална отговорност на „Мини Марица-изток” ЕАД е об-
вързана с ценностите за устойчиво развитие, социално 
отговорен работодател за близо 7000 души. Компани-
ята непрекъснато подобрява стандартите за работа, за 
социално развитие, опазване на околната среда, стан-
дарта на живот на своите служители и обществото. 

През първото полугодие на 2021 г. през различни фор-
ми на професионално обучение в  „Мини Марица-изток” 
ЕАД са преминали 1326 работници и служители, т.е. 
45  от планираното в Квалификационната програма 
на Дружеството, поради извънредната епидемична 
обстановка в страната и провеждането на дистанцион-
но и онлайн обучение.

Квалификационната дейност бе насочена към обуче-
ние на работници и служители, с цел по-ефективното 
им използване при производствена необходимост – 
пренасочване на друго работно място, съвместяване 
на длъжности, а също и при въвеждане на нова техни-
ка. 

За обучение в Центъра за професионално обучение се 
предлагат кандидати, които отговарят на определени 
изисквания, основно по отношение на притежаваното 
от тях образование. През м. април 2021 год. в клон руд-
ник „Трояново-3“, с. Медникарово приключи обучение-
то на 23 служители, които след полагане на Държавен 
квалификационен изпит придобиха Свидетелство за 
професионална квалификация – Трета степен, по про-
фесията „Минен техник“, специалност „Добивни и стро-
ителни минни технологии“. В другите два клона се обу-
чават 41 служители по професията „Машинен техник“, 
специалност „Машини и съоръжения за добивната про-
мишленост и строителството“, които ще положат дър-
жавни квалификационни изпити в началото на 2022 г.

„Мини Марица-изток“ Д

„АСАРЕЛ МЕДЕТ“ ОЗДРАВИ ОСМИЯ ВИ СК ЕНИ И 
С Д АЛНА ФОРМА НА ОБ ЕНИЕ В АНАГЮРИ Е

Започна новата 2021 2022 година в Професионал-
ната гимназия по индустриални технологии, ме-
ниджмънт и туризъм в Панагюрище. Директорът 

на училището инж. Лушка Апостолова удари символич-
но първия звънец и отправи своето приветствие към 
всички учители и ученици, като им пожела „На добър 
час“. 

Поздрави за началото на учебната година в Професио-
налната гимназия отправи и Бисерка нева, директор 
„ овешки ресурси“ в „Асарел-Медет“ АД. „ тнасяйте се 
с уважение към Вашите преподаватели и не забравяйте, 
че с всеки труден урок, с всяка класна или изпитване пред 
дъската, правите още една малка крачка към сбъдването 
на Вашите мечти“, каза Бисерка нева. Тя поздрави спе-
циално учениците от 8б клас, специалност „Автотранс-
портна техника“, с класен ръководител Мариана Ста-
матова, като им пожела успех в предизвикателството 
дуално обучение. 

Сред най-развълнуваните на днешния първи учебен 
ден беше Кръстю Илков - монтьор на електронно про-
изводствено оборудване в „Асарел-Медет“ АД. Двете 
му дъщери Мария и Гергана бяха сред главните дейст-
ващи лица в ритуала по откриване на учебната година. 
Гергана беше водещ, а Мария асистентка на знаменосе-
ца. И двете уверено вървят по стъпките на своя баща и 
изучават „Минна електромеханика“ в Професионална-
та гимназия. „Те са голямата ми гордост и се радвам, че 
ще ме наследят в професията“, сподели Кръстю Илков. 

Не по-малко развълнуван беше и новият помощник 
учител по английски език ейс орстър. Той е тук по 

Кр ст  Илков - онт ор на електронно прои водствено 
о ор дване в Асарел- едет  АД и двете  д щери ария 
и Гергана я а сред главните де стващи лица в рит ала по 
откриване на е ната година

програма „ улбрайт“, с подкрепата на „Асарел-Медет“ 
и „Оптикоелектрон“. 
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Представителите на ир ите-партн ори на ПГ латица  по драви а ги на истите  
с по елания а спе и по вре е на анятията в клас и при ра отата си  когато са на 
практи еско о ение в ко паниите

По традиция и пре  е на 2021/2022 година от р ководството на Аса-
рел- едет  АД я а отли ени о що 23 еници с отли ен спе  от инни специално-
сти  о аващи се в д ална ор а на о ение

По традиция и през тази учебна 
година от ръководството на „Аса-
рел-Медет“ АД бяха отличени общо 
23 ученици с отличен успех от минни 
специалности, обучаващи се в дуал-
на форма на обучение. Те получиха 
подаръци от директор „ овешки ре-
сурси“ Бисерка нева, която им по-
жела да бъдат все така трудолюбиви 
и успешни. 

През учебната 2021 2022 г. в Про-
фесионалната гимназия по индус-
триални технологии, мениджмънт 
и туризъм ще се обучават общо 89 
ученици по минни специалности, за-
явени от „Асарел-Медет“ АД, като 13 
от тях за пръв път прекрачват прага 
на учебното заведение. Общо 19 мла-
дежи от 11-ти и 12-ти клас пък ще се 
обучават в реална работна среда в 
компанията, под ръководството на 
наставници.

„ сарел-Медет“ Д

Тържествено бе открита учеб-
ната години и за учениците и 
педагогическия колектив на 

Професионална гимназия „Злати-
ца“. В своето слово директорът на 
училището инж. Величка Баланова 
поздрави учениците с първия уче-
бен ден. Тя се обърна специално  
към най-малките ученици от 8 клас, 
които за пръв път прекрачват прага 
на гимназията. Те ще се обучават в 
две специалности „Електрообзавеж-
дане на производството” и „Машини 
и съоръжения за заваряване”. Девет 
ученика ще овладяват тънкостите на 
първата, а шестима са в другата гру-
па. „Поздравявам осмокласниците, 
че са избрали тези трудни професии, 
които предлагаме и които са голямо 
предизвикателство за вас. ще от  
клас вие ще започнете производствен 
стаж в предприятията. Всички остана-
ли ученици, които са били на учебна 
практика в компаниите партн ори, 
са оценили предимствата на това, че 
са избрали тази форма на обучение , 
обясни Баланова. 

ирмите партньори на училището -
„Аурубис България“, „Дънди Прешъс 

Металс елопеч“, „Елаците-Мед“, 
„Геострой“ и „Геотрейдинг“, връчиха 
подаръци на учениците – раници и 
спомагателни учебни пособия.

Представителите на компании-
те – Николина Рашкова от „Дънди 
Прешъс Металс елопеч“, Миле-
на Христова и Мариана Вътева от 

„Елаците-Мед“, Татяна Ушева от 
„Геострой“ и Гергана Висариева от 
„Аурубис България“, поздравиха уче-
ниците и им пожелаха бъдещи успе-
хи както в училище, така и в рабо-
тата им по време на практическото 
обучение в компаниите.

ирмена информация

ОТ ЕБНАТА  Г ОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ 
„ЗЛАТИ А  Е ИЗ ЯЛО С Д АЛНА ФОРМА НА ОБ ЕНИЕ
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„ЕЛА ИТЕ МЕД“ АД И „ГЕОСТРО “ АД ОСРЕ НАХА ЗА 
РАКТИ ЕСКО ОБ ЕНИЕ ЕНИ И ОТ ЪРВИЯ ВИ СК 
О РОЕКТА ЗА Д АЛНО ОБ ЕНИЕ В Г „ЗЛАТИ А“ 

На специално събитие в Мулти-
функционалната зала на Обо-
гатителен комплекс, Мирково, 

„Елаците-Мед” АД и „Геострой” АД по-
срещнаха първия випуск ученици от 
ПГ „Златица“, които започват своето 
практическо обучение в реална ра-
ботна среда. Те ще придобиват прак-
тически опит по специалностите 
„Електрообзавеждане на производ-
ството“ и „Автотранспортна техника“.

Учениците бяха приветствани от 
представителите на „Елаците-Мед” - 
инж. Стоил Димитров, генерален ди-
ректор „Производство“, Даниела 
Горанова, ръководител „Набиране 
на персонал обучения и квалифика-
ция”, Мариана Вътева, експерт „Под-
бор на персонала обучения и квали-
фикация“ и от „Геострой“ – Тодорка 
Владимирова, директор „ овешки 
ресурси” и Татяна Ушева, специалист 
„Обучение и кариерно развитие“. 

„Това е първия випуск, който идва на 
практика при нас. На вас, младежи, 
искам да пожелая най-вече да бъде-
те здрави. Бъдете любознателни и се 
интересувайте  Задавайте въпроси. 
Вашите наставници са до вас и ще ви 

В О огатителен ко плекс  ирково  Елаците- ед  АД посрещна п рвия вип ск еници от ПГ латица

обясняват всичко, което ви интересу-
ва. Сега е моментът да опознаете об-
ластта, към която сте се насочили. е 
имате възможност да си отговорите 
на много въпроси, свързани с профе-
сионалното ви развитие. чакваме 
от вас да бъдете съвестни, а от наша 
страна ще дадем всичко необходимо 
за вашето успешно обучение. чак-
ваме след като завършите да ви по-
срещнем, като наши служители”, каза
инж. Стоил Димитров, като  благода-
ри на ПГ „Златица“ за съвместната 
работа и изрази надежда тя да бъде 
ползотворна и да продължи още 
дълги години.  

Тодорка Владимирова също поздра-
ви единадесетокласниците за стар-
та на практическото обучение - „Ис-
кам първо да благодаря на учителите 
от гимназията, които се ангажираха с 
начинанието дуалната форма на обу-
чение. Надявам се, да продължим и 
занапред да се движим в тази посока. 
Скъпи ученици, приветствам ви тук 
сред нас и искам да ви уверя, че ду-
алното обучение е една от най-успеш-
ните образователни системи не само 
в България, но и в световен мащаб, с 

доказано качество в изграждането на 
добри бъдещи професионалисти. На-
шите наставници от двете дружества 
ще ви предадат своите опит и умения 
и ще ви дадат ценни съвети за вашата 
успешна реализация. Пожелавам ви 
една успешна, здрава учебна и работ-
на година, изпълнена с положителни 
емоции”.

От името на Милена Христова, ди-
ректор „ овешки ресурси” на „Ела-
ците-Мед”, сърдечни поздрави и 
пожелания към младежите предаде  
Даниела Горанова. „Изключително 
съм доволна и щастлива за успешно 
извървения път до   постъпването ви 
на практика в реална работна среда и 
старта на практическото ви обучение 
на територията на богатителен ком-
плекс. Пожелавам, на първо място, 
здраве на всички ученици, наставни-
ци и учители, за да можем да прове-
дем практиката за тази учебна година 
присъствено. Вслушвайте се в настав-
ниците си и задавайте въпроси. Под-
хождайте с изключителна отговор-
ност към безопасността. С помощта 
на вашите наставници ще се научите 
да пазите, както себе си, така и свои-
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а ениците е органи ирана и прои водствена о иколка  водена от ин . Цветан 
Дилов  главен експерт от отдел Прои водствено-те ни ески  

Влади ир и Николас с голя а отивация о акват да практик ват своите про есии 
в Елаците- ед  АД и Геостро  АД

те колеги , каза Даниела Горанова на 
младежите.

Даниела Горанова изказа специална 
благодарност към директора, Велич-
ка Баланова и към зам.-директора, 
Елка Кръстанова, както и към препо-
давателите от ПГ „Златица“, с които 
съвместно успяха да осъществят 
една добра организация. Тя благода-
ри на наставниците за отговорност-
та, с която са подходили към органи-
зирането на програмата. 

От името на ПГ „Златица“, Донка Ге-
оргиева, преподавател по математи-
ка, поздрави учениците и благодари 
на дружествата-партньори, че се 
включиха активно в предизвика-
телството дуално обучение. „Това е 
първия випуск, който започва своето 
практическо обучение на територията 
на „ лаците-Мед  и „Геострой . Нека 
те да бъдат ученолюбиви, трудолю-
биви, да попиват знанията, които ще 
им бъдат предоставени тук, като част 
от техния път. Това е една отлична 
възможност да утвърдим дуалната 
форма на обучение, осъществяваща 
се в ПГ „Златица“ със съдействието 
на компаниите, като една успешна 
система, предпочитана от бъдещите 
специалисти.”

Програмата продължи с представя-
не на корпоративни филми на дру-
жествата-партньори, за да могат 
учениците да придобият представа 
за мащаба и дейностите на компа-
ниите, на територията на които ще 

имат възможност да трупат практи-
чески опит. Те, също така, се запоз-
наха с наставниците, които ще бъдат 
отговорни за тяхното обучение през 
следващите две години и получиха 
допълнителна информация за въ-
трешния ред и правилата на безо-
пасност, които трябва да спазват на 
територията на Обогатителен ком-
плекс, Мирково. 

За учениците бе организирана и про-
изводствена обиколка, водена от 
инж. Цветан Дилов, главен експерт 

от отдел „Производствено-техниче-
ски“. Той им разказа  повече подроб-
ности за процесите на преработка на 
руда и заедно посетиха основните 
производствени площадки и цехове.

„Елаците-Мед“, „Геострой“ и „Геотрей-
динг“ вече четвърта поредна година, 
заедно с другите две големи ком-
пании от Средногорието – „Аурубис 
България“ и „Дънди Прешъс Металс 

елопеч“ и Групата на инженерин-
говите партньори, са партньори по 
проекта за дуална форма на обуче-
ние и на Професионална гимназия 
„Златица“, гр. Златица.

Дуалната форма на обучение е един 
от най-успешните съвременни моде-
ли за учене чрез работа, подпомагащ 
младите хора в ранния им избор на 
професия. Придобиването на прак-
тически опит по време на обуче-
нието дава шанс на младежите да 
започнат работа във фирмите-парт-
ньори веднага след завършване, а 
работодателите имат възможност 
да привлекат качествено обучени 
кадри за своите производства.

УЧЕНИЦИТЕ С ГОЛЯМА МОТИВА-
ЦИЯ ОЧАКВАТ ДА ПРАКТИКУВАТ 
СВОИТЕ ПРОФЕСИИ В ЕЛАЦИ-
ТЕ-МЕД  И ГЕОСТРОЙ

Владимир Ефтимов от специалност 
„Електрообзавеждане на производ-
ството“ е привлечен от това, че чрез 
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естдесет и един еници от ос и клас  на  ПГ Св. Иван Рилски  и  на ПГЕТ Г. С. 
Раковски  гр. Стара агора  видя а своите дещи ра отни еста в д алното о -

ение

ЗА ЪРВИ ЪТ В „МИНИ МАРИ А ИЗТОК“ ЕАД РОБНО 
СТА ВАНЕ НА ЕНИ И О Д АЛНАТА СИСТЕМА 

За първи път в „Мини Марица-из-
ток“ ЕАД се проведе пробно 
стажуване на ученици от пър-

ви гимназиален етап на дуалната 
система на обучение от ПГ „Св. Иван 
Рилски“, гр. Раднево и от ПГЕТ „Г. С. 
Раковски“, гр. Стара Загора. Подкре-
пата за дуалната система на обуче-
ние се предоставя във връзка с учас-
тието ни Дружеството като партньор 
в Проект BG05 20 001 - 2.014-0001.

естдесет и един   ученици от осми 
клас от ПГ „Св. Иван Рилски“ и на 
ПГЕТ „Г. С. Раковски“, гр. Стара Заго-
ра  видяха своите бъдещи работни 
места в дуалното обучение. Техните 
тридесет и един по-големи съучени-
ци десетокласници тази учебна годи-
на ще бъдат 11 клас и ще стартират  
дуалното обучение в реална работна 
среда. Всички ученици участници ще 
получат Сертификати за проведено-
то пробно стажуване, подписани от 
Изпълнителния директор на „Мини 
Марица-изток“ ЕАД, гр. Раднево. 

Пробното стажуване като възмож-
ност за поглед в бъдещето дава на 
младите хора шанса да надникнат в 
едно евентуално работно всекидне-
вие и да усетят тръпката на практи-
ческото приложение на знанията, да 
посетят работна среда и да се срещ-
нат с бъдещи наставници и колеги. 
Класните ръководителки, макар и от 
други специалности, са съпричастни 
с вълненията на учениците си да ви-
дят реалното работно всекидневие. 
Специалистите от „Мини Марица-из-
ток“, които разказват за работата си 
също са удовлетворени, че могат да 
споделят опит и да открехнат врата-
та на бъдещето пред любознателни-
те млади хора. 

„Мини Марица-изток“ Д

дуалното обучение може да натру-
па съвсем нови и различни умения. 
„Мога да упражнявам на практика 
своите знания, като това е едно добро 
начало за моето развитие. Впечатлен 
съм от наставниците – те са хора с 
дългогодишен опит и богати знания, 
от които мога да науча много. арес-
вам мястото и възможността за подо-

бен тип обучение. С удоволствие бих 
започнал работа в „ лаците-Мед  след  
като завърша , споделя Владимир

Николас Христов за втори път е в 
Обогатителния комплекс в Мирково. 
Първото му посещение е било в 8 
клас, на старта на обучението по „Ав-
тотранспортна техника“. Интересът 

към ПГ „Златица“ и дуалното обуче-
ние е породен от примера в неговото 
семейство, тъй като неговият баща 
и дядо също работят в тази сфера. 
Практическото му обучение стар-
тира в „Геострой” и желанието му е, 
след като завърши, да намери своя-
та реализация в компанията.

Г Т МИН
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„ГЕОТЕХМИН  ООД  „ЕЛА ИТЕ МЕД  АД  „ГЕОСТРО  
АД  „ГЕОТРЕ ДИНГ  АД  „ ЪТСТРО  АД И „ИТР 
СЪРВИСИЗ  АД ДАДОХА АНС НА СТ ДЕНТИ
ДА СЕ АТ ОТ ТЕХНИ С Е ИАЛИСТИ

естдесет студенти от различ-
ни университети в България 
и чужбина проведоха стаж в 

компаниите от Група ГЕОТЕХМИН - 
„Геотехмин“ ООД, „Елаците-Мед“ АД, 
„Геострой“ АД, „Геотрейдинг“ АД, 
„Пътстрой-92“ АД и „ИТР Сървисиз“ 
ЕООД. Младежите надградиха ака-
демичните си знания под настав-
ничеството на едни от най-добрите 
специалисти в компаниите и да ви-
дят как реално се прилагат добри 
практики в областта на минната 
индустрия и строителството, търго-
вията, сервизното обслужване на 
минна техника, разработването и 
управлението на иновативни систе-
ми за управление на ресурсите. Тази 
година в летните Стажантски про-
грами участваха и стипендианти от 
Стипендиантската програма на Гру-
па ГЕОТЕХМИН за студенти от инже-
нерни специалности, обучаващи се в 
МГУ „Св. Иван Рилски“, в рамките на 
Благотворителна програма „Българ-
ските добродетели“.

През 2021 г. „ЕЛА ИТЕ МЕД“ АД, 
водеща компания в минната индус-
трия в България, организира своята 

10-та лятна Стажантската програма. 
Досега през годините в нея са участ-
вали над 280 студенти, а общият 
брой на младежите, свързали про-
фесионалния си път с компанията 
след стажа, надвишава 50. Летният 
стаж и тази година бе очаквана и 
желана възможност за 36 студента 
да научат какви са постиженията 

на дружеството в областта на диги-
тализацията, да работят с модерна 
минна техника и високотехнологич-
ни системи в производството. 

„ частвах в Стажантската програма 
на „ лаците-Мед“ Д, защото исках 
да видя работната атмосферата в 
голяма българска компания и да се 

огатият и ра нороден опит на ко панията е един от акторите  които привли ат 
ладите таланти от ра ли ни ниверситети да и ерат и енно Геостро  АД

етният ста  в Елаците- ед  АД и та и година е о аквана и елана в о ност а 36 ст дента
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запозная с екип професионалисти, като този, в отдел „ б-
следване на нови технологии за извличане на метал  в 

богатителния комплекс“, казва ан Паунов, изучаващ 
Биотехнологии в Университета за приложна наука на 

 - Неймеген, Нидерландия. 

Най-ценното, което е „взела” Ева Петрова, която учи в 
специалност „Електроенергетика и електрообзавежда-
не“ в МГУ „Св. Иван Рилски“, като стажант в „предприя-
тие с дългогодишна история, добра организация и с ви-
сококвалифицирани кадри“ е, че „не трябва да спираш 
да се учиш, независимо на колко години си и какъв опит 
имаш, защото винаги можеш да надградиш себе си.   

За Ивайло Георгиев от Етрополе стажът в компанията 
е чудесна професионална основа. „Научих се да работя 
в екип, с най-съвременна техника и вече знам какво зна-
чи да бъдеш професионалист , споделя той.

„ГЕОСТРО “ АД е сред водещите компании в строител-
ния бранш в страната с 16 години опит в изграждането 
на обекти от инфраструктурното, минното и хидротех-
ническото, гражданското и екологичното строител-
ство. Богатият и разнороден опит на компанията е един 
от факторите, които привличат младите таланти от 
различни университети да изберат именно „Геострой“ 
АД за своя стаж. Тази година седем младежи преми-
наха успешно Стажантската програма на дружеството.   

„Геострой“ ме привлече, защото компанията е голяма, 
разполага с необходимата техническа база и екип от 
утвърдени специалисти в областта на строителството“, 
сподели Николай Минчев, студент в Университета по 
строителство, архитектура и геодезия. Той допълва, 
че благодарение на възможността да бъде на стаж в 
дружеството е надградил теоретичните си знания и е 
видял как се изпълнява целия процес по строителство-
то на един обект – от проучването до неговото успешно 
изпълнение. 

За Беатрис Белчева, която също следва в Университе-
та по архитектура, строителство и геодезия, стажант-
ската програма е била възможност да се учи от утвър-
дени специалисти. 

Двама от успешно преминалите стажа вече са назна-
чени в дружеството и започват своята професионална 
кариера. Те работят в дирекция „Геодезия и маркшай-
дерство“. 

В стажантската програма на ГЕОТРЕ ДИНГ, търгов-
ско дружество с основна дейност представителство и 
продажби на доказани световни марки, предназначе-
ни предимно за минната индустрия, тази година взеха 
участие студенти от МГУ „Св. Иван Рилски“, стипенди-
анти на компанията. Младежите преминаха успешно 
своя платен стаж в дружеството, като имаха възмож-
ността да се учат от утвърдени специалисти в областта 
на търговията, диагностиката, ремонта и поддръжката 
на различни видове моторни превозни средства. 

В последния ден от своя стаж, Мартина Захариева, 
4-ти курс в специалност „Управление на ресурси и про-
изводствени системи“ на МГУ сподели  „Изключително 
съм щастлива, че бях част от екипа на „Геотрейдинг“ и 
имах възможността да научавам всеки ден нови неща 
в реална работна среда. За мен стажът беше чудесен 
старт на кариерното ми развитие.“

Ивайло Иванов, който следва в специалност „Електро-
енергетика и електрообзавеждане“ в МГУ, проведе ста-
жа си в съвременно оборудваните сервизни центрове 

 в София и Етрополе. В края на практиката си 
той разказа  „В „Геотрейдинг“ срещнах невероятни спе-
циалисти, които с готовност споделиха опита и знанията 
си с мен. Научих много нови неща, които ще приложа в 
бъдеще.“ Той е доволен, че е научил много за обслужва-
нето на двигателите U.

Група ГЕОТЕХМИН ще продължи провеждане на ста-
жантски програми и занапред, защото това е начин 
младежите да придобиват практически опит, който да 
им бъде от полза при тяхната реализация на пазара на 
труда и начин за компаниите да намират подходящи 
специалисти, които да дават своя принос за развитие-
то на дружествата.   Г Т МИН

В Геотре динг  АД ст дентите и а а в о ността да се 
ат от тв рдени специалисти в о ластта на т рговията  

диагностиката  ре онта и поддр ката на ра ли ни видове 
оторни прево ни средства

а ен на -ценното е  е ра ра  какво иска  в геоде ията 
и в каква посока иска  да се ра вива   сподели Никол Ни-
колова  ст дентка в УАСГ и ста ант-геоде ист в Прои вод-
ствено-те ни ески отдел  в ПЪТСТРО -92  АД
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„Геотехмин“ ООД, „Елаци-
те-Мед“ АД, „Геотрейдинг“ АД 
и „Геострой“ АД продължават 

и през 2021 г. залесителните дейнос-
ти в Средногорието по инициативата 
„Нашето зелено утре“. Първите съби-
тия за засаждане тази есен започ-
наха на 6 октомври едновременно 
в три общини от Средногорието – 

авдар, Мирково и Копривщица. е-
тирите дружества от Група ГЕОТЕХ-
МИН дариха необходимите средства 
за закупуване на фиданки и храсти, а 
общините избраха и посочиха терени 
и определиха вида на насажденията.

В засаждането на дървета в трите 
общини участваха представители на 

ръководствата на дружествата-да-
рители – Доминик Хамерс, изпълни-
телен директор на „Геотехмин“ ООД, 
инж. Стоил Димитров – генерален 
директор „Производство“ на „Елаци-
те-Мед“ и Стойно Стойнов, директор 
на Обогатителния комплекс, с. Мир-
ково, Милена Христова, директор 
„ овешки ресурси“ на „Елаците-Мед“, 
както и много служители. 

В АВДАР старт на инициативата 
даде кметът, Григор Даулов, кой-
то благодари на „Геотехмин“ ООД, 
„Елаците-Мед“ АД, „Геотрейдинг“ 
АД и „Геострой“ АД за осъществя-
ването на поредната съвместна 
инициатива „Нашето зелено утре“ 
по Благотворителната програма 
„Българските добродетели“. „За да 
имаме наше „зелено“ утре, трябва 
да имаме едно много „зелено“ днес“, 
подчерта Даулов. „Независимо от 
това, че живеем в индустриален ра-
йон, заедно с компаниите от Група 
Г Т МИН показваме, че отделяме 
значително внимание на съхраняване 
на биоразнообразието. беден съм, 
че ще продължим в тази посока и съ-
трудничеството между четирите ком-
пании и общината ще бъде пример за 
останалите региони в страната“, каза 
кметът.  

Първите 100 храста вариегатен ли-
густрум за жив плет и магнолия бяха 
засадени във олклорен център 
„ авдар“. Сега неговите посетители 
ще се радват на повече зеленина 
и красива растителност. Предстои 
засаждане на още 200 броя храсто-
видни рози и 100 броя лавандула в 
централната част на селото. Озеле-
няването в авдар ще продължи и 
със засаждане на дрянови дръвчета 
и други видове фиданки, като всич-
ките са трайни насаждения и ще кра-
сят селото дълги години.

В МИРКОВО ОУ „Георги Бенковски“ 
събра представители на общината 
и на дружествата-дарители, учени-
ци и преподаватели от училището. 
Началото на събитието бе обявено 
от Цветанка отина, кмет на община 
Мирково. „Тази година общината пре-
достави терен за засаждане на деко-
ративни фиданки шестил в двора на 
училището. естилът прави превъз-
ходна сянка, подходяща за почивка в 
междучасията. елта е учениците да 
изградят отговорност, като се вклю-
чат с грижи за отглеждането на на-
сажденията“, каза отина. 

В КО РИВ И А, в двора на СУ 
„Любен Каравелов“, в присъствието 
на представители на четирите дру-
жества, ученици и техните учители, 
кметът, Бойка Дюлгярова, откри 
символично засаждането. „Изклю-
чително съм благодарна на „Геотех-
мин“ Д, „ лаците-Мед“ Д, „Гео-
трейдинг“ Д и „Геострой“ Д за ини-
циативата „Нашето зелено утре“, за 
това което правите за опривщица, 
за децата и гражданите на опривщи-
ца. И тази година засаждаме плодни 
дръвчета, които учениците от средно 
училище „ юбен аравелов“ ще под-
държат, ще поливат и, разбира се, 
после ще берем реколта. Вярвам, че с 
тези кампании и мероприятия правим 
една по-добра, по-красива и по-зелена 
България, учим децата на труд, отго-
ворност и грижа за природата“, каза 
Дюлгярова. 

Всички присъстващи се включиха с 
ентусиазъм в засаждането на пър-

РОДЪЛ АВА ИНИ ИАТИВАТА „НА ЕТО ЗЕЛЕНО ТРЕ“ 
НА ГР А ГЕОТЕХМИН

Представители на р ководствата и ного сл ители на др ествата-дарители а-
сади а расти в в олклорния цент р Чавдар
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ИЗБРАХА АНАГЮРИ Е ЗА „ЕВРО Е СКИ ГРАД НА 
С ОРТА “

Панагюрище бе избран за „Ев-
ропейски град на спорта“ за 
2022 г. Призът бе връчен на 

кмета Никола Белишки на офици-
ална пресконференция, която се 
проведе днес в Община Панагюри-
ще. Отличието се присъжда от Асо-
циацията на европейските градове 
и столици на спорта S U  
заради отличните условия за профе-
сионален и масов спорт, които пред-
лагат многофункционална спортна 
зала „Арена Асарел“, изградена чрез 
публично-частно партньорство меж-
ду „Асарел-Медет“АД и Община Пана-
гюрище, както и останалите спортни 
съоръжения и площадки в града. 

Представител на „Асарел-Медет“АД 
по време на събитието беше проку-
ристът Галя Костова, която заяви, че 
признанието за Панагюрище е на-
пълно заслужено. Тя поздрави ръко-
водството на Общината за номина-
цията и благодари на Асоциация на 
спортните клубове и дъщерното ни 
дружество „Тракийски хотелиери“ за 
многобройните инициативи, които 
развиват региона като привлекател-
на дестинация за спорт и туризъм. 
„Нашият екип се гордее с подкрепата 
си за местните спортисти. рез пуб-
лично-частното партньорство меж-
ду Общината и „Асарел-Медет“АД 
изградихме многофункционалната 
спортна зала „Арена Асарел“, в която 
инвестирахме над 15 милиона лева. 
В нея могат да се практикуват над 
25 вида спорт и тя вече е била дома-
кин на много престижни национални 
и международни състезания“, каза 
Галя Костова. „Заедно с това компа-
нията ни ежегодно удвоява общин-
ската субсидия за спорт, като под-

помага Асоциацията на спортните 
клубове, в които тренират близо 800 
деца на различна възраст. Вярвам, 
че избирането на Панагюрище за 
„Европейски град на спорта“ ще им 
даде нов стимул да се развиват и бо-
рят за още спортни успехи“, допълни 
прокуристът на „Асарел-Медет“ АД 
Галя Костова. 

етиричленната комисия, оглавява-
на от ранческо Лопатели – прези-
дент на Асоциацията на европейски-
те градове и столици на спорта S 

U  и Хуго Алонсо - генерален 
секретар на организацията, разгле-
да обстойно спортна зала „Арена 
Асарел“, както и всички спортни съо-
ръжения в Панагюрище. Комисията 
оцени кандидатурата на Панагюри-
ще по 12 критерия. С особен интерес 

гостите разгледаха и залата трезор 
с Панагюрското златно съкровище, 
изградена с дарителски средства от 
проф. д-р Лъчезар Цоцорков и „Аса-
рел-Медет“АД. 

Кметът на община Панагюрище Ни-
кола Белишки благодари за доверие-
то и припомни, че за десетте години, 
през които е начело на администра-
цията, размерът на общинската суб-
сидия за спорт е нарастнал със 70 . 

Представителят на фондация „Со-
фия-Европейска столица на спорта“ 
Анатолий Илиев беше сред гостите 
на събитието. Той не скри възхище-
нието си от условията за спорт, кои-
то предлага Панагюрище. 

„ сарел-Медет“ Д

вите от 200-те плодни дръвчета. 
Учениците обещаха да се грижат за 
дръвчетата и с нетърпение очакват 
да събират плодовете им. Засажда-
нето ще продължи и на други терени 
определени в града-музей.   

„Нашето зелено утре“, в рамките на 
Благотворителната програма „Бъл-
гарските добродетели“ на Група 
Г Т МИН, е дългосрочен проект, 

създаден по идея на управителя на 
„Геотехмин“ Д проф. дтн инж. оло 
Вутов. Той води началото си от  
г. Днес ние продължаваме тази ини-
циатива, водени от желанието  за 
по-красива градска среда и по-голямо 
биоразнообразие в районите на наша-
та дейност“, каза Доминик Хамерс. 
Той благодари на общините авдар, 
Мирково и Копривщица за сътруд-
ничеството в тази важна за региона 

на Средногорието кауза. „Специално 
благодаря и на учениците, които се 
включиха в засаждането на дървета 
в своите училища. Вярвам, че те ще 
се грижат за тях и ще научат как чо-
век може да въздейства положително 
върху околната среда с доброволен 
труд“, насърчи младежите Доминик 
Хамерс.

Г Т МИН

На о ициална прескон еренция к ет т на Панаг рище Никола ели ки пол и 
при а Европе ски град на спорта  а 2022 г. 
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ЕНЕРГИ НАТА ВРЪЗКА МЕ Д  СЕИЗМОТЕКТОНСКИТЕ  
ЕТРОЛОГОМИНЕРАЛО КИТЕ РО ЕСИ

И НЯКОИ РЕДКИ ВИДОВЕ ОЛЕЗНИ ИЗКО АЕМИ

Доц. д-р Евгения Кожухарова, е-  .
Доц. д-р Емилия Асенова

THE ENERGY CONNECTION BETWEEN SEISMOTECTONIC 
AND PETROLOGICAL-MINERALOGICAL PROCESSES AND SOME RARE TYPES OF MINERALS
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РЕЗЮМЕ

Кинетичната енергия, генерирана при сеизмотек-
тонските процеси, причинява различни по характер 
изменения върху скалите и минералите. В геотрибо-
логичната зона на триене между скални блокове или 
пластове се създава временн  локална термодина-
мична система на високи температури и налягане, 
при което скалите се деформират, дезинтегрират и 
стопяват. След приключване на сеизмотектонско-
то събитие разрушеният материал прекристализира 
в нови високотермобарични минерали и скали като 
еклогити, гранатови лерцолити, пироксенити, рутило-
ви амфиболити, гондити, някои от които представля-
ват практически интерес, като титанови, манганови 
и алуминиеви руди, бижутерни и декоративни мате-
риали и абразиви. Статията насочва вниманието към 
развитието на сеизмотектонската енергия и последо-
вателната връзка между разрушителните тектонски 
процеси и съзидателните веществени преобразува-
ния. 

КЛЮ ОВИ Д МИ  кинетична енергия, деформация, 
дезинтеграция, прекристализация

Разрушителните и съзидателните геоложки про-
цеси в Земната кора са в непрекъсната вза-
имна връзка и обмен на енергия. Те се отлича-

ват с извънредно голям  пространствен и времеви 
обхват – от кристалната структура до грандиозните 
планетарни зони и от мигновени събития до продъл-
жили милиони години бавни движения и веществени 
трансформации. 

Като пространствено и времево широкообхватна нау-
ка, изучаваща структурата, механичните и веществе-
ни процеси в Земната кора, геологията се подразделя 
на отделни научни направления още от началото на 
своето съществуване  геофизика, тектоника, страти-
графия, петрология, минералогия, геохимия, палеон-
тология, полезни изкопаеми  и др. Стремежът към 
по-голяма дълбочина и детайлност на изследвания-

ос еща а се на оди нината
на про  д н им о оси о
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ни. Процесите са разгледани по примера на метамор-
фните  комплекси, понеже те дават възможност да се 
наблюдават изменения от по-голяма дълбочина и при 
разнообразни условия.

МЕТАМОРФНИ КОМ ЛЕКСИ И МЕТАМОРФИЗЪМ

Предкамбрийските метаморфни комплекси изграж-
дат основата на континенталните плочи. ормирани 
в продължение на стотици милиони години при раз-
лични условия, днес разкритията на повърхността ни 
позволяват да проследим пътя на трансформацията 
на веществото в Земната кора. Установен факт е, че 
главните контролиращи фактори  на веществените 
изменения са температурата Т, налягането Р и про-
никващите през скалите флуиди.

В периоди на тектонско спокойствие температурата 
и налягането са зависими от вътрешната земна то-
плина и се увеличават плавно в дълбочина, измере-
ни с температурния градиент (G ) и литостатичното 
(  ) налягане ( ). В континенталната 
кора G  е средно  2,85оС 100 , а в зависимост от със-
тава на скалите  се изменя приблизително с 2,50 -
2,60 10 . На базата на тези параметри П. Еско-
ла ( , 1921) съставя и доразвива концепцията и 
графичната схема на метаморфните фациеси. Големи 
участъци от кората могат да се разглеждат като отно-
сително равновесна термодинамична система с хори-
зонтална изотропност и постепенно увеличаване на 
РТ параметрите в дълбочина.

. ДО  Д Р ЕВГЕНИЯ КО ХАРОВА е работила в Комитета по геология в системата 
на геоложкото картиране, а от 1960 г. като научен и старши научен сътрудник в  Гео-
логическия институт на БАН. Защитава кандидатска дисертация през 1970 г. Про-
фесионалните  интереси са  стратиграфия и петрология на метаморфните компле-
кси, офиолитовите асоциации, метаморфизъм и еклогитизация на серпентинити,
геотрибология и генезис на еклогитите в зони на триене в земната кора, мета-
морфогенни полезни изкопаеми. Участва в международни научно-изследовател-
ски геоложки експедиции на п-в Кола, Карелия, Руска федерация, в Тян- ан - Та-
джикистан, в Куба и др. лен е на Българското геоложко дружество, Обществото 
на триболозите в България, Балканската трибологична асоциация и Интер-
дисциплинната гражданска академия ИНГА-София. Автор на 200 научни публи-
кации. 

та върху отделните обекти, обаче, струва загубата на 
връзката и общия поглед върху процесите. Самите 
изследователи, разделени в различни институти, от-
дели и секции, също загубват общия език, тълкува-
телната еднаквост на термините и споделеността на 
резултатите си. Затова понякога високоерудирани 
учени приемат за абсурдни твърденията за същест-
вуваща връзка между сеизмичните и веществените 
петрологоминераложки процеси в Земната кора. 

Метаморфните комплекси, обаче, имат своя специфи-
ка и там разделянето на изследванията по отделни 
научни профили е недопустимо, защото води до не-
пълни и погрешни резултати и решения. И там имен-
но връзката между процесите е най-убедително изя-
вена. 

Геотрибологията разглежда в нов ракурс механич-
ните процеси на триене между земните блокове и 
пластове и влиянието им върху вътрешния строеж, 
деформацията, деструкциията  и физикохимичните 
изменения на скалите.  Темата все още не е получила 
популярност в геоложката литература въпреки своя-
та значимост за цялостната интерпретация на гео-
ложките процеси.

Целта на статията е в един кратък преглед да просле-
ди действието на сеизмотектонската кинетична енер-
гия върху структурните и веществените изменения на 
скалната материя, които водят до минерализации и 
образуване на нови редки високотермобарични ска-
ли, някои от които са ценни рудни и нерудни сурови-

. ДО  Д Р ЕМИЛИЯ АСЕНОВА е изследовател и преподавател по трибология, 
механика и физика в Лабораторията по трибология, Технически университет - 
София. Нейните интереси са  трибология и контактни взаимодействия, синергия 
и саморганизация в трибологични и геотрибологични системи, трибомеханика  
триене и износване, надеждност, качество и екотрибология. Тя е член-кореспон-
дент на Международния съвет по трибология, член и съосновател на Общество-
то на триболозите в България и на Балканската трибологична асоциация, член 
на Интердисциплинната гражданска академия ИНГА - София, както и член и съ-
основател на Международния съвет за избирателно пренасяне на материал и 
фрикционни покрития.
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В периоди на тектонска активност, обаче, в кората се 
появяват зони на срязване и движение – геотриболо-
гични зони (  ), в които възниква триене в моди-
фикациите  плъзгане, въртене, търкаляне и удар. 

Това изменя значително разпределението на РТ усло-
вията в засегнатите райони и геотермичният гради-
ент и литостатичното налягане губят до голяма сте-
пен контролиращото си влияние. В пространството 
между триещите се скални тела в геотрибологичните 
зони се установява локална термодинамична систе-
ма, която дава друга насока на развитие на структур-
ните и веществените процеси на метаморфизма.

ГЕОТРИБОЛОГИ НИ ЗОНИ 

Геотрибологичната зона е контактна система, която 
се състои от две скални тела в относително движение 
по контактния интерфейс между тях. Като геометрич-
на граница последният може да бъде  а. равнина на 
плъзгане, б. точка или линия от точки, ако едното 
тяло - сфера или цилиндър извършва въртеливи дви-
жения или търкаляне върху друго и в. различна по 
форма и размери повърхнина, когато двете тела се 
срещат при удар.

В пространството на Земната кора геотрибологич-
ните зони са с различни характеристики. В глобален 
мащаб те се създават като субдукционни зони по 
конвергентните граници между тектонски плочи  а. 
континентална и океанска  б. океанска и океанска и в. 
континентална и континентална (  ). 

В континенталната кора геотрибологичните зони имат 
различни размери и положение в пространството  хо-

иг. 1. они на 
сря ване и три-
ене: геотри о-
логи ни они

иг. 2. С д кционни они по конвергентните граници е -
д  тектонски пло и

ризонтални, вертикални, наклонени. Те се локализи-
рат по литоложките контакти между скали с разли-
чен състав и реологични свойства и в междублокови 
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тектонски разломи. В такъв смисъл те могат да се 
определят като послойни и срезни. Геотрибологични 
зони са и зоните с микро- и субмикроразмери в крис-
талната структура на минералите, напр. дислокации-
те, границите на зърната и др. 

Основна характеристика на геотрибологичните зони 
е относителното движение между двете тела, което 
може да бъде непрекъснато, с постоянна и променли-
ва скорост или прекъснато. В периоди на тектонско 
спокойствие геотрибологичната зона е обикновена 
тектонска зона – разсед, възсед, отсед, навлачна 
структура. Когато по контактния интерфейс се из-
вършва движение - плъзгане, въртене, търкаляне или 
удар, придружено с триене, разседната зона се пре-
връща в сеизмотектонска и геотрибологична. Всяко 
триене в зоната генерира енергия, която повишава 
температурата и налягането в контактното простран-
ство.     

РО ЕСИ В ГЕОТРИБОЛОГИ НАТА  ЗОНА

Различават се вътрешна и външна част на геотрибо-
лотичната зона.

В ре  ео р о о  о е пространството
интерфейсът между двете  контактни повърхнини на 
триещите се тела. 

В еволюцията на геотрибологичната контактна сис-
тема, разгледана във времеви срез, се очертават три 
главни момента (  )  1. Зараждане и прогресивно 
развитие на деструкция, 2. Кулминация и 3. Регресив-
но развитие, завършващо с консолидация (Кожухаро-
ва, 2016). 

Зараждането на геотрибологичната зона се бележи 
от сеизмотектонско събитие, което привежда в от-
носително движение и триене две скални  контактни 
тела и отключва ред деструктивни процеси в кон-
такта между тях. В интервала 1-2, при нарастващи 
температура и налягане се извършват последова-
телно еластични, пластични и разривни  деформа-
ция, които повреждат или разрушават стените на 

триещите се скални тела по контактната фрикционна 
повърхност. Разривните деформации от своя страна 
преминават през фрагментарна, зърнеста, прахова и 
молекулярна атомна дезинтеграция, в крайния етап 
достигаща да стопяване на материала - интервал 2-3. 
Между двете скални тела се създава т. нар. „трето 
тяло“ (Крагельский, Алисин, 1978) от разрушения ма-
териал, частите на който също са приведени в дви-
жение. Те се трият, търкалят и удрят помежду си и по 
този начин произвеждат допълнително многоброй-
ни активни контактни зони и енергия. Кристалната 
структура на минералите получава вътрешни дефе-
кти като ваканции, дислокации и др. ( ,1984). 
В резултат на всички външни и вътрешни деформа-
ции се генерира допълнителна енергия, част от която 
се изразходва като работа по разрушението, а друга 
част увеличава вътрешната енергия на системата  
повишават се температурата, налягането, ентропията 
и енталпията - интервал 3-4. Процесът на разрушение 
и стопяване е ендотермичен. 

Кулминационният момент – интервал 4-5, в развитие-
то за всяка геотрибологична система е различен. В 
случай че внесената от сеизмотектонското събитие 
кинетична енергия е малка и триенето е било крат-
ковременно, разрушителните процеси върху ска-
лите достигат до фрагментарна деструкция, а „тре-
тото тяло“ представлява катаклазирана скала или 
тектонска брекча. Но при продължителна и силна 
енергийна агресия, „третото тяло“ представлява фи-
нодиспергиран до молекулярно и атомно ниво нано-
милонит или вискозна до течна маса, а в екстремни 
случаи – газовотечна плазма (   .,1966). 
Съдбата на топилката също е различна в зависимост 
от околните условия – тя може да остане в пределите 
на геотрибологичната зона и да кристализира, спо-
явайки раздробения материал като псевдотахилит 
или при страничен тектонски натиск да се изстиска 
от зоната и акумулира в съседни проницаеми прос-
транства, където да формира нови тела и да се втвър-
ди като магматична скала.

Регресивното развитие на геотрибологичната зона 
започва след като движението между телата – бло-
кове или пластове, се преустанови и доставянето на 
кинетична енергия прекъсне. Тогава системата пре-
минава към режим на разсейване (дисипация) на 
енергията, температурата и налягането постепенно 
спадат - интервал 5-6, респективно намаляват ентро-
пията и енталпията и започва прекристализация на 
милонитизираната или стопена скала – интервал 6-7. 
В противоположност на прогресивния етап, сега про-
цесът е екзотермичен при намаляващи налягане и 
температура, енергията се отдава в околната среда - 
интервал 7-8. Създава се нова минерална асоциация 
от високотермобарични и безводни силикатни и окис-
ни минерали, които спояват разбитата зона и марки-
рат мястото .  

В  ео р о о  о  е пространството из-
вън интерфейса на контактната  система. Всяко три-
ене – плъзгане, въртене, търкаляне или удар, произ-
вежда механични вълни, които се разпространяват 

иг. 3. Диагра а на евол цията на геотри ологи ната она
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и извън фрикционната геотрибологична зона. ор-
мирането на геотрибологичната зона е сеизмично 
събитие и съответно вълните са механични обемни 
или с други думи сеизмични вълни. Разпространение-
то на генерираната при триенето енергия се пренася 
чрез сеизмичните вълни в околните на зоната скали 
и повишава амплитудата на трептене на градивните 
частици. Сеизмичните вълни са два вида  надлъжни 
Р-вълни и напречни S-вълни. При надлъжните Р-въл-
ни частиците трептят по посока на разпространение-
то на вълната и се предизвиква тяхното разреждане 
и сгъстяване, като се формират ивичести простран-
ства на дилатация и компресия, паралелни на геотри-
бологичната зона (  ).

Енергийните импулси, изпращани от сеизмотектон-
ското събитие, различни по брой и интензитет, имат 
сложна характеристика, 
тъй като са комбинирани 
с допълнителни  ефек-
ти от по-нисък ранг на 
ритмично или неравно-
мерно прекъсване ( -

) и интерференционни 
междувълнови взаимо-
действия. В резултат се 
получава скъсване на 
слабите кристалохимич-
ни връзки между части-
ците и разрушаване на 
структурата при някои 
минерали, напр. серпен-
тина, което е доказано 

и експериментално (B   ., 2016). Съобщения 
за пълно разпадане на структурата на минерали-
те при земетресения правят редица изследователи 
( , 2005).  

Вълнодействието върху скалите и минералите като 
производно на триенето и неговото въздействие вър-
ху минералите е много слабо изучено и в геоложката 
литература не присъства като разработвана тема.   

ДЕФОРМА ИЯ НА СКАЛИТЕ

Деформацията на скалите и минералите е визуали-
зираният образ на енергията. Външната деформация 
на едно тяло започва от вътрешни структурни изме-
нения. Постъпилият в системата енергиен импулс 
активизира атомите, които започват да трептят с 
по-високи амплитуди, изместват се от равновесното 
си положение, а атомните редици се изкривяват. Ако 
импулсът не е бил много силен, след отминаването 
му частиците се връщат в началните си положения и 
възстановяват правилния ред на кристалната струк-
тура. Деформацията е еластична и тялото запазва 
първоначалния си обем и форма. 

При случаи, обаче, когато тялото е било интензивно 
енергийно  атакувано, някои от атомите не успяват да 
заемат отново местата си, кристалохимичните връз-
ки се скъсват и те мигрират в съседни пространства, 
а мястото им се превръща във ваканция. Появяват 
се различни дефекти в кристалната структура – ва-
канции, дислокации, обемни микропразнини и тялото 
получава необратими пластични деформации. При 
прогресираща енергийна атака, деформациите посте-
пенно преминават в крехки разривни и дезинтегра-
ционни до пълно разпадане на материята.

Ако двете тела от контактната система са с една-
къв минерален състав и реологични свойства, те 
получават еднакви увреждания на структурата си. 
В случай че телата са разнородни, те проявяват раз-
лична степен на деформируемост, в зависимост от 
устойчивостта на междуатомните им връзки (  ). 
При триенето тялото с по-голяма твърдост наранява 
по-мекото, причинявайки бразди, вдлъбнатини, ос-
търгване, отлюспване и др. Пространствените взаи-
моотношения между двете тела и характерът на кон-

иг. 4. С е а на надл на -в лна с с они на ра ре дане 
и ко пресия на астиците

иг. 5. Контакт и пл гане на тела с ра ли ни реологи ни сво ствa.  Конвергентни и дивер-
гентни контакти. еленото тяло е с по-голя а тв рдост от оран евото
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такта им – конвергентен (насрещен) или дивергентен 
(раздалечаващ се), също оказват съществено влия-
ние върху формата на деформацията (Кожухарова, 
Асенова, 2020). 

Основните комбинации са

А. Горното тяло е с по-ниска твърдост. В конвергент-
ния контакт то натрупва маса, поради уплътнява-
не, зареждане с енергия, а в дивергентния – изтъ-
нява и се разкъсва (  ).

Б. Горното тяло е по-твърдо, то деформира долното в 
конвергентния контакт, остъргвайки от него фраг-
менти, по принципа на рендето, които се прехвър-
лят върху горното (  ). Геоложки пример – 
обдукция на серпентинити в супрасубдукционна 
зона 

ЕВОЛЮ ИЯ НА ЕНЕРГИЯТА В ГЕОТРИБОЛОГИ НАТА 
ЗОНА

Енергията е основният фактор за процесите на де-
формация и дезинтеграция в геотрибологичната 
зона. Тя от своя страна има собствено развитие и по-
ведение. Тук ще разгледаме някои характерни случаи 
от еволюцията .

Тр е е  с с о е  ре р е о ремес е 
 е  моме   е  Едно тяло е в покой 

(състоянието му е статично), когато лежи върху хори-
зонтална равнина и върху него действат само силата 
на земното привличане G и нормалната реакция  на 
взаимодействието (  ). Когато, обаче, върху тяло-
то се приложи тангенциална външна сила - , но тя 
е по-малка от съпротивлението -  (тангенциалната 
реакция на противопоставяне на преместването), то 
още е привидно неподвижно, тъй като    и не се 
наблюдава макроскопично плъзгане на тялото.

В състояние на предварително (микроскопично) 
преместване на тялото енергията се зарежда като 
потенциална енергия във фрикционния интерфейс 
и плътността  нараства. В периода, предшестващ 
плъзгането, отделни контактни звена в интерфейса 
се зареждат с енергия и се разкъсват при опита тяло-
то да потегли (B , S , 2014).

В момента, когато движещата сила  преодолее съ-
противлението и   , тялото внезапно, със „скок“, по-
тегля и започва видимо плъзгане. Началният момент 
на движението е под действието на енергиен импулс 
със силен деформационен ефект. В Земната кора 
това е сеизмотектонското събитие и създаването на 
геотрибологична  зона. 

С с   е е   ре с о р
м о е е  Плъзгането на едно тяло върху 
друго никога не е равномерно, а се състои от мно-
гобройни  прекъсвания, които създават равномерен 
или неравномерен ритъм на движението. В микро- и 
субмикромащаб се мултиплицира описаното по-горе 
предварително преместване със скокообразно тръг-
ване и съответно се произвеждат множество енер-
гийни микроимпулси. еноменът стик-слип е обект 
на изследване и анализ едва от около 20 години и 
още не са създадени приемливи модели за различ-
ните му проявления. Моделирането на стик-слип във 
връзка с геологични обекти е свързано с движението 
и развитието на разседите и на първичните трусове 
( ) при земетресенията. Една от проявите в 
геологията е създаване на някои ивичести ритмични 
метаморфни структури. 

Ко ре  ме    ре  е ер  
 с моор   ро ес е  е   о

 с с ем Енергийните импулси на външ-
ната енергия, генерирана при триенето, деформи-
рат атомната подредба на минерала, достигайки до 
разкъсване на кристалохимичните връзки. Тялото 
от друга страна се стреми да запази устойчивостта 
на своя строеж, напр. чрез акумулираната вътрешна 
енергия на връзките. При настъпили, реализирани 
увреждания на кристалната структура, тялото преми-
нава към режим на самоорганизация и самовъзста-
новяване на атомния ред ( , 2017  , 

 2019). Включват се вътрешни меха-
низми, за да продължи функционирането на сис-
темата. Процесът преминава през анихилиране на 
дефектите – ваканции и дислокации, чрез прераз-
пределения на атомите и избирателно пренасяне на 
маса. Същевременно протича дисипация на енерги-
ята, с което се погасяват и външните силови смуще-
ния и се създават защитни структури чрез кристали-
зация на нови минерални асоциации ( , 

, , 2018). Самоорганизацията и само-
възстановяването на атомния строеж от дефектите и 
деформациите е забележително свойство на неорга-
ничната материя, сравнимо с това при биологичните 
форми.

иг. 6. С стояния на стати но и кинети но триене (пл га-
не) на две тела в контакт
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ТЕРМОДИНАМИКА НА ГЕОТРИБО
ЛОГИ НИЯ РО ЕС 

Развитието на енергията управля-
ва термодинамичното състояние 
на контактната система и отноше-
нието  към околната среда. Геот-
рибологичната зона представлява 
отделна локална и кратковремен-
но съществуваща термодинамич-
на система, потопена в голямата 
по-устойчива система на околната 
среда, представляваща определен 
участък от Земната кора. 

Геотрибологичната зона възник-
ва като отделна термодинамична 
система вследствие на външна 
провокация, външно енергийно 
смущение, отключващо геотрибо-
логичния процес, което е сеизмич-
ното събитие. Системата продъл-
жава със собствено развитие, в 
конкуренция с голямата система 
на околната среда, в която е вло-
жена. Новата система се характе-
ризира с нелинейно развитие, ряз-
ко, понякога взривно повишение 
на температурата и налягането, 
бързо нарастване на вътрешната 
енергия, ентропията и енталпията, 
хаотично движение на частиците 
и ендотермичност на процеса. В 
отделни моменти тя е изолирана, 
защото не обменя с околната сре-
да енергия и маса. Двете систе-
ми – геотрибологичната и тази на 
околната среда са неравновесни. В 
момента, когато сеизмотектонско-
то движение и триенето се преуста-
новят и доставката на енергия към 
геотрибологичната система се пре-
крати, последната преминава към 
регресивно саморазвитие. Започва 
дисипация на енергията, съпрово-
дена с бавно понижение на темпе-
ратурата, налягането, ентропията, 
енталпията. Геотрибологичната 
система се превръща в затворена, 
обменяйки енергия с околната сре-
да, а по-късно и в отворена, когато 
започва да обменя и маса, в нача-
лото само вода. С кристализация-
та (екзотермичен процес) възник-
ват и т. нар. защитни структури в 
смисъла на Пригожин ( , 

, 1977). В геотрибологичната 
зона това са високотермобарич-
ни минерализации като еклогити, 
гранатови лерцолити, фенгитови и 
кианитови шисти, калцифири и др. 
( , 2021).

иг. 7. Гр о  ер о  р  
о      сер е

В края на регресивното развитие, 
малката геотрибологична система 
изчезва, равновесието в този учас-
тък от Земната кора се възстановя-
ва, а защитните структури – новите 
скални продукти, остават като мар-
кери на бившите консолидирани 
вече геотрибологични зони. 

ГЕОТРИБОЛОГИ НИ РОД КТИ 
КАТО ОЛЕЗНИ ИЗКО АЕМИ

Геотрибологични продукти са пре-
кристализиралите дезинтегрирани 
милонитни или стопени при трие-
нето скали. Те са почти изохимич-
ни на изходните разрушени скали. 
Кристализирали са при по-високи 
температури и налягане в сравне-
ние с първоначалните, което е отра-
зено в минералната им асоциация, 
съставена от високотермобарични 
безводни силикати и окиси.

Основни видове високотермоба-
рични скали са

Гр о  ер о  – ултраба-
зични метаморфни скали, съста-
вени от гранат (пиропов тип), ен-
статит, диопсид, оливин, шпинел, 
магнетит. Развиват се в серпенти-
нити, предимно като тънки (1-2 ) 
ивици (  ). У нас са намерени 
( , 1996) в Авренската 
синклинала от Източните Родопи в 
периферни зони на серпентинито-
во тяло, в тектонски контакт с ле-
птитови гнайси (  ). Характер-
на за тях е ивичестата текстура. В 
подобни скали по продължение на 
същата зона в Северна Гърция, в 
комплекса Кими, са намерени ми-
кродиаманти в граната (Мро , 

, 2001).  Образуването 
на ивичестите гранатови лерцолити 
в Авренската синклинала се свърз-
ва със сеизмотектонско събитие по 
споменатата зона и разрушително-
то въздействието на сеизмичните 
вълни върху структурата на сер-
пентинита, последвано от прекрис-
тализация при условия Т  800оС и 
Р  15-20 .

ро се  е   е р
. Образуват се в контактни зони 

на ултрабазити като гнезда, жили, 
лещи и ядки. Намирани са пирок-
сенити (диопсидови, бронзитови и 
енстатитови) на контакта на сер-
пентинити с гнайси (М. елязко-
ва-Панайотова и др., 1977). аде-

итов пироксен с изумрудено зелен 
цвят е установен също в Авренска-
та синклинала на контакта на сер-
пентинити с гнайси. 

Пироксенините и нефритите с плът-
на структура и хубав зелен цвят 
са високо ценени като декорати-
вен материал за изработване на 
статуетки, амулети, бижута и дру-
ги художествени предмети още от 
древността в Китай и други източ-
ноазиатски страни.
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Е о е са емблематичните представители на ви-
сокотермобаричните скали, които поставят пробле-
ма за високобаричните (НР) фациеси в Земната кора. 
Те са базични скали, по химизъм съответстващи на 
скалите от габровата група. Определящият  минера-
лен състав е  гранат, омфацит, рутил, с непостоянно 
присъствие на микродиамант и кианит. Открити са в 
Алпите като отделни късове и номинирани еклогити 
(т.е. избрани - от гръцки   избор) от френския 
минералог абат Рене- юст Аю  ( -  ) 
през 1822 г. 

Еклогитите са тъмни сивозелени или красиви пъстри 
метаморфни скали, изградени от ярко червени гра-
нати, зелен омфацит и жълтокафяв, червен до черен 
рутил. Те формират различно дебели (сантиметрови 
до метрови) пластообразни, лещообразни и будини-
рани тела.  Асоциират най-често с амфиболити,  с 
които са почти изохимични, но с повишено съдър-
жание на 2 - над 1,8 . Специфични за еклогитите 
са структурите на разпад на омфацита, заместен от 
агрегат от албит-олигоклаз, диопсид, кварц, по-къс-
но подложен на частична или пълна амфиболизация. 
Разпадането на омфацита и амфиболизацията, ука-
зание за бърза смяна на условията, се обяснява със 
спиране на тектонските движения и възстановяване 
на равновесието между вместващите скали и геотри-
бозоната в условията на регионалния метаморфизъм 
в амфиболитов фациес. Еклогити се срещат на много 
места в метаморфните комплекси. Известни находи-
ща на еклогити има в Норвегия и жен Урал. В Русия, 
Оренбургска област, жен Урал, при с. убино, се 
намира едно от най-големите находища на еклогити, 
разкритието на които е с дължина около 1 . Ми-
нералният състав е  гранат, омфацит, рутил, глаукоф-
ан, и лонсдейлит – свръхтвърдата разновидност на 
диаманта. Месторождението убино е известно като 

находище на рутил, което се експлоатира още от 70-
те години на миналия век.  Подобен е Кокчетавският 
еклогитов масив, също в жен Урал, на територията 
на Казахстан. 

В България еклогити са намерени в офиолитовата 
асоциация на  високостепенните метаморфни ком-
плекси в Родопите, Верила пл., Средна Гора, Сръб-
ско-Македонския масив, като тънки сантиметрови 
слоеве и малки пластовидни или лещовидни тела с 
дебелина до 1-2 .  Еклогитите у нас са използваеми 
само като декоративни скали. 

Р о е м о  са аналогични по химизъм 
на еклогитите, с минерален състав  амфибол, гранат, 
рутил, титаномагнетит, плагиоклаз,  с непостоянно 
участие на пироксен (диопсид, авгит) и кварц. Съдър-
жанието на рутил варира от 1,5 до 4-5 . Представля-
ват практически интерес като предпочитана титанова 
суровина пред илменита и титаномагнетита поради 
обстоятелството, че титановото съдържание е вклю-
чено в оксидна фаза рутил ( 2). У нас гранат-рути-
лови амфиболити със съдържание 3,3 – 4  на рутил 
са намерени в Северните Родопи, Асеновградския ра-
йон (Кожухарова, 1972). Те са развити като неголяма 
леща на контакта между ортоамфиболитово тяло и  
лептитови гнайси. 

Кварцът с иглести включвания от жълтокафяв или 
червен рутил е красив и ценен бижутерен материал. 

Го   р   р р о  с . При 
гондитите гранатът е спесартин, което ги причислява 
към мангановите месторождения, известни в Индия, 
Бразилия, Гана, АР, Руската едерация. У нас  са на-
мерени в пъстрите свити на Родопската група, в асо-
циация с джеспилити (Кожухаров, Кожухарова, 1980). 

иг.8. С е а на контакт е д  серпентинити и лептитови гна си  с о ра ване на лерцолитови ивици в серпентинитите.
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Образуват прослойки и будини с дебелина 0,30 – 0,80  
. Гранатитите се използват като абразиви.

К о е с  с  е  м е  р  Киа-
нитът е често срещан минерал в метаморфните ска-
ли, но кианитови шисти с практическо значение се 
образуват в зони на повишени налягания. Кианитови 
шисти, които представляват практически интерес, са 
намерени у нас в Централните Родопи - епеларски и 
Асеновградски райони (Кожухаров и др., 1960  Костов 
и др., 1962).  В гранат от ереларския район е открит 
микродиамант, указание за високо налягане (   

. 2016).

Ме мор е с р  ер  р  се сре-
щат като тънки (0,5-5 ) слоеве сред мрамори и 
калкошисти. Те са с изключителната твърдост, фино-
зърнеста и тънкослоеста текстура. Изградени са от 
гранат, пироксен, скаполит, кварц, доломит и др.

ОСНОВНИ ИЗВОДИ

l  Геотрибологичните зони в Земната кора са сеиз-
мотектонски зони, по които се извършва триене 
между скални блокове или пластове. Те са прос-
транства на енергийна активност и веществени 
преобразувания. 

l Непрекъсната енергийна връзка между сеизмо-
тектонските събития и петролого- минераложките 
процеси се проследява в последователното раз-
витие на деструктивни и конструктивни измене-
ния на скалната материя, достигнала в крайните 
геотрибометаморфни продукти като нови високо-
термобарични скали и минерали.

l Геотрибологичните зони са локални и временни 
термобарични системи, които създават анизот-
ропност в Земната кора по отношение на разпре-
делението на температурата и налягането.

l Изследванията върху геотрибологичните процеси 
дават възможност да се намерят нови, по-правдо-
подобни решения за генезиса на високотермоба-
ричните скали, като напр. еклогитите.

l Успешното решаване на геотрибологичните про-
блеми изисква прилагане на  интердисциплинарна 
изследователска методика. 
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РЕЗЮМЕ

Необходимо е изготвяне на метод оценка на експлоа-
тационния срок на подземни стоманобетонни елемен-
ти, в условията на държави от Близкия Изток. Извър-
шен е анализ на различните процеси по влошаване 
на бетона, корозия на армировката и въздействие на 
околната среда. Направени са основни изводи и насо-
ки за контрол по качеството и мониторинг.

КЛЮ ОВИ Д МИ  подземен стоманобетон, оценка на 
експлоатационен срок, агресивна среда, механизми 
за разрушение,  моделиране

Вмеждународен план нарушенията и дефектите 
на стоманобетонната инфраструктура, се счи-
тат за едни от най-тежките актуални предизви-

кателства пред строителната индустрия. Още в края 
на миналото столетие бяха оценени годишни разхо-
ди от над 5 милиарда щатски долара за поправка на 
стоманобетонните конструкции в Западна Европа 1 .    
Освен финансовите щети следва да се отчетат риско-
вете за живота и здравето на населението, както и 
намалена производителност на труда и екологичните 
рискове, произтичащи от аварии и ремонти на инфра-
структурата.

При проектирането експлоатационната годност, на 
съоръженията, се гарантира чрез проверки на де-
формирането, пукнатините и трептенията на кон-
струкциите чрез съответни изчисления, които се ос-
новават на законите на механиката, а така също се 
предписват и изисквания към бетоновото покритие, 
хидроизолационни и предпазващи системи и покри-
тия и др. имащи отношение към дълговечността на 
стоманобетона 1 , 2 . Изискванията  към бетоните 
(максимално водоциментно съдържание ( ), мини-
мално съдържание на цимент, класове по якост, во-

доплътност, съдържание на хлориди, по въздействие 
и т. н.) следват предписанията на националните стан-
дарти - в българската практика препоръчителни гра-
нични стойности за състав и характеристиките на 
бетон, 3 , 4 , както и изискванията на съответните 
спецификации. Това е т. нар. предписващ подход ( -

 ), като по този начин се смята, че ще 
бъде постигнат заложеният експлоатационният срок 
на съоръженията. С цел да се провери горното, през 
последните десетилетия, започна да се прилага и 
моделиране на процесите на увреждане на конструк-
циите, чрез т. нар. вероятностен подход (  

) 1 , 2  при който се прави подробно обслед-
ване за даденият обект на ниво проект въз основа 
на конструктивните проекти, избраните материали, 
строителни технологии, информация от инженер-
но-геоложките и хидрогеоложките доклади и други. 

Предмет на настоящата публикация е метод за оцен-
ка на експлоатационния срок на подземни стомано-
бетонни елементи и облицовки, в условията на Близ-
кия Изток. Извършен е анализ на различните процеси 
по влошаване на бетона, корозия на армировката и 
въздействие на околната среда.
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ки бетон в контакт с подпочвени води, включително 
капилярна зона на издигане, както и бетон, съдър-
жащ или постоянно изложен на солена вода. От дру-
га страна, S1 и S2 се характеризират с излагането на 
сулфати от почвата и  или подпочвените води, когато 
концентрацията в S 4 е по-малка от 1500  за S1 и 
варира между 1500  и 2000  за S2.

МЕХАНИЗМИ ЗА РАЗР ЕНИЕ

О ре е е  ме м е  р р е е
етири основни типа разрушение са дефинирани в 

I 365.1 („Прогнозиране на експлоатационния жи-
вот“) 7 , както следва

l Тип I - Химично разрушение - промяна на качества-
та на бетона чрез реакция, която може да приеме 
три форми  Хидролиза на циментова паста чрез 
мека вода, реакции на обмен на катиони между 
флуиди и циментова паста камък и реакции, кои-
то водят до образуването на разширяващи обема 
си продукти. Химическото въздействие включва 
следните процеси  излужване, забавено образу-
ване на етрингит, сулфатно въздействие, въз-
действие от киселини и основи, алкална реакция 
на агрегатите и корозия

l Тип II – Механично разрушение, което може да 
доведе до напукване и изветряне на бетоновите 
повърхности. Включва следните  кристализация 
на соли, замразяване и размразяване, абразия и 
ерозия

l Тип III - Термични повреди, които могат да доведат 
до пукнатини и забавено образуване на етрингит

l Тип IV - Комбиниран ефект  Това е комбинация от 
няколко причини (химични, механични и термич-
ни).

Изследваните подземни елементи са пилоти и фун-
даменти. Следва да се отчетат бетоновото покритие, 
защитните слоеве (хидроизолационна мембрана на 
плитките фундаменти и частично обсаждане за пило-
тите) и механизмите за повреда. Същите са предста-
вени в   и  . 

. ИН  БОРИСЛАВ БОРИСОВ е завършил Строителен техникум „Хр. Ботев“, гр. Со-
фия и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ - бакалавърска и магис-
търска степени в областта на геологията. В допълнение по индивидуален учебен 
план е придобил и магистърска степен по специалността „Подземно строител-
ство“. Има и магистърска степен по „Бизнесадминистрация“ от Нов български 
университет. В момента е докторант към катедра „Подземно строителство“, МГУ 
„Св. Ив. Рилски“. Работил е като  геолог в „ПДНГ“ АД и „Геоинс“ АД  тунелен инже-
нер в японската „Тайсей Корпорейшън“  мениджър по качеството в „Трейс Груп 
Холд“ АД  корпоративен мениджър по качеството в „Сивикон Кения“  мениджър 
по качеството в „Ейч Би Кей Контрактинг“, Катар  старши мениджър строител-
ство в австрийската „Порр Констръкшън“, Катар  ръководител екип строителен 
надзор на участък за изграждане на подземно метро в гр. Ханой, Виетнам към 
френската компания „Систра“  ръководител проект в „Порр Констръкшън“, Катар. 
Бил е на дългосрочни командировки в Саудитска Арабия, Китай и Танзания.

РЕГЛЕД НА СЪСТАВА НА БЕТОННИТЕ СМЕСИ

Посочените бетонни смеси използвани за настояща-
та статия са типични за прилаганите в агресивната 
среда на Арабския полуостров и са както следва

Дълбоки фундаменти (пилоти)  клас В 40 с триком-
понентна циментова смес, съдържаща обикновен 
портланд цимент с добавени гранулирана доменна 
шлака и микросилика (силициев прах),

Плитки фундаменти  клас В 50 с двукомпонентна ци-
ментова смес, съдържаща обикновен портланд ци-
мент и гранулирана доменна шлака.

АГРЕСИВНОСТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

О  с е е

Околната среда в Арабския полуостров е изключи-
телно агресивна спрямо стоманобетона. Основни 
фактори са високите температури, засолените под-
земни води и широкото разпространение на солени 
почви 5 . Следователно местоположението само по 
себе си представлява предизвикателство за проекти-
ране и изграждане на дълготрайни стоманобетонни 
конструкции. 

К со е о е с е  о о  сре

Съгласно класификацията на Катарската Строителна 
Спесификация ( S) 6  са заложени следните, типич-
ни за района, класове по въздействие на околната 
среда

l Дълбоки фундаменти (пилоти)  класът по въз-
действие е определен, като Х3 относно корозия на 
армировката и S1 за сулфатно въздействие,

l Плитки фундаменти  класът по въздействие е Х3 
относно корозия на армировката и, съответно, S2 
за сулфатна атака.

Съгласно 6  клас X3 означава агресивна среда, при 
която елементът е постоянно потопен или мокър 
(рядко сух). Експозицията X3 се отнася също за все-
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Та л. 1. Ин ор ация а етоновите с еси

Бетонови смеси

В 40 В 50

Общ циментов състав 400 3 420 3

бикновен портланд цимент 180 3 168 3

Гранулирана доменна шлака 200 3 400 3

Микросилика (силициев прах) 20 3 -

Водоциментно отношение 0,34 0,33

Максимален размер на агрегатите 20 20 

Суперпластификатор 6,5  3,5 3 7  3,5 3

Проектна якост на натиск на 28-ми ден 40  50 

Както се вижда от  , най-не-
благоприятните механизми на ув-
реждане в основите и пилотите е 
поради комбинация от сулфатно и 
хлоридно въздействия. 

ре е  е о  ре  с -
о е с е

Сулфатите, присъстващи в инерт-
ните материали, почвите и подпоч-
вените води, реагират с калциевия 
хидроксид и хидратирания калциев 
алуминат, образувайки съответ-
но гипс - S 4 2 2  и етрингит 
- ( )6( 2 3)(S 3)3 32 2 . Тези ре-
акции могат да доведат до вредно 
разширение и да се получи бетон с 

иг. 1. И глед на о следваните еле енти и видовете в де ствие
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иг. 2. Ра р ение на сто ано етон  поради коро ия на ар-
ировката 2

Та л. 2. Ин ор ация а етоновите с еси

Позиция Конструктивен елемент Бетонна смес Клас по въздействие Бетонно покритие Химическо въздействие

.1 

Плитки фундаменти В 50 Х3 , S2 

75 Атмосферно

. 2. 75 Сулфати

. 3 75 Сулфати  Хлориди

. 4 100 Сулфати  Хлориди

 .1 Пилот с обсаждане
В 40 Х3 , S1 100 

Сулфати  Хлориди

.2 Пилот без обсаждане Сулфати  Хлориди

намалена якост поради разпадане и разширяване на 
хидратираните калциеви алуминати. Следните пара-
метри оказват най-голямо влияние

l Пропускливост на бетона
l Наличие на защитни покрития
l Водоциментно отношение
l Тип на цимента (съдържание на трикалциев алу-

минат - 3СаО. 2 3, обозначаван като С3А)
l Използване на допълнителни циментови химиче-

ски активни материали (шлаки, пепели, микроси-
лика).

Коро   с ом  ор  ро е  ор

Корозията на армировката се дължи на химичния 
състав на стоманата, която с времето има тенденция 
да възвърне естествената си форма на железен ок-
сид. Корозията на стоманата първо води до опреде-
лено ниво на нарушение на бетона, намалявайки по 
този начин трайността на конструкцията, а по-късно 
се наблюдава намаляване на напречното сечение на 
стоманата. Когато е вградена в бетон, стоманата се 
поддържа в пасивно състояние, което я предпазва от 
корозия. Процесът на корозия започва щом концен-
трацията на хлоридни йони в порите на бетона до ар-
мировката, достигне критично ниво, което причинява 
локално разрушаване на защитния филм и корозия 
на стоманата. Хлоридите проникват, чрез дифузия, в 
бетона, преминавайки от първоначална концентра-
ция на повърхността. Процесът е пропорционален на 
коефициента на дифузия на бетона, който зависи от 
свойствата на бетона. В допълнение към дифузията, 
хлоридите в бетона може да се съдържат в съставни-
те бетонни материали, да се обуславя от абсорбцията 
на вода и от хидродинамичния режим. Трябва да се 
отбележи, че корозията на стоманата чрез хлоридн  
въздействие се счита за най-критичната форма на ко-
розия на армировката 1 . Този процес може да въз-
никне без нарушаване на покриващия бетон, като е 
възможно да се стигне до значителна степен на коро-
зия на участъка, преди да станат видими проблемите 
на повърхността.

Периодът на започване (  ) определя 
времето, необходимо на достатъчно хлориди да про-
никнат в бетонната обвивка и да се натрупат в дос-
татъчно количество на дълбочината до вложената 

стомана, за да инициират корозия на метала. С други 
думи е необходимо време хлоридът да достигне кри-
тична концентрация в близост до стоманата, за да 
инициира корозията. Следващият период след започ-
ване на корозията се нарича период на разпростране-
ние (  ) 1 , 2 .

Периодът на разпространение е началото на корозия 
на армировъчната стомана, започва веднага след 
като нивото на хлориди в непосредствена близост до 
стоманата достигне критичното прагово ниво. Това е 
етапът, в който стоманата възвръща първоначалната 
си форма на железен оксид. Очаква се това явление 
да продължи няколко години. Различни източници 8  
определят тази стойност като 6 години за въглеродна 
стомана. азата на разпространение е придружена 
от увеличаване на обема на стоманената армировка, 
напукване на бетона и в крайна сметка отделяне на 
бетонната покривка,    и 4. 

О ЕНКА НА ЕКС ЛОАТА ИОННИЯ СРОК

   

Един от моделите, за оценка експлоатационният жи-
вот на бетона при сулфатно въздействие е разрабо-
тен от B    (B ), Лондон 
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9 , 10 . Използва се следната формула за определя-
не на дълбочината на повредения участък в бетона

Xs ( )  0,55 3  ( ) . (   S 4 ) . t ( ),

където
Xs ( ) е дълбочината на повредения участък
C3  ( )  - процентното съдържание на трикалциев 

алуминат, прието за 5,95 за цимента и 20 за 
шлаката по литературни данни,

        - моларната концентрация на магнезий, при-
ета за 0, тъй като концентрацията на  не 
е посочена в S за клас S2,

    S 4   - моларната концентрация на сулфат, приета 
е осреднена стойност по литературни дан-
ни,

     t ( )  - времето в брой години, използвано е изис-
кване за 120 години.

     

След използване на горните входни данни, обобщени 
в модела, дълбочината на увреда поради сулфатна 
атака се оценява на съответно 3,36  и 2,25  за 
фундаменти и пилоти. И двете стойности са по-малки 
от бетоновото покритие на съответните им елементи, 
поради което двата елемента успешно отговарят на 
изискванията за устойчивост на сулфати в продъл-
жение на 120 години (определени като 100 години за 
плитките фундаменти поради наличието на хидроизо-
лационна мембрана).

   

Правилното определяне на експлоатационния живот 
на бетона в хлоридна среда включва преди всичко 
изчисляването на скоростта на дифузията на хлори-
да в бетона. Този механизъм следва втория закон на 

ик ( ) в модифицирана форма, за да вземат пред-
вид влияещите параметри и условията на околната 
среда, съгласно методиката на I 365 11  - уравне-
нието по-долу

Dc  Dc,ref . f1(T) . f2(te) . f3(h) . f4(x), 2 ,

където
      коефициентът на дифузия
 ,  - референтният коефициент на дифузия, за 

съответния бетонов състав на възраст от 28 
дни, при температура от 23  и 100  относи-
телна влажност

    f1(T)  - отразява зависимостта на Dc от температу-
рата

    f2(te)  - отразява зависимостта на  Dc  от степента 
на хидратация

    f3(h)  - отразява зависимостта на  Dc  от относител-
ната влажност на бетоновите пори

    f4(x)  - отразява зависимостта на  Dc  от разстоя-
нието до бетоновата повърхност.

Определящи коефициенти и стойности:

пределяне на ди зия  Тъй като дифузията на хлори-
дите се извършва в основно в циментовата паста ка-
мък, дифузията се изчислява предимно в тази част. 
След това полученият коефициент на дифузия на хло-
рида се определя въз основа на относителния обем 
на добавения инертен материал и циментовата паста.

Референтният коефициент на дифузия на хлоридите е 
функция от водно-циментовото съотношение, съдър-
жанието на цимент, съдържанието на микросилика и 
шлака 11  и е представено в уравнението

иг. 3. Про ни тела а и питване от про на етонова с ес 
в До а  Катар

иг. 4. И питване на етон а сто ивост на проникване на 
вода под налягане
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Dc,ref  ( (1,55 . 10 14) . e1,834(wc) . wc . Cem 

 1,50 . 10 12. e5,52(wc)). e 0.165 . SF . (28 )(0,2 

 0,4 (FA50  SG70)),
където
wc водоциментният фактор
 Cem - съдържанието на цимент, 
   SF - съдържанието на микросилика, 
   FA - съдържанието на димна пепел, 
   SG - съдържанието на доменна шлака, 
     t - възрастта на бетона в дни.

иро ина на п кнатините  По отношение на модели-
рането на дифузия на хлориди, резултатите се уве-
личават експоненциално с ширината на пукнатините 
въз основа на долното уравнение

f10(wc, )  е 9,31 . ( c) .  . (2,1 . 10 3) 14,64(wc),

където  wc  водоциментното отношение, а  - широ-
чина на пукнатините.

емперат рен е ект

 ,

където
U енергията необходима за активиране на проце-

са на дифузия на хлоридите, J
 R - газовата константа,  
 Тref - референтната абсолютна температура, при коя-

то е измерена референтната дифузивност на 
хлорида, 

  T - действителната абсолютна температура на бе-
тона, .

Енергията на активиране на процеса на дифузия на 
хлориди в портландциментовата паста е консерва-
тивно приети за 42, докато температурата, разгледа-
на в изследването, е максималната околна темпера-
тура.

ариа ия на етоно ите арактеристики  дъл о ина  
Тъй като бетонната повърхност включва по-висок 
процент свързващо вещество в сравнение с остана-
лата част от бетона, моделът, определен за съответ-
ния ефект върху коефициента на дифузия на хлорида, 
се дава от

,

където
 е съотношението на повърхностната дифузивност 

спрямо обемната дифузивност на бетона, което 
е експериментално показано, че варира между 
0,21 до 0,53

xs - е дебелината на повърхностната зона на елемен-
та, която варира от 20  до 40 .

 - константа, равна на 0,68.

ект от едрия до а ъ ен материал  Дифузията на 
хлориди в бетона зависи основно от качеството на 
циментовата паста. Обемът на инертния материал 
представлява средно два пъти обема на  циментовия 
камък, от което е видно, че свойствата на инертния 
материал по отношение на дифузията на хлориди мо-
гат значително да повлияят на цялостните характе-
ристики.

рити ен пра  на лорида  Критичният праг на съдър-
жание на хлориди, който ще инициира стоманената 
корозия, е приет консервативно, за 0,05  от теглото 
на бетона, съгласно 11 .

он ентра ия на лориди на етонната по ър ност  По-
върхностната концентрация на хлориди е важна дви-
жеща сила на хлоридите в бетона. Зависи от околната 
среда и порьозността на бетона. Този параметър се 
характеризира със скорост на натрупване и макси-
мална концентрация. Теоретичните максимални по-
върхностни концентрации могат да бъдат изчислени 
от концентрацията на разтвора, плътността на раз-
твора, порьозността на бетона и плътността на бето-
на.

реме за разпространение на корозията  След като 
корозията започне, ще отнеме известно време на 
армиращата стомана да корозира и да доведе до 
неприемливо състояние на конструкцията. Трябва 
да се отбележи, че горното е приложимо за първия 
слой армировъчна стомана, докато по-дълбоко раз-
положените сечения корозират по-далеч във вре-
мето. Времевата продължителност до достигане на 
загуба на носеща способност, е предимно свойство 
на характеристиките на армиращата стомана. Кон-
сервативната стойност за въглеродни стомани (без 
защитно епоксидно покритие), е приета за 6 години. 
Също така, по-прецизно време за развитие на коро-
зията може да бъде експериментално измерено чрез 
изпитване съгласно S  G 109 12 .

ект от покритията и мем раните  Използването на 
мембрани и други покрития забавя проникването и 
натрупването на хлориди. По време на експлоатация-
та първоначално мембраната има 100  ефективност, 
която постепенно се влошава. При изчислението е 
приет живот от 25 години на мембраната.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ХЛОРИДНОТО 
В ЗДЕ СТВИЕ

З  о е  За пилотите, използващи бетонна смес 
клас В 40, и след използване на входящите данни, 
обобщени в модела, се изчислява, че периода на 
иницииране на хлоридна корозия ще приключи след 
122,7 години. След приключване на периода на ини-
цииране, стоманата на армировката ще бъде напъл-
но корозирала за 6 години за общ експлоатационен 
живот от 128,7 години. Във   и 6 са представени 
съответно прогнозното развитие на коефициента на 
дифузия на хлорида и съдържанието на хлоридите в 
дълбочина. 
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З  е ме  За ос-
новите при използването на бетон 
клас В 50 се изчислява, че про-
никването на хлориди ще отнеме 
25 години, за да достигне бетона, 
поради наличието на мембрана. 

азата на започване на хлорид-
но проникване (включително през 
хидроизолационната мембрана) 

иг. 5. Прогно ен кое ициент на ди ия на лоридите

иг. 6. Прогно но с д р ание на лоридите в д л о ина

ще отнеме 116,3 години. След това 
стоманата на армировката ще бъде 
напълно корозирала за 6 години 
за общ експлоатационен живот от 
122,3 години. Ф   и   пред-
ставят съответно прогнозното раз-
витие на коефициента на дифузия 
на хлорида и съдържанието на хло-
ридите в дълбочина.

ЗАКЛЮ ЕНИЕ

Разгледа се прогнозния експлоа-
тационен живот и оценка на дъл-
говечността на подземни констру-
ктивни елементи с бетонови смеси 
класове В 40 и В 50. Изследването 
се направи въз основа на условия-
та на околната среда на конструк-

иг. 7. Прогно ен кое ициент на ди ия на лоридите
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цията, определените механизми за 
влошаване поради сулфатни въз-
действия върху бетона и корозия 
на армировката, причинена от про-
никване на хлориди. 

Преди години на проект за разши-
рение на софийското метро бе на-
правен подобен анализ, по японска 
методика, и бе доказана адекват-
ността на Спесификацията на Со-
фийския Метрополитен за постига-
не на експлоатационен срок от 100 
години на метросъоръженията.  

Подобни изследвания са много 
актуални и все повече навлизат в 
международната строителна прак-
тика. Със сигурност моделирането 
на дълговечността на стоманобе-
тона ще намира все по-широко раз-
пространение в подземното строи-
телство в България. 

Строителният опит показва, че дъл-
говечността на стоманобетонните 
конструкции е свързана не само с 
проектирането и вложените мате-
риали, но и с качеството на изпъл-
нение по време на строителството, 
както и с последващите монито-
ринг и поддръжка. В тази връзка 
съвременните изисквания относно 
осигуряването на проектния живот 
на важни съоръжения с дълъг екс-
плоатационен срок и или на такива 
работещи в тежки експлоатационни 
условия изисква също така да се  
разработят и стриктно приложат 
подробни планове за качествен 
контрол и изпитване по време на 
строителството, както и за мони-
торинг по време на експлоатация-
та. Въз основа на събраните данни 
следва отново да се извърши моде-
лиране, т. нар. подход, базиран на 
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 .

11. -365, S     
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2020.

12. S  G 109 S    
     

     
S     

   .
13. IS  16204, S     -

 ,   2012, 
09, 01   B  34     
S   .

14. Павлов, П., Л. Тотев, Б. Борисов. 
Производство на стоманобетонни 
сегменти за тунелна облицовка при 
изграждане на софийски метропо-
литен - първи метродиаметър.  55-та 
международна научна конференция 
на МГУ. Свитък  „Добив и прера-
ботка на минерални суровини”. ISS  
1312-1820. . 43-46.

15. Павлов, П., Б. Борисов. Особенности 
технологии и контроль качества при 
возведении лит х железобетонн х 
шлицев х стен. Проблем  недропо-
льзования аст . Санкт Петербург, 
Национальн й минерально-с рье-
вой университет „Горн й”, Русия 
2013. ISB  978-5-94211-645-3. С. 
175 179.

16. Павлов, П., А.  Джоргов. Технология и 
организация на строителството при 
изграждане на централния участък 
от -ти метродиаметър на софий-
ското метро. 56-та международна 
научна конференция на МГУ. Свитък 

 „Добив и преработка на минерални 
суровини”. ISS  1312-1820. . 89-92.

иг. 8. Прогно но с д р ание на лоридите в д л о ина

изпълнението (   
), за да се определят при-

чините за влошаване, оцени дъл-
говечността и годините оставащ 
живот на съоръженията. Следва да 
бъдат избрани подходящи мерки 
за ремонт и защита, както и да се 
анализира стойността на съоръже-
нието спрямо оставащият живот, 
разходите за ремонт и поддръжка, 
както и разходите за разрушаване 
и подмяна 13 , 14 .
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О ДИРИТЕ НА НЕФТЕНИТЕ ВЪГЛЕВОДОРОДИ
В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

Д-р Венелин Х. Велев, . .

IN THE FOOTSTEPS OF PETROLEUM HYDROCARBONS IN NORTHERN BULGARIA
. V  . V  - . .

ВЪВЕДЕНИЕ

Намаляването на добива от нефт и газ в страната 
продължава вече няколко десетилетия, а това 
ни лишава от собствен и независим енергиен 

източник. Тези залежи от традиционен тип, чиято 
разработка стартира в средата на миналия век, днес 
са изчерпани или са на финална експлоатационна 
фаза. През новия ХХI век в България са открити само 
два малки газкондензатни залежа, все в централна-
та част на Северна България (ЦСБ), съсредоточила 
почти всички видове дейности по нефто-газовото 
направление. За всеобщо разочарование, научно 
прогнозираните въглеводородни ресурси от наша-
та територия и акватория, в размер над 500 млн.  
в нефтен еквивалент ( ), не бяха потвърдени 1 . В  
същност, приеманите за перспективни седиментни 
формации (палеозойски и по-млади) въобще не биха 
могли да произведат такъв обем традиционни запа-
си, поради причини, които са вече сочени 2 . Природ-
ната ограниченост на техните генерационни възмож-
ности упорито се подценява от немалко автори, които 
продължават да представят внушителните по обем 

палеозойски серии като възможно продуктивни, без 
да зачитат досега получените негативни резултати 
3 . Само един сондаж (Р-1 Новачене) попада на ос-

татъци от естествени нефтени деривати в карбонски, 
пермски и долнотриаски колектори. Лабораторните 
им данни ясно показват напредваща към младите 
формации физическа и биохимическа деградация, 
бележеща един угаснал (в края на Триаса) нефтоге-
нерационен цикъл 4 . От друга страна, върху всички 
видове нетрадиционни ресурси, каквито са и трудни-
те за извличане въглеводородни газове от нашите 
карбонски въгленосни формации, тегне „безсрочен 
мораториум“ за проучване, обявен от Народното съ-
брание още през 2012 г. Както изглежда, изчезваща-
та българска петролна геология скоро ще ни остави в 
наследство само улицата „Нефтеник“ в Долни Дъбник 
и фундамента на завода „Плама“. Някогашните смели 
хипотези за мантиен, дълбочинен или палеозойски 
източник на нефта за българските находища вече 
не са тема за обсъждане, но пък самите мезозойски 
„майчини скали“ сега са обект на вид дискриминация. 
Според някои научни експерти, за практиката имат 
значение само скалите на т. нар. „черна юра“ ( 1-2), 
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РЕЗЮМЕ

Авторът търси сходства и различия в популация от 
нефтени акумулации с близки физически и химиче-
ски показатели. Колекцията е събрана от промишле-
ни залежи и притоци в българската част на големия 
Предкарпато-Балкански басейн. Признаковият набор 
идва от три различни посоки   1) нормални и изопре-
ноидни алкани в диапазона С17-С20  2) молекулно-ма-
сов ред на циклоалкани с  1 до 6 броя на пръстените  
в молекулата  3) молекулно-масов ред на ароматни и 
полиароматни структури, до С 2 -20.  Статистически 
представените данни обособяват две различни под-
групи, свързани съответно с  прототипи от нефтения 
залеж Долни Дъбник и  от газо-нефтения  залеж До-
лни Луковит. 

КЛЮ ОВИ Д МИ  Северна България, Мизийска плат-
форма, хибриден нефт
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тъй като са широко разпространени, дебели и на-
пълно покриват характеристиката на „нефтомайчини 
скали“, очертана отпреди едно столетие. рски или 
не-юрски, въглеводородните ни находища постепен-
но изчезват от официалните регистри (и родовата 
памет ), но ще бъде нелепо, ако преди това не наме-
рим обяснения на някои впечатляващи особености. 
Нима не е странно, че пространството на големия 
Предкарпато-Балкански басейн предоставя на съсед-
на Румъния над 220 залежа, докато в България те са 
десетина пъти по-малко  При това, всичките са малки
или много малки (по извлекаеми запаси), събрани на 
малка площ в Централна Северна България (ЦСБ), с 
малки разлики в състава на нефта от разнообразни 
по състав и строеж резервоари  Тези особености би 
трябвало да са намерили обяснение още тогава, ко-
гато страната ни разполагаше с държавна геоложка 
служба (вярно - силно хипертрофирана ) и с голям 
финансов ресурс, позволяващ издръжката на десет-
ки апаратури за дълбоко сондиране със съответното 
научно-техническо обслужване. Пред научно-изсле-
дователския корпус обаче тогава стоеше друга прио-
ритетна цел  откриването на още „перспективни пло-
щи“. Сега на хоризонта не се съзират сондажни кули, 
в морето не плават изследователски кораби, а за 
търсене и „наши добиви“ престанаха да говорят дори 
най-изявените оптимисти. Настъпилото затишие поз-
волява спокоен разбор на многото натрупани данни и 
обективна оценка на тази част от информацията, коя-
то засяга материалите и процесите, предпоставящи 
образуването на залежите в ЦСБ.            

Централнобългарската продуктивна област попада 
в най-южната част на големия хетерогенен Предкар-
пато-Балкански нефтогазоносен басейн 5 , между 
реките Огоста и Осъм, в рамките на площ от около 
5000 2. Това е пространство най-вече на нтрен-
ско-Искърското структурно стъпало (заедно с приле-
жащата му деформирана южна платформена перифе-
рия), Кнежанския структурен блок и източната част 
на голямата Ломската депресия, обобщаваща други 

по-малки понижения. Продуктивни са главно триаски 
карбонатни и долноюрски кластични колектори, но 
малки натрупвания има още в горнотриаски пясъч-
ници, юрски и долнокредни варовици. В половината 
от въглеводородните (ВВ) залежи присъства нефт, 
в различно количество и под разни форми (   

 ).  

Резултатите, постигнати след продължителното 
екстензивно и интензивно търсене в ЦС България, 
са икономически неудовлетворителни. Сумата от 
технически възможните за извличане количества от 
въглеводороди (газ, кондензат и нефт) съставя само 
около 12 млн , като течните и газовите фази са в 
съпоставими количества. Стратиграфският обем и 
тектонският строеж на българската част от басейна 
са систематично изследвани и подробно описани в 
достъпни издания 6, 7, 8 . Същото се отнася до ска-
лите-колектори, скалите-покривки и структурите-ка-
пани, разпределени в дебел (до 8-10 ) седиментен 
покров над кристалинния фундамент, както и до по-
вечето показатели на залежите и притоците. Общо 
взето, много от особеностите в нефтогазоносността 
на ЦСБ намират логично обяснение през седимента-
ционно-миграционната теория за генезиса на нефта 
и газа, третираща ги като резултат от напредващата 
катагенеза на няколко мезозойски формации. Необ-
ходимата на теорията катагенна зоналност в ЦСБ 
е достоверно очертана чрез отразяващата способ-
ност на витринита (V о, ) от въглищни пластове и 
включения, по международно съгласувана методи-
ка 9 . Обобщената обзорна схема (  ) показва 
плавно нарастване на катагенезата от изток на за-
пад и бързо - на юг. В Плевенския структурен блок 
сондажите от Биволарска площ (РР- , 2, 3) сочат 
0,48 – 0,65   (дълб. 2355-2424 ), а в Бъзовецка 
площ от Ломската депресия – за 1,34-1,36   (дълб. 
33931 - 3932,5 ). В Ловешко-Търновската „преход-
на“ зона V  нараства от 0,57- 0,6  (Р-2 Върбовка, 
дълб.  2828-2863 ) през Р-2 Сухиндол (0,7-1,0 , дълб.
3806 ) към Същинския Предбалкан, където показа-

ВЕНЕЛИН ХРИСТОВ ВЕЛЕВ завършва СУ „Кл. Охридски” („геолог-палеонтолог”) и 
аспирантура в Московския държавен университет (катедра „Геология и геохимия 
на изкопаемите горива”), а се хабилитира от Института по океанология на БАН 
(ст.н.с.). Започва професионална работа от 1960 г. в „Предприятие за геоложки 
проучвания и картиране” (София), продължава в звена на Комитета по геология 
и минерални ресурси (Тематична група, ГПЛИ, НИПИ, „Геология и Геофизика” АД) 
и като експерт на МОСВ. В определени периоди преподава в СУ и МГУ. Изследва 
предимно научни и научно-приложни аспекти в сектора на изкопаемите горива 
(природен газ, нефт, твърди битуми, битумолити и въглища) в различни райони 
на страната (включително и дълбоководните сапропели в ерно море). От 2010 г.
популяризира видовете нетрадиционни източници на въглеводороди в България 
(„черни аргилити”, „плътни резервоари” и „въглищен метан”). Публикува научни и 
научно популярни статии, главно в български периодични издания (над 300 загла-

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



НЕФТ И ГАЗ

ИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ    8-9/2021

иг. 1. О орна с е а на прод к-
тивната аст от Северна лгария 
с поло ение на  ко ентираните 
о екти в полетата на катагене а-
та  трасирани по ре лексията на 
витринита (V o  ).   ъкращения  
К  - Ко лод ски лок  Г  - Гиген-
ски лок  Д  - но и и ска 
де ор ирана она. омера ията 
на зале ите след а реда на та л     
О на ения в легендата. рада ии 
на ката енезата  1- от 0 5 до 
1 0  2 - от 1 0 до 1 5   3 -  от 
1 5 до 2 0  4 - над 2 0  V o .  
5 - палеов лкански а алтови 
и ливи   6 - интен ивно ра ло-

ена она. азо  съста  на за
ле ите  7 - га ов   8 - га ов 
с остат ен не т в ре ервоара  
9 - га о-не тен (ра ли ни с от-
но ения)   10 - не тен  11 - не-
про и лен не тен приток   12 - 
локално и ерена ре лексия на 
витринита

№ Название Открити , 
година

Дълбочи-
на, азов състав в пласта Колектори тип  скали, 

възраст
Покривки тип скали,

възраст

 Долни Дъбник 2 20 нефт и  разтворен  газ карбонати,  Ср  риас  теригенни, Ср  - Гор  Триас 

2 Чирен 50 газ разни,  Д Триас -Д  Юра  теригенни, Д  Юра 

3 Долни Дъбник 4 020 газ и нефтена периферия карбонати, Г  Триас разни, Г Триас 

4 Горни Дъбник 50 нефт с разтворен  газ карбонати, Ср  Триас теригенни, Ср - Гор  Триас 

5 Деветаки 00 газ карбонати, Ср  Триас теригенни, Г  Триас - Д  Юра

Долни Луковит 5 0 0 газ и нефт кластични, Д  Юра теригенни, Д  Юра

Писарово 00 газ и  нефтена периферия карбонати, Ср  Триас теригенни, Триас-Д  Юра 

ърдарски геран 250 нефт и газ кластични, Д  Юра теригенни, Д  Юра

Староселци 200 нефт с разтворен газ кластични, Г  Триас теригенни, Гор  Триас - Д  Юра

0 Маринов геран 00 газ и нефтена периферия карбонати, Ср  Триас гл  карбонати, Ср  Триас

Ъглен 5200 газ карбонати, Ср   Г  Триас разни, Г   Триас - Д  Юра 

2 утан 400 газ с нефтен остатък в пласта кластични, Д  Юра теригенни, Д  Юра 

Крива бара 00 газ кластични, Д  Юра  теригенни, Д  Юра

4 Селановци 200 нефт  с разтворен газ карбонати, Ср  Триас разни, Ср  Триас - Д Юра 

5 Девенци 200 4200 газ разни, Д -- Ср  Юра разни, Ср  Юра

Искър-запад 20 00 газ  с нефтен остатък в пласта  разни,  Д  Юра теригенни, Д  Юра

Та л. 1. Ра ра отвани але и в лгарската аст на Предкарпато- алканския асе н

нията на места бележат над 2   (Севлиевска площ, 
дълб. повече от 4650 ). Както се вижда, на терито-
рията на ЦСБ се откриват всички стадии на мезоката-
генезата (МК1-МК5) и дори такива от началото на апо-
катагенезата (АК1-АК2), където фосилното органично 
вещество (ОВ) съответства на въглища от класове  
„постни“ и „полуантрацити“, генерирайки само метан 
и кисели газове.     

Възникването на нефтените залежи не може да бъде 
обяснено без достатъчно знания по техния състав, 
представен от огромен брой различни по строеж и 
размер молекули и съединения. Пътят от „майчините 
скали“ на разсеяните въглеводороди до капаните, съ-
държащи техните концентрати-залежи, се следи лес-
но само в просто устроени седиментационни басей-
ни. В много случаи това е задача с висока трудност, 
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изискваща детайлна информация по десетки класо-
ве молекулни редове и изотопния състав на органо-
генни или други елементи ( - ). Констатациите по 
състоянието на нещата и извлечените заключения в 
този сектор на петролната геология са резюмирани в 
следващите раздели на текста.  

ИЗХОДНО ОРГАНИ НО ВЕ ЕСТВО
 В РОД КТИВНИТЕ МЕЗОЗО СКИ ОТДЕЛИ

В триаския стратиграфски профил способното да про-
извежда нефт и газ ОВ присъства само в предимно 
карбонатната аниз-карнска Искърска група (морска 
платформена формация). Континенталните Петро-
ханска (Т1) и Мизийска група (Т3 Нор-Рет ) съдър-
жат твърде малко, при това - диагенетично окислено 
ОВ. Всички карбонатни разновидности от средно- и 
горнотриаски разкрития в Предбалкана (Тетевен-
ско) имат много ниско съдържание на Сорг , средно -
0,07  тегл (   766) и 0,05  тегл (   107)  мергелите 
и аргилитите показват съответно 0,5 и 0,65 . В пук-
натини и пори на ригидната карбонатна матрица при-
състват ограничени количества неутрални хлорофор-
мени битумоиди (ХБ) - под 0,01  тегл. на скала. Но и с 
тези показатели се постига висока битуминозност на 
ОВ (Кбит  ХБ.100 Сорг) от порядъка на 16-18 , сочеща 
неговото добро качество. астта на ВВ в ХБ е средно 
25 , което прави битумоидите аналози на природни-
те асфалти 10 . Това пък е заслуга на високи палео-
температури и напреднала литогенеза (ранни етапи 
на апокатагенезата), в съчетание с дългодействащи 
изветрителни процеси 

В геоложки закритата част на ЦСБ триаските карбо-
нати в обхвата на мезокатагенезата (МК), където се 
реализират главните фази на нефто – и газообразу-
ване. Тяхното средно съдържание на Сорг е 0,11  тегл. 
(508 обр.), за мергелите – 0,55  и при аргилитите
(заедно с глинестите алевролити) - 1,2  11 . Това на 
ХБ е 0,015 – 0,025  тегл. (на скала), което води до 
Кбит на ОВ от 10 – 15-20 . В разреза Р-3 Кнежа 12 , 
при дълбочини 4041 – 4515 , повечето битумоиди 
имат над 40  ВВ съдържание, което подсказва за ло-
кално натрупване. Количеството на асфалтеновите 
вещества в ХБ обаче е също голямо (15-17 ), както 
е характерно за ранните (прото-нефтени) нафтидни 
образувания.

Молекулно-масовото разпределение на нормалните 
алкани в среднотриаските ХБ обикновено демонстри-
ра два сектора с изпъкващи количества  в диапазона 
С15-С20 и С21- С26 12, 13, 14 . Тяхното наличие е ули-
ка за сапропелов (планктонен) тип ОВ със значител-
но участие на морска растителност („кероген  тип“). 
За характерната двойка молекули пристан ( ) и
фитан ( ) е обичайно преобладаване на пристана
(   1). В по-горни нива, където се появяват мер-
гели, аргилити и алевролити, това отношение се про-
меня в широк диапазон.  

В битумоидите на детайлно изучен варовиков об-
разец от Преславската свита (Т3 Карн), постигнал 
мезокатагенно ниво на литогенезата 12 , са наме-

рени линейни и разклонени алкани, изопреноидни и 
цикланови (нафтенови) ВВ, при много малки количе-
ства на бензолни, нафталинови, антраценови и фе-
нантренови молекули (не са посочени по-кондензира-
ни структури). Този състав доказва предимно морска 
(алифатна) природа на ОВ, подходяща за образуване 
на нефтени молекули.    

Долно-средноюрската седиментна секвенция на ЦСБ 
отразява промяна в палеогеографската обстановка 
през късния Триас, когато Старокимерската тектон-
ска фаза променя фоновата седиментация към пре-
димно теригенна. Засилва се вносът на остатъци от 
висша растителност в езерно-блатните и морските 
ареали (във въгленосните фациеси на Бачийщенска-
та свита отношението  се покачва до 7). Кое-
фициентът на въгленосност в базалните хоризонти 
обаче е минимален, а по елементен състав самите 
въглища са ортоводородни (Н до 5,5  ) и с умерено 
съдържание на липтинит, докато това на инертинита  
е високо. Тези показатели не допускат нефтогене-
рационен потенциал на въглищното ОВ, а и пиро-га-
зохроматографските анализи (Рок-Евал) определят  
еталонните проби като продуценти на газообразни 
въглеводородни смеси 15,16 . 

ироко развитите морски Озировска 16  и Етропол-
ска свита имат обширен ареал на седиментонатрупва-
не, осъществено изцяло в плитка и дълбока шелфова 
среда, при разнообразни диагенетични показатели. 
Общата дебелина на двете свити в сондажите от Бе-
лослатинското понижение доближава 500 , а в де-
формираната платформена периферия (Луковитско 
понижение) тя нараства двойно и тройно. Мощното 
развитие на предимно тъмните, с умерено и добро съ-
държание на ОВ скали, прави от тях значими потен-
циални генератори на ВВ. Тук систематично са изуча-
вани аргилити (68 обр.), глинести мергели (70 обр.) и 
мергели (20 обр.), в които средните величини на Сорг 
са съответно 1,3, 0,80 и 0,62  тегл. Количеството на 
ХБ се изменя в същия ред - 0,052, 0,046 и 0,032  тегл., 
а на Кб - от 3,9 и през 4,8 до 5,6 . Молекулно-масовият 
ред на алканите редовно включва членове с повече от 
30 броя С атома. В Озировската свита добре са застъ-
пени средно дългите вериги С21-С26 (от морска расти-
телност). Отношението  е непостоянно, в унисон 
с минералогията на Озировската свита, включваща 
окисни железни руди, хлорити и фосфорити. 

В платформената част на ЦСБ долно-средноюрските 
скали са на ранните мезокатагененни градации (МК1-
МК2). Кбит на ОВ се колебае широко, достигайки 10 . 
На юг, в „преходната зона“, с напредване на катагене-
зата, неговите стойности слизат под 5 . Много задъл-
бочено изучен аргилит от горната част на Етропол-
ската свита 12  установява твърде малко линейни 
-С-С- вериги (главно в киселинни съединения ), силно 
доминирани от ароматни структури. Освен тези на 
нафталина, антрацена и фенантрена, впечатлява го-
лямата група полиароматни въглеводороди (ПАВ). 
Твърде бедният на наситени ВВ състав на ОВ може да 
има няколко обяснения. Едно такова предпоставя не-
гова начална хумусова база (континентални прекур-
сори), която е силно окислявана и епизодично опожа-
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рявана при субаерални условия. За обстоятелства от 
този род подсказват инцидентно срещани въглищни 
включения с аномално висока отразяваща способ-
ност. С подобен тип ОВ теригенните скали на Етро-
полската свита биха генерирали главно газообразни 
ВВ системи, докато тези на Озировската свита обра-
зуват широка гама подвижни съединения – течни и 
газообразни.  

РЕАЛИЗА ИЯ НА ГЕНЕРА ИОННИЯ ОТЕН ИАЛ   

Генерационният потенциал на възможните „майчи-
ни скали“ в ЦСБ се определя от типа на ОВ, неговото 
начално (предкатагенно) количество и постигнатата 
степен на въглефикация („зрялост“). Поради липса на 
лабораторни симулации, тук приведените оценки ще 
следват главните типови модели 17 . При кларково 
съдържание на Сорг (0,25 ) триаските карбонати в на-
чалото на катагенезата ще са носители на 8  ОВ

3 скала. Съобразно неговата химическа природа 
(кероген II тип), до постигането на апокатагенно ниво 
(в Предбалкана), то ще образува 0,8 3 скала при-
роден газ и 0,48 3 нефт, като в хода на катагене-
зата нефтените фази се конвертират в „сухи“ газови и 
газокондензатни смеси.  

В „нефтения прозорец“ на устойчивата платформа 
триаските карбонати създават въглеводородна про-
дукция от около 0,88 3 скала, при приблизител-
но равни отношения нефт газ (на следващите етапи 
могат да се прибавят още толкова газообразни ВВ). 
Мергелите и аргилитите, които имат подчинено зна-
чение за триаския карбонатен комплекс, навлизат в 
катагенезата с 0,8 и 1,9  Сорг. По-високото съдържа-
ние на ОВ позволява да се долови ефекта от емигра-
ция на битумоиди към границите на уплътнаващите 
се мергелни пакети 18 . Дори без модели и теоретич-
ни конструкти, съществената разлика в съдържание-
то на Сорг от литотиповете в северните и южните пло-
щи на областта недвусмислено сочат количеството, 
изразходвано за образуване на вода, кисели газове 
и ВВ в хода на катагенезата. Ригидната карбонатна 
матрица има малък сорбционен капацитет, но ВВ се 
удържат в майчините пластове като включения в 
кристални зърна, закрити пори, седиментогенни пук-
натини и други празнини. В течение на последното 
десетилетие редица китайски автори описват много-
етапни процеси на миграция на ВВ от „бедни на ОВ“ 
карбонатни майчини формации, движени от „външни 
сили“ 19 . Концепция за „каскаден“ модел на мигра-
ция в напукващи се карбонати масиви е изложена 
по-рано и в българско списание 20 . 

По пиро-хроматографски данни 15  Озировската сви-
та от площи в северните части на областта, които са в 
границите на „нефтения прозорец“ (V   0,7-0,8 ) съ-
държат малко налични въглеводороди ( S1    0,1  
скала). Много повече са възможните крайни проду-
кти (S2)  средно 1,1  скала. Дори взети общо, 
обаче, тези показания сочат скромен генерационен 
потенциал и ниска степен на неговата реализация. 
Средната величина на „водородния индекс“ ( I 153) 
остава под емпирично определената граница за неф-

тогенерираща формация ( I  200), но все пак, една 
четвърт от пробите преминава в класа на „нефтомай-
чините скали“. 

На юг, в жномизийската деформирана зона ( Ло-
вешко-Търновски блок), морските долно-средно-
юрски седименти се представят от малко варовици 
(10 ), повече алевролити и пясъчници (35 ), а най-ве-
че от мергели и аргилити (55 ).  Последните показват 
в зоната на мезо- и апокатагенезата (от „нефтения и 
газовия прозорец“) видимо намаление на битумоид-
ното съдържание в ОВ, дължимо на емиграционни и 
конверсионни процеси (  ). От много дебелите 
долно-средноюрски седименти в „преходната зона“ 
обаче не са получени никакви нефтени притоци. Из-
глежда, малкото автохтонни битумоиди трудно напус-
кат скалната матрица. В резервоари от юрската осно-
ва са установени свободни газови смеси (Севлиевска 
и Беглежка площ) , с минимално участие на метанови 
хомолози.

С оглед на изнесено по-горе, долно-средноюрските 
задруги в ЦСБ притежават „умерени“ и „добри“ въз-
можности за генерация, основно на газокондензатни 
и газови смеси. В обхвата на платформата тези про-
цеси се реализират в една или друга степен, като в 
посока на Предбалкана постепенно се стига до пълно 
изчерпване на потенциала.   

ЛИТОГЕНЕЗА И ФАЗОВ СЪСТАВ НА ЗАЛЕ ИТЕ

Седиментационно-миграционната теория 20, 21  
обвързва появата и миграцията на ВВ системи със 
стадиите на литогенезата, подробно разграничени с 
витринитовата рефлексия (V , ). Течните ВВ са тер-

иг. 2. Ред кция на К ит в теригенни рски литотипи при 
нарастваща катагене а (стрелка). Средната ра лика в с -
вре енната д л о ина на двете и вадки А и Б е 400 m



НЕФТ И ГАЗ

64 ИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ     8-9/2021

модинамично устойчиви през ранната мезокатагене-
за (етапи МК1, МК2, МК3), където протича  „главната 
фаза на нефтообразуване“- Г Н (  „нефтен прозо-
рец“). В потъващите мезозойски басейни тя се про-
явява между 60-70оС и 130-140 оС. В инверсираните 
терени тези граници съответстват на V  0,5-0,6  и 
1,15-1,3 . Нефтените фази наследяват от изходното 
ОВ някои характерни молекули (хемофосили, биомар-
кери), но при повишени палеотемператури, в „газовия 
прозорец“, те също се разграждат.    

По референтните въгленосни долноюрски утайки 
„нефтеният прозорец“ в ЦСБ има ограничена площ, 
лимитирана между диагонала от с. Крушовене към
гр. Левски и криволинейните му граници на юг и за-
пад (  ). Обхватът на „нефтения прозорец“ по със-
тавната стратиграфска нормала е също ограничен  
(само 2,0 – 2,5 ), при градиенти на V   от 0,03 –
0,05 100 . В това пространство попадат дол-
но-средноюрски и триаски седименти, принадлежа-
щи главно на Плевенския и Кнежанския структурен 
блок. На юг и на запад от тях триаските и юрските 
задруги навлизат в термогазовата зона (МК4-АК). В 
нея ВВ смеси са газокондензатни и газови  а нефт 
се намирани като резидуална фаза в резервоарните 
пластове или въобще отсъства ( гленски залеж). В 
плитко лежащия горноюрско-долнокреден карбона-
тен комплекс на платформата, над „нефтения прозо-
рец“, са установени различни по размер алохтонни 
нефтени натрупвания, които са силно деградирали.     

Въглеводородните залежи с нефтено присъствие са 
внимателно изучавани от  химико-технологични по-
зиции, а изчерпателната информация в тази насока 
се предоставя от монографията на Р. Радев „Разви-
тие на петролната промишленост в България“ (2011, 
360 с.). Нефтените проби от залежи и притоци са су-
перлеки и леки ( 4  0,87 3), нисковискозитетни, 
нискосернисти (S  0,5  тегл.), средни по съдържание 
на твърди парафини (  6  тегл.), но с доста бензи-
нови фракции - (30-40  об.)  повече бензин съдър-
жат само нефтените фази с кондеинзатен генезис. 
Леките нефтени фракции са изградени обикновено 
на двукомпонентна циклано-алканова основа, но не 
липсват отклонения, дори в границите на един залеж. 
Съдържанието на смолисти вещества се ограничава 
до първи тегловни проценти, а на твърдите асфалте-
ни – до първи десети от процента. В няколко площи 
на Кнежанския блок са установени нефтени фази с 
индикации за древна биодеградация 22 . Правените 
в миналото опити за статистическа разбивка на мно-
жеството от нефтени залежи и притоци обособяват 
няколко групи-клъстери, но в тях попадат обекти от 
различни по състав и възраст резервоари 23, 24 , а 
пък в  едновъзрастните се намират различни по мо-
лекулни показатели нефтени фази.

Геолого-геохимичните класификации на природните 
нафтиди (синбитумоиди, епибитумоиди, нефт и при-
родните нефтени деривати) се стремят да ползват 
устойчиви и еволюционно „проходни“ показатели, по 
които може да се следят и генетични връзки. Такива 
са предложени в голям брой, но доказалите своята 

ефективност са доста по-малко (едни са прекалено 
„чувствителни“, други - трудни за определяне, трети 
имат нееднозначно поведение и т. н. ). Освен това, не 
всички български нефтени акумулации са изучени по 
единна методика (някои въобще не са анализирани), 
а изучаваните показват различно голяма дисперсия. 
При съществуващите местни условия широко дос-
тъпна информация предлагат газово-течните хрома-
тографските анализи (ГТХ) на нефракционираните 
нефтени проби, които позволяват количествено опре-
деляне на десетки индивидуални съединения. Най-по-
лезна геохимична информация предлагат алкановите 
ВВ, съдържащи над 14 броя въглеродни атома. Тези 
молекули имат за прекурсори морски (планктонни и 
бентосни) организми, както и вещества с континента-
лен генезис. Групата С17 - С20 включва и няколко изоп-
реноидни молекули, между които преобладават тези 
на пристана -  ( С19Н40) и фитан а-  ( 20 40). Някои 
отношения между членовете на нормалните и изоп-
реноидните алкани отначало са приемани като инди-
катори на диагенетичната среда 25 , но постепенно 
влизат в класификационната основа на природните 
нафтиди 26 . Тази система оперира със сумата на ре-
ликтовите молекули  и  (деривати на хлорофила) 
в съотношение към сбора от нормални алкани С17 и 

С18, като отчита и т. нар. „нафтенов фон“. Изопрено-
идните структури са доста устойчиви не само на ви-
соки температури, но и на бактериално въздействие 
(доказано с лабораторни експерименти). Според кри-
териите на тази класификация почти всички нефтени 
залежи и притоци от ЦСБ се отнасят към най-разпрос-
транения в зоната накатагенезата клас А1, при който 
сумата от алканови и цикланови (нафтенови) ВВ пре-
обладава над разнообразните ароматни и хибридни 
съединения 27 . Подобен подход ползва и предлага-
ната разработка, в която се търсят неслучайни раз-
личия в молекулния състав, отразяващи природата 
на ОВ, геохимичната среда при диагенезата и влия-
нието на епигенетичните фактори (ката- или хипер-
генни). За тази цел са привличени и архивните лабо-
раторни данни по циклановите молекули с различен 
брой пръстени („нафтенов паспорт“), както и моле-
кулно-масовите редове на полиароматни и хибридни 
компоненти в проби от разновъзрастови колектори. 
С този наличен признаков набор (от три различни 
направления) са потърсени сходства и различия в 
състава на нефтените системи от ЦСБ (клас А1). Как-
то ще бъде показано, тези дескриптори осигуряват  
определен напредък в геохимичната таксономия на 
нефтените акумулации с методи, носещи информация 
на молекулно ниво. За жалост, данните по други  био-
маркерни молекули със сложен строеж идват от само 
няколко броя уникални проби с широки вариации на 
показателите, недостатъчни за достоверни оценки и  
съпоставки. Успешно стартиралите в Унгария изотоп-
ни изследвания на въглерода в нефтени и битумоид-
нини проби 28  пък бяха рано прекратени от страна 
на нашия Комитет по геология. Наличната база данни 
има нужда от разширение в още посоки, както и от 
смислено поставяни геоложки задачи, които в други 
страни вече са намерели своите решения.       
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ска площ  и  Р-4 Маринов геран (Т2 Аниз) са цикла-
но-алканови, докато на други  площи (Оряховска, 
Кнежанска) са арено-нафтено-алканови. Притокът в 
Р-1 Оряхово идва от интервал, който е дълбоко под 
дебела (880 ) горнотриаска серия, а  дългият алка-
нов спектър сочи за биотично различни прекурсори
(  ).  На трикомпонентна основа са и тежките 
дестилатни фракции от всички обекти на този клас 
14, 33, 34 . Техните  биомаркерни показатели на  

сдвоените диаграми имат закономерно поведение, в 
голяма близост до апроксимиращите ги линии, което 
сочи за подчинение на общо правило (    ).  

ЛИТОСТРАТИГРАФСКИ КОНТРОЛ ВЪРХ  ВЪГЛЕВО
ДОРОДНИТЕ ЗАЛЕ И И РИТО И

Позицията на залежите в стратиграфския профил на 
ЦСБ е занимавала не малък брой изследователи (29, 
30, 31 и др. , които изтъкват водещата роля на специа-
лизираните литоложки тела (колектори и изолатори 
или флуидоупори ), някои от които притежават  неед-
нороден строеж и могат да изпълняват двойствени 
функции. Ако не се вглеждаме в подобни детайли, то 
всички залежи и повечето нефтени притоци попадат 
в три класа. 

l ътре ни триаски ак м ла ии, вместени в сред-
но - и горнотриаски  колектори, между триаски 
изолиращи задруги или свити (  ). Еталон за 
този клас обекти е  Долнодъбнишкото находище  с 
нефтен и газокондензатен залеж в  свода  на Дъб-
нишкия вал (Плевенски блок).   

l ътре ни рски ак м ла ии  Те се определят по 
аналогичен начин и са малко на  брой, тъй като на 
повечето продуктивни площи липсва ефикасна из-
олираща задруга,  която да отделя юрските резер-
воари от триаските такива. Някои представители 
на тази и без това малка група са останали без 
лабораторни анализи (примери - Главашка, Ста-
роселска, Бохотска площ) . Надежден „еталон“ за 
този клас трудно може да бъде посочен.      

l ри рани ни ак м ла ии  Тази група е най-мно-
гобройна и обобщава обекти, разполагащи се в 
непосредствена близост до старокимерският 
ерозионен интерфейс (надгранични, надгранични 
и окологранични). Примерите от тази група при-
състват във всички изявено продуктивни час-
ти на областта. Като най-ярък пример изпъква 
Долнолуковитското газо-нефтено находище, в чи-
ито съставни участъци притоци идват от средно-, 
горнотриаски и  долноюрски колектори. 

ГЕОХИМИ НИ МАРКЕРИ В КЛАСОВЕТЕ НЕФТЕНИ 
АК М ЛА ИИ

Нефтените фази във ътре ните триаски резер оари 
се срещат на дълбочини до към 4,5 , при съвремен-
ни температури между 90 и 140 оС, само  в рамките на 
„нефтения прозорец“. Някои малки нефтени притоци 
нямат точна локализация (Козлодуйска площ, РР-10, 
11, 13) и газо-нефтените прояви 
и притоци се манифестират на 
стотици метри по триаския раз-
рез 32 . Сондаж Р-3 Бохот също 
открива натрупване („залеж“) в 
карнски доломити с дебелина 
22  („Твърдишка свита“), но  
нефтените следи на тази площ 
продължават в дълбочина до 
3781 , а  нагоре – до основа-
та на  горноюрско-валанжин-
ския карбонатен комплекс (по 
микроскопски наблюдения). 
Залежите в Дъбнишкия вал, 
както и притоците от Козлодуй-

иг. 3. Специ и ни га ово-те ни ро атогра и на не т от 
в тре ни триаски (1) и в тре ни рски колектори (2)

№ Обекти, адресни арактеристики ,     - -

Долен  Дъбник, Р- 0 , д  0   Т    0, 5 ,40 0,40 0,40

2 Долен  Дъбник, ср  от много  проби, Т2 а 0, 5 ,20- ,40 0,40-0,5 0, 0-0-44

3 Горен  Дъбник, ср  от много проби, Т2 а 0, 5 ,0 - , 0 0,40-0,5 0,40-0,54

4 Оря ово, Р- , д  0 , Т2 а 0, -0, 0, 2 0, , 4

5 Маринов геран, Р-4, д  5 5 , Т2а 0, 5 0, 0, 0,

о от, Р- , д  - 5  , Т  k 0, -0, , 0 0, 0,55

Та л. 2. Дескриптори на не тени а и от  в тре ни триаски ре ервоари
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Обект Сонда
Дълбо-
чина, П 2П П 4П 5П П

Долни 
Дъбник Е- 4 24  4, ,0 , 5,2 2,0 0,4

Горни  
Дъбник Р-4 4  ,4 ,0 , ,0 2, 0, 

Забеле ка  Анализи НИГНИ Москва , ар ив на НИИ Геология и геофи-
зика  АД   

иг. 4. ио аркерни с отно ения а не т от в тре -
ни триаски и в тре ни рски колектори (о на ения по 
та л. 2 и 3)

Та л. 3. С д р ание (  отн.) на олек ли с ра ли ен ро  цикла-
нови пр стени

Наличните два  „нафтенови паспор-
ти“ (  ) на проби от среднот-
риаските залежи в Дъбнишкия вал 
също  показватеднообразно  нисхо-
дящо разпределение на молекулите 
с нарастващ брой пръстени.   

Още информация за близост между 
обектите от този клас предлагат ня-
кои количествени и съотносителни 
определения по моно-, би- и поли-
циклени въглеводороди 35 , но това 
ще бъде разгледано в сравнителен 
план по-долу в текста. Цялостното 
разпределение на нормалните ал-
кани показва  произход, свързан с 
морски седиментни формации, съ-
държащи смесено фосилно ОВ  от 
планктонна, бентосна и сухоземна 
биота в разнообразни съотноше-
ния. Неговата еволюция е протекла 
е колеблива диагенетична среда, от 
слабо окислителна до редукционна 
среда (  ). 

ътре ните рски ак м ла ии са 
под многовъпросителни. Някол-
ко обекта от този клас са открити 
в силно разлломената Главашка 
площ. По-значителен е притокът 
от Озировската свита (Р-1б Глава, 
дълб. 3683-3693 ,  Сухиндолски 
член) в обем около 16 , охарак-
теризиран с технически, групов и 
газохроматографски анализ. Огра-
ничени притоци и прояви се реги-
стрират нагоре по разреза, дости-
гайки ниво под Салашката свита 
(дълб. 2313 ), където  нефтените 
следи се придружават и от твърди 
битумни налепи (дълб. 2323 ). От 
по-дълбок интервал (дълб. 2848 - 

иг. 5. ациална и диагенети на о становка а скалите-и то ници на не тените  
в глеводороди от ЦС .  О на енията следват но ерацията в та л. 2  5 и 6. Елипсата  
о ваща пока анията от сонда и на Долнол ковитския але . Не тената про а  
20 е вероятно асегната от древна иодеградация

2943 ) е събран нефт с характерен 
зеленикав оттенък, който не е ана-
лизиран. Още притоци са доклад-
вани за Лопянския член на Етро-
полската свита (3  нефт от инт.  
3460-3473 ), Букоровския (инт. 
3848-3943 ) и Долнолуковитския 
член  на Озировската свита. Такива 
са регистрирани и в  базалните те-
ригенни  седименти (Бачийщенска
Костинска свити), с продължения в 
разреза на преминатия среден три-
ас (под 4046 ). Всичко това прави 
картината  твърде многозначител-
на. За съжаление, тази изключи-

телно съдържателна ситуация е 
изучена с много ограничен набор 
анализи на малък брой проби.      

Друг подобен случай предоставя 
сондаж Р-2 Бохот, където в горната 
част на Озировската свита (Сухин-
долски член), на дълбочина 3698 - 
3753 ,  се  попада на газо-нефтено 
натрупване. При стационарно изпи-
тание от инт. 3700 - 3730   е  по-
лучен приток на глинест разтвор с 
нефт (количество - 0,43 3 ) и газ. За 
този нефт няма публични данни по 
разпределението на алкановите ВВ. 
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ни юрски акумулации. В разреза на 
Р-118 Староселци от „сухиндолски-
те варовици“  на Озировската сви-
та,  на ниво 2707 ,  се набира кон-
дензат или много лек нефт (липсват 
анализи). Тук картината е отново 
нееднозначна, заради наличност на 
нефт и в горнотриаската Мизийска 
група (дълб. 2890 ). Като пред-
ставител на обектите  от вътрешни 
юрски колектори изглежда газокон-
дензатната акумулация на площ 
Крива бара. Залежът  включен в 
базална паралично-морска арги-
литово-псамитна задруга, дебела 
около 50 , лежаща над стерилни 
скали на Мизийската група. Осно-
ва на  задругата (дълб. 3836 ) е 
една плътна пачка от карбаргилити 
(с включения от въглища и пясъч-
ници), над които следва редуване 
на аргилити с колекторни разно-
зърнести пясъчници и гравелити
(V   1,22 ). Тази продуктивна 
пачка се екранира от скали  на 
Озировската свита. Най-долният 
резервоарен пакет (над основната 
пачка)  е представен от разнозър-
нести кварцови пясъчници, кафяво 
пигментирани от „органично ве-
щество“ - нефт. Въглеводородната 
система е опробвана за състав на 
газовата и кондензатната фаза, 
както и на остатъчните (в пласта)  
нефтени компоненти. Газовите про-
би от последователно опробвани 
интервали са количествено различ-
ни (  ). 

Газовите смеси показват нараства-
ща в дълбочина молекулна маса 
на фракцията С1-С5 (М 1-5  17,93 -
18,64 мас. ед.), заради увеличено 
участие на  бутан и пентан, подсказ-
ващо връзка с по-тежки компонен-
ти. Такива наистина  присъстват 
под формата на „остатъчен“ или 
реликтов, трудно подвижен нефт, 
лабораторно извлечен от ядкови 
проби (   ).   

При наличието  на малък брой обек-
ти, а и от колектори с нееднознач-
на флуидодинамична автономия, 
положението на маркерните пока-
затели не позволява категорични 
заключения, поне докато не се на-
берат повече примери (  ). В 
сдвоената координатна система 
на маркерните отношения данните 
от Р-1 Крушовица попадат върху 
кривата, апроксимираща пробите 
от вътрешните триаски колектори. 

Интервал , СН4 С2Н С3Н С4Н 0 С5Н 2 С + С02+N2 С4 С4 М -5

,5 -  5, 4 ,40 , 0 0,5 0, 0,04 4,44 0,5 ,

0,5 - 04 2, 4 , 2, 0, 0, 5 0, 5, 2 0, ,5

0,0 - 24 2, ,2 2, ,0 0,40 0,0 5,0 ,0 , 4

№ Обект, сонда Дълб , Колектор

Глава, Р- б 4020 J  Костинска свита 2,05 0,54 0, 2

2 Глава, Р- б 405 2  До ренска свита , 0,4 0,2

Писарово, Р- , Р-5,  ИЕ-  0- 5 2 До ренска свита , 0,52 0,4

4 утан, Р- б 4 5 J ,  Костинска свита 0, 5 0,4 0,2

5 Мизия, Р-2 5 J   Костинска свита , 0,4  0,

Селановци, средно от  
мн  проби 2 0 2 Селановска свита 0, 0,5 0, 5

Маринов геран, Р- 4 J    Костинска свита 0, 5 0, 0,

ърдарски геран, Е- J   Костинска свита 0, 0, 0, 5

Долни Луковит, средно 
от мн  проби 0 0 J , Костинска свита 0, 0, 2 0, 0

20 Долни Луковит, Р-55 0 Т3, Мизи ска група 0, 5 ,0 ,

2 Староселци, средно от 
мн  проби 2  3, Мизи ска група 0,54 0, 4 0, 4

22 Су индол, Р-2 0 Т2 До ренска снита ,24 0, 0,24

2 ърбовка, Р-  2 0 J -2, Озировска свв  0, 0,45 0,

№ Сонда , дълб  инт , Колектори  

Крива бара  Р-2, 0- 24 J , ач  Кост  св, пясъчници 0,4 0,4 0,4

Глава  Р- б,  - 5 J -2, Озировска св , варовици , 4 0,5 0, 2

Кру овица Р- ,  4 J -2,  Озироска св, варовици ,  0,4 0,2

0 о от Р-2, 00- 0 J -2, Озировска св , варовици ,0 н  д  н  д

Тектонската картина на Бохотска 
площ е силно комплицирана и неф-
тени притоци са установени още в 
горнотриаски (карнски) и средно-
триаски колектори, а в „псевдоб-
рекчовидни варовици“ от сондаж 
Р-4 Бохот (дълб. 3909 - 3927 ) се 
съдържат жили и лещи от твърди 
битуми  с дебелина до 10  36 . 
Ситуацията буди обосновано подо-

зрение за миграционен (алохтонен) 
произход на притока от Озировска-
та свита. В същата разломена зона, 
между вече разглежданите площи, 
сондаж Р-1 Крушовица също раз-
крива акумулация в Озировската 
свита (дълб. 3447 ), представена 
от нетипично тежък нефтен приток 
( 4  0,905). Площи с по-спокойна 
тектоника също съдържат вътреш-

Та л. 4. С став на га а в и питаните интервали на Р-2 Крива ара (  о .).   

Та л. 5. Реликтови в глеводороди от в тре ните рски ре ервоари

Та л. 6. Реликтови в глеводороди от приграни ни ре ервоари



НЕФТ И ГАЗ

68 ИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ     8-9/2021

Разположената в силно разломена тектонска зона 
Крушовишка площ  допуска алохтонна природа на 
опробвания приток (  ), който показва призна-
ци на деградация  висока плътност (0,908), високо 
съдържание на сяра (0,3  ), много  ниско такова на 
бензин (12 ). Обяснението се вижда в съществуващ 
близък „хидродинамичен прозорец“ между Озиров-
ската свита и горноюрско-долнокредния карбонатен 
комплекс на съседна площ (Д. Дъбник). Вторичните 
промени не пречат на физически различни нефтени 
фази да бъдат членове на една нефтена фамилия.   

е тените  ази от класа на при рани ните о екти (за-
лежи и притоци) са най-многобройни, но някои показ-
ват признаци на епигенетични промени  - окисление 
(в триаса на Р-1 Глава), а другаде – на биогенна дегра-
дация  силно деградиралите проби 23  не са включе-
ни в приложената таблица (   ).   

Графичното изображение  (   ) на тези резултати 
не показва отчетлив  мотив на организация.  Вижда 
се, че някои обекти са близко до кривата, апрокси-
мираща нефта от вътрешните триаски резервоари
(  ). Освен вече известният приток от  Р-1 Крушо-
вица, това се отнася и за нефтени проби от съседни 
на Дъбнишкия вал площи   Главашка (  11 и 12) и 
Писаровска (  13). Към този клас гравитират и про-
би от далечните Бутанска, Мизийска и Сухиндолска 
площи. За тези обекти единствено нефта от Писаров-
ския залеж има  „нафтенов паспорт“, който показва 
нисходящ молекулно-масов профил, както е при зале-
жите в Дъбнишкия вал. Този модел (  ) може да 
се приеме за ясен  качествен индикатор на генетично 
сходство.  Вижда се, че конфигурацията на редовете 
е много по-различна от „нафтеновите паспорти“ на 
залежите в Селановска,  Староселска, Бърдарогеран-
ска (Р-1), Мариновгеранска и Долнолуковитска площ 
(  ). Последните изброени обекти формират 
група, представена основно в ивицата „Бърдарски 
геран - Долни Луковит - Староселци“. По-горе беше 
отбелязана ясната засебеност на класовете по ред 
веществени съдържания и съотношения на ароматни 
компоненти, които  са показани тук в сравнителната 
таблица  (  ). 

Отчетливото различаване на двата класа обекти не 
буди съмнение, тъй като признаковите обхвати не се 
застъпват (при широк размах на признаците от при-
граничните обекти). Още информация в тази насока 
предлага поредицата полиароматни молекули с раз-
лична аналитична формула (и дефицитност на водо-
родни атоми). Осреднените данни за групите в анали-
зираната извадка от една дузина обекти са графично 
показани (    ) и те онагледяват  засебяването на 
залежите в Дъбнишкия вал, Писаровска площ  и при-
тока от Р-2 Сухиндол по съдържанието на молекули с 
1, 2 и 3  ароматни пръстена (бензол, нафталин, фенан-
трен и антрацен),  докато останали показатели нямат 
дискриминиращо поведение. Картината потвържда-
ва сходството на  горнотриаските проби (участък 
Староселци)  с  тези от долноюрските колектори. От 
показаното логично следва предположение за  срод-
ни източници и свързани механизми за образуването 

иг. 6. ио аркерни с отно ения а не т от  в тре ните 
рски и приграни ните колектори. Пока ани са и кривите  

апрокси иращи по ициите на в тре ните триаски о екти 
от иг. 4

иг. 7. О о щени конт ри на на теновите паспорти  а 
не тени про и от ра ли ни класове: 1 – в тре ни триаски 
колектори  2 – приграни ни колектори

Показатели по  съдър ание  
и отно ения  

ътре ни триаски 
обекти  ДД 

средно , Р- 0  ДД,  
Р-  ГД, Р-4 ГД

Пригранични 
обекти  Р-  Г, 

Р- 0 Г,  Р-4 ДЛ, 
Р-  ДЛ, Е-  ДЛ

Индан  тетралин,  ,  - 2, ,  - ,

Сума аценафтени, ,4 - ,4 ,  - 5,

Сума флуорени, 2,  - ,4 0,  - ,

Сума полиядрени арени, ,  - ,  0,2 - ,4

Мононафтени динафтени 2,2 - ,0 ,2 - ,

Алкилбензоли нафталини ,  - 2,0 2,2 - ,

Арени моноциклени арени 
бициклени ,  - , 2,  - ,2

Забеле ка  Анализите са на М  Димитрова 5

Та л. 7. О ват на пока ателите  арактери иращи про и от 
ра ли ни класове о екти (про вателните  площи са о на-

ени с а ревиат ри)
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чената серия проби дава възмож-
ност за търсене сходства и  разли-
ки между автохтонните битумоиди 
на Озировската свита и алохтон-
ните нефтени  прояви по вече по-
знатите биомаркерни показатели 
(  ). Централната част на Ози-
ровската свита (Букоровски член) е 
изучен в геохимичен план чрез ду-
зина проби  16 .  Тя се представя от 
скали с ниско съдържание на ОВ и 
само една проба отговаря на изис-
кване за нефтена  „майчина скала“. 
Самите нефтени прояви са анали-
зирани в четири дълбочинни пози-
ции, а последната проба (  18) е 
събрана от множество триаски яд-
кови интервали  (  ). 

Както се вижда, малкото признако-
во поле  на нефтените проби само 
частично  се пресича с полето на 
скалите от Озировската свита. Това 
предполага  участие и на  други, фа-
циално различни, скали-източници 
на нефт. За категорично доказва-
не на триаска „намеса“ са необхо-
дими още данни за присъствие на 
по- специфични биомаркери (напр., 
такива, свързани с халофилни бак-
териални матове). 

Допълнително внимание изискват 
и особеностите на молекулно-ма-
совите редове на ароматните и 
хибридните вещества в нефта от 
различни по възраст колектори на 
областта.  Прави впечатление, че по 
сегментите от тежки и кондензира-
ни молекули  разноименните класо-
ве се сближават и редовете им се 
преплитат (  ). Тази констата-
ция допуска лесно обяснение, свър-
зано с термогенно разпадането на 
големите молекулни структури, 
даващи  начало на по-прости фраг-
менти и на все по-кондензирани 
остатъци. Коректното обсъждането 
на тази възможност обаче изисква 
още информация от други анали-
тични източници.  До набирането 
на такава, цялата изучена съвкуп-
ност от нефтени акумулации може 
да се приема като  резултат от хи-
бридизация (смесване) на продукти 
от родово и възрастово различни 
източници 14, 36, 37, 38 . Предвид  
твърде разнообразната архитекту-
ра на мезозойската група, идеята 
за един-единствен  общ източник на 
нефта във всички залежи изглежда 
като вяра в божественото сътворе-
ние на Света.  От друга страна, дос-

№ Сонда Дълбо-
чина, Литотип Сорг,  Кбит,

Р-2 2 4,2 пяс , глин 0,4   5,2 0, 0, 0,

2 Р-2 2 , вар ,глин  0, 5 0, 0,44 0,4 0,4

3 Р-2 2 , аргилит 0,4 5, 0, 0, 0,

4 Р-2 2 ,0 аргилит 0,4 4, 0, 02 0, 0,

5 Р-2 2 , аргилит 0,4 ,2 0, 2 0,44 0,44

Р-2 2 22,2 аргилит 0, 4,5 0, 4 0,52 0,520

Р-2 2 24,2 мергел 0, , 0, 0, 4 0, 4

Р-2 2 2 ,0 мергел 0,2 , 0, 0 0, 4 0, 44

Р-2 2 2 , мергел 0,5 ,4 0, 0,55 0,55

0 Р-2 2 ,0 вака 0, 4 ,5 ,044 0, 0,

Р-2 2 4 ,0 вака 0,4 4, , 4 0, 0,

2 Р-2 2 4 ,0 мергел 0, 2 5,2 0, 0,5 0,5

Р-2 2 5 ,2 мергел 0,55 , , 4 0, 4 0, 4

4 Р-2 2 5,0 мергел 0,24 , 0, 0, 0 0,

5 Р- 2 0,0 нефт  - - 0,4 0,5 0,5

Р- 2 4,0 нефт - - 0,4 0,5 0,5

Р- 2 ,0 нефт - - 0,4 2 0, 0,

Р-2 2 0 - 04 нефт - - 0,4 0, 0,

  сборна проба от среднотриаски карбонатни колектори  

Та л. 8. ио аркерни пока атели на про и от В р овска площ

иг. 8. Осреднени асово- олек лни редове на аро атни в глеводороди с на-
растващ ро  пр стени и де ицит на водородни ато и (анали и - ВНИИГНИ)

на залежите в цялата акумулацион-
на зона „Бърдарски геран – Долни 
Луковит – Староселци“. Всички 
опробвани тук пригранични неф-
тени акумулации може да се опре-
делят условно като различен  вид 
(„долнолуковитски“)  или клон от го-
лямата катагенна фамилия в триас-

ко-юрските продуктивни формации 
на областта.   

На Върбовска площ (Павликенско) 
два много  близки сондажа разкри-
ват и опробват малко „пригранич-
но“ нефтено натрупване в триаски и 
юрски колектори. Лабораторно изу-
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товерната корелация на възникналите нефтени фази  
със скали-източници, изисква ползване на  още мар-
кери от различни веществени класове  и критериален 
статистически анализ. Вече знаем, че подобни експе-
рименти дават нееднозначни резултати при  оценки-
те за „зрялост“, получени от няколко нефтени фрак-
ции 39 . Следователно, ще е  необходимо  издирване 
на полезните специфични биомаркерни показатели в 
компетентно подбрана  колекция 40 . Досега напра-
веното доказва  забележими различия и сходства на 
молекулно ниво от три различни веществени групи, 
което все пак оставя пространство за  още детайли-
зиращи биомаркерни и изотопни изследвания.  

ЗАКЛЮ ЕНИЯ

l В българската  част на Предкарпато-Балканския 
басейн  досега  са установени сравнително твър-
де  малко разработвани въглеводородни залежа, 
като  половината са изцяло нефтени или с неф-
тено участие (резидуална фаза в пласта, нефте-
на периферия или ивица). Те са свързани само с 
мезозойски  седиментни формации, съдържащи 
предимно ниско и средно концентрирано ОВ (това 
кореспондира с размера на доказаните запаси в 
залежите). Икономически полезното нефтено при-
съствие е ограничено в неголям по обхват „неф-
тен прозорец“ (ранна мезокатагенеза), включващ  
триаски и долно-средноюрски седименти от Пле-
венския и Кнежанския структурни блокове в ЦСБ. 
Този  размер е определен от палеогеотермичнич-
ната  история на подвижната басейнова перифе-
рия, в която пластовите температури нарастват 
в южна и западна посока. Огромният карбонатен 
титон-валанжински комплекс остава над „нефте-
ния прозорец“, а с възникването на инфилтрацио-
нен хидродинамичен режим (в края на Палеогена), 
неговите нефтени акумулации бързо деградират.     

l Нефтените фази в триаските и долноюрските 
колектори са много близки по физически, групо-
ви (веществено-структурни), фракционни и други  
подобни  параметри. Популацията обаче се раз-
членява на две извадки по три рода молекулни 
показатели  а) групата нормални и изопреноидни 
алкани от сегмента  С17-С20   б)  молекулно-ма-
совите редове на циклоалканите с различен брой 
пръстени  в) молекулно-масовите редове на по-
лиароматните и кондензирани въглеводороди. 
Последователните съпоставки набелязват близ-
ки нефтени фази от триаски карбонатни колек-
тори в южните части на Плевенския  блок. Тази 
извадка  може да се означи като „дъбнишки“ или 
„южномизийски клон“ на голямата мезокатагенна  
нефтена фамилия. Останалите акумулации  в ЦСБ 
съставят размито подмножество с незакономер-
но изменящи се маркерни  характеристики. Като 
негов качествен белег изпъква само начупената 
конфигурация на „нефтения паспорт“, с  максимум 
на втория или третия член в молекулния ред.  Раз-
личните извадки имат сходящи и сплетени моле-
кулно-масови редове при тежките полиароматни 
и кондензирани структури (обяснението на тази 
особеност  изисква още, при това - специфична 
информация).    

l Проведеното разграничаване в популацията от 
нефтени залежи и притоци не обвързва тяхното 
възникване със само една „майчина формация“, 
а приема за източници широк литоложки и стра-
тиграфски набор от седименти. Алкановите и ци-
клоалкановите въглеводороди, заедно с  част от 
„леката ароматика“, несъмнено идват от преобла-
даващо карбонатни седименти, докато тежките и 
полиароматни кондензирани молекули са присъ-
щи на теригенните утайки. По-прецизните  коре-
лации ще се нуждаят от данни по специализирани 
биомаркерни молекули и  изотопни съотношения 
на органогенните елементи или на двойката „ре-
ний-осмий“. Такива изследвания обаче изискват 
върховен клас лабораторно оборудване и форма-
лизирана трактовка на емпиричните данни.      

лагодарности. вторът е дълбоко признателен на много би-
вши колеги от звената на „Геоложко предприятие за лаборатор-
ни изследвания“, НИИ „Геология и Геофизика“ Д, ВНИИГНИ 
Москва  и Московския Държавен ниверситет, които  неедно-

кратно и напълно безкористно подпомагаха автора в търсенето 
на решения по тази или  други теми, имащи научно-приложно 
значение.    
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