
10-11/2019





СЪДЪ АНИЕ

Г             

    

Списанието е вписано под № 2045
в Националния референтен списък
на съвременни български научни 

издания с научно рецензиране

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ 
СЪЮЗ ПО МИННО 
ДЕЛО, ГЕОЛОГИЯ 
И МЕТАЛУРГИЯ

  
 

НОВИНИ.............................................................................................................. 21

СЪБИТИЯ
Патронен празник на МГУ „Св. Иван Рилски“ ..........................................  20

НТС по минно дело, геология и металургия в сътрудничество със 
Съюза на минните и геоложките инженери на Северна Македония. 
ХII научно-техническа конференция с международно 
участие ПОДЕКС-ПОВЕКС 2019 ......................................................................23

Научно-техническа конференция с международно участие 
„Геотехнологични методи за извличане на уран“ .....................................25

Значимо българско участие в XVII Световен конгрес 
на Международния съюз на маркшайдерите
26 до 30 септември, Иркутск
Гл. ас. д-р Катя Асенова.....................................................................................27

ЮБИЛЕЙ
Проф. дтн Николай Николаев на 90 години..............................................  30

НОВИ КНИГИ
Монографии на съвременно ниво
Проф. д-р К. Боев................................................................................................ 33

ИНОВАЦИИ
Мобилна електрификация в мините .............................................................34

ГЕОТЕХНИКА
Погребване на радиоактивни отпадъци в много дълбоки сондажи
Проф. дгн Димчо Евстатиев 
Инж. Румен Тачков 
Геолог Мадлена Цветкова  ..............................................................................38

ЕКОЛОГИЯ
Пасивни технологии за пречистване на кисели руднични води
Инж. маг. Пламен Цветков
Доц. д-р Светлана Браткова ............................................................................45

ГЕОЛОГИЯ
Резултати от проучването на екзогенни уранови орудявания 
(пясъчников тип) на примера на Ямбол-Елховския 
седиментен басейн
Инж. Латю Стоев
Инж. Николай. Господинов...............................................................................51

ЕД ИОНЕН Е

проф. д-р инж. Любен Тотев
МГУ „Св. Иван Рилски“

проф. дтн Андрей Корчак
проф. д-р инж. Венцислав Иванов 

дипл. геолог Детлев Тондера
проф. д-р Зоран Деспотов

д-р инж. Кремена Деделянова
д-р инж. Никола Вардев 

проф. д-р инж. Павел Павлов
проф. д-р инж. Радослав Наков

ЕД ИОНЕН Е И
 

доц. д-р инж. Иван Митев

О  
инж. Борислава Скринска

  
1404 София

бул. „Околовръстен път“ 27 
БЦ „Земята и хората“, ет.1

„БМГК Комерс“ ЕООД

  
BG78UBBS80021049280640

ОББ АД – Клон „Мария Луиза“



НОВИНИ

2 МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ     10-11/2019

„МИНИ МА ИЦА И ТОК  ВЪВЕ ДАТ В ЕКС ЛОАТАЦИЯ 
ДВА НОВИ ОТО НИ БАГЕ А

Вприсъствието на министъра на енергетиката Те-
менужка Петкова бяха предадени за въвеждане 
в експлоатация на „Мини Марица-изток  ЕАД два-

та нови роторни багера  2000 и  400 , които 
бяха изградени с европейски средства. Церемонията 
се проведе на 14.11.2019 г. на монтажната пло адка.

В присъствието на представители на фирмата изпъл-
нител, на ЕБВР и М  „Козлодуй , багер  400   тръг-
на на собствен ход от монтажната пло адка до рудник 
„Трояново-север“, където е бъде въведен в експло-
атация, след провеждане на функционални тестове, 
доказване на производителността на съоръженията и 
72-часови проби.

Стойността на проекта е 2  848 663 евро и се финан-
сира с 0  собствено участие и 0  безвъзмездна по-
мо  от Европейската банка за възстановяване и раз-
витие, чрез Международен фонд „Козлодуй .

инистърът на енергетиката Теменужка Петкова ак-
центира върху факта, че въвеждането в експлоатация 
едновременно на две машини от този тип се случва 
за първи път в дългогодишната история на „Мини Ма-
рица-изток“ ЕАД. Това е свидетелство за сериозната 
ангажираност на ръководството на компанията за 
обновяване на техниката – условие за ефективност и 
конкурентоспособност на производството.

Енергийният министър припомни позицията на пра-
вителството, че през следва ите години България 

е продължи да разчита на производството на елек-
троенергия от въгли а, за ото то е пряко свързано 
с енергийната и националната сигурност на страната 
и с конкурентоспособността на икономиката. „Тази 
перспектива е записана в Интегрирания план „Климат 
– енергетика“, който – след одобрение от Европейска-
та комисия – предстои да стане факт от началото на 
следва ата година“, припомни енергийният министър.

Министерство на енергетиката, Мини „Марица-изток“ ЕАД

М                  -
    М  М   Е Д

„Европейското законодателство поставя нови 
предизвикателства пред нас и все по-високи изиск-
вания в областта на енергетиката и въгледобива. 
Едно от условията да отговорим на тези предиз-
викателства и да бъдем конкурентоспособни е не-
прекъснатото повишаване на производителността 
на труда и ефективността на производството чрез 
обновяване на техническия парк. Това е политика-
та, която следва „Мини Марица-изток“ ЕАД и днес 
сме свидетели на една сериозна стъпка за нейното 
изпълнение“.  - каза министърът на енергетиката 
Теменужка Петкова на церемония по предаване за 
експлоатация на два нови многокофови роторни 
багера в дружеството.
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БЪЛГА О АВСТ ИЙСКИ О М „МИННОДОБИВНА 
ПРОМИ ЛЕНОСТ И МЕТАЛУРГИЯ“ СЪБ А В СО ИЯ 
С ЕЦИАЛИСТИ ОТ ДВАТА Б АН А

За втори път Австрийско посолство - търговски от-
дел заедно с  Българска минно-геоложка камара 
и Българска асоциация на металургичната индус-

трия организира форум „Миннодобивна индустрия и 
металургия“. През първия ден на форума, в столичния 
хотел „Холидей Ин“, австрийските фирми и институции 
представиха дейността си и възможностите за съ-
трудничество с български фирми. В делегацията бяха 
включени мениджъри от фирми производители на 
минно оборудване, както и на воде и консултантски и 
комуникационни компании. 

През втория ден австрийската делегация посети „Аса-
рел-Медет“ АД в Панагюри е. Предприемачите бяха 
посре нати от директор „Производствени дейности“ 
инж. Иван олаков и изпълнява ия дейността дирек-
тор „ овешки ресурси“ Нели Мърхова, които предста-
виха дейността на дружеството и придружиха гостите         

     

Г       

„Благодарим за гостоприемството и топлото по-
срещане в „Асарел-Медет“ АД. Предприемачите от 
Австрия видяха едно модерно предприятие, с кое-
то имаме дългогодишно успешно партньорство“.  - 
това заяви на 13 ноември търговският съветник 
към Посолството на Република Австрия  у нас
г-жа Улрике рака, която предвождаше делегация 
от австрийски топ мениджъри, избрали да посетят 
дружеството и да се запознаят с неговите тради-
ции, резултати и производство. 

по време на обиколката. Австрийските гости посетиха 
Рудник „Асарел“, като в диспечерския пулт имаха въз-
можност да видят на живо автоматизираното упра-
вление на основните технологични процеси. След това 
интересът им бе привлечен от Инсталацията за екс-
тракция и електролиза, където се запознаха с инова-
тивната технология за производство на катодна мед. 

Обиколката завърши с визита в Панагюрския истори-
чески музей, където гостите имаха вълнува а сре а с 
оригинала на Панагюрското златно съкрови е. 

Денят продължи по пътя на медта в завода на „София 
мед“– производител на валцовани и пресовани проду-
кти от мед и медни сплави. Австрийската група разгле-
да леярно, валцово и тръбопрофилно производство.

Австрийско посолство - търговски отдел, „Асарел-Медет“ АД
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Оперативно направление Дигитални индустрии на 
S  България представи визията си за бъде-

ето на минно- и минерално-добивния сектор на 
      

2019, организиран с подкрепата на Българската мин-
но-геоложка камара (БМГК).

Над 0 клиенти и партн ори на S  се събраха на 
3-4 октомври в хотел „Катарино СПА“ край Разлог, за да 
научат повече за     

       
  .

И  Тео ор М р о , ръководител на Оперативно на-
правление Дигитални индустрии на S  България, 
припомни, че компанията е сред основните разработ-
чици и доставчици на новаторски технологии за мин-
ното дело по цял свят. 

                 
     

 БЪЛГА ИЯ ЕДСТАВИ ВИ ИЯТА СИ
ЗА МИННАТА ИНДУСТРИЯ НА П РВИЯ СЕМИНАР

  

l Н       О  -
 Д     

     -
  

l Е       
    -

    
l        -

   

„С нашия интегриран подход, решения за дигита-
лизация на оборудване и процеси, както и задъл-
бочена професионална експертиза, ние можем да 
помогнем за цялостно повишаване на производи-
телността на нашите клиенти, осигурявайки дълго-
срочна конкурентоспособност“, подчерта инж. Тео-
дор Маринов.

върху е е о м   рс  о ом , като 
посочи, че инвестициите в минералната и суровинна 
индустрия в България надхвърлят 160 млн. евро го-
дишно, а стойността на произведената продукция е 1,4 
млрд. евро.

М е  Н о о ,  S    в 
S  , Ерланген, Германия, хвърли поглед 
към бъде ето на минното дело, като представи въз-
можни сценарии за развитието му.

Сериозен интерес предизвика презентацията на 
д-р Дан одор,     от 
S   в Ерланген, Германия, който запозна 
участниците с      

      , как-
то и със специализираното софтуерно приложение на
S  - S . 

Сред технологичните акценти на семинара бяха реше-
нията на S  за    

В приветствието си изпълнителният директор на Бъл-
гарската минно-геоложка камара    И  
М  говори за тенденциите в бранша. Той акцентира 
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И       И  М     
М          

„Първото издание на Siemens Minerals Day постигна 
своята основна задача -  да предложи на българ-
ските ни клиенти и партньори актуална и детайлна 
информация за най-новите достъпни технологии в 
минното дело. Затова планираме семинарът да се 
превърне в традиционно събитие, по време на което 
родните компании от бранша да имат възможност 
„да сверят часовниците си“ с глобалните техноло-
гични тенденции, да обменят идеи и добри практи-
ки и да се възползват от широкото и непрекъснато 
обновяващо се портфолио на Siemens за минно- и 
минерално-добивния сектор“, посочи в заключение 
инж. Теодор Маринов.

     -
, представени от   .  Иновативни-

те разработки на компанията за повишаване на енер-
гийната ефективност в минно-добивните предприятия 
бяха във фокуса на презентацията на   -

 от S  България, а колегата му  А е  
Кос о  показа новостите в сферата на задвижванията.

Във втория ден от семинара към лекторите от Опе-
ративно направление Дигитални индустрии се при-

съединиха експерти от Оперативно направление Ин-
телигентна инфраструктура на S  България. Те 
представиха решения на S  за електрификация 
на мини – I . 

Siemens България

ЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА О Д АВЕ И БЕ О АСНОСТ 
КЪМ БМГ  У АСТВАХА В РАБОТНА СРЕ А
ПО ПРОЕКТ НА 

На 8 октомври 2019 г. в Брюксел се проведе работ-
на сре а на участниците в проект на  -

   S     

       МГ  Г  И          -
        

  S  S    S   
   I  –   S . Целта на 

този проект е насочена към развиване на личностни 
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качества и умения в областта на здравословните и 
безопасни условия на труд в малките и средните пред-
приятия от добивната индустрия.

Бяха представени доклади на пет държави от ЕС – Бъл-
гария, ешка Република, Унгария, Полша и Испания. 
Всяка страна акцентира върху проблемите в малките 
и средни минни предприятия, свързани със здраве и 
безопасност на работното място. България беше пред-
ставена от членове на Комисията по здраве и безопас-
ност към БМКГ. 

От анализа на данните за България и идентификацията 
на рисковете, бяха установени следните направления,  
за които минния бранш в България (малки и средни 
предприятия) има нужда от подкрепа  с информация и 
обучения  

l Експозиция на прах
l Работа на височина
l Работа в близост до тежка механизация и оборудва-

не

l Експозиция на различни източници на енергия (напр. 
електроенергия, вода, пара и др.) - не се прилага ак-
тивно процедурата  

l Мускулно-скелетни натоварвания.

Проектът на  е дългосрочен и резултатът от 
него е бъде разработване на леснодостъпен, инфор-
мационен уебсайт, на който на различни езици е бъ-
дат качени полезни материали за БЗР, например елек-
тронни инструменти за оценка на риска, възможност 
за самооценка, процедури за оценка на риска, различ-
ни въпросници и др.

На базата на индивидуалната информация от всяка 
страна, е бъдат изготвени адекватни материали спо-
ред конкретните потребности на региона. Предвижда 
се в рамките на проекта да бъдат подготвени обучите-
ли, които да работят на място с всяко предприятие от 
бранша. Очакваният резултат е бъде повишаване на 
културата по безопасност на служителите и работници-
те, както и мотивацията им за по-добра работна среда.

БМГК

На 14.10.2019 г. МГУ „Св. Иван Рилски“ бе домакин 
на форума „Технологии, иновации, образование  
възможности и перспективи пред младите хора“. 

Важни и актуални теми бяха представени лично от но-
воизбрания български еврокомисар Мария Габриел. 
Тя изложи своята визия и приоритети си в ресор „Ино-
вации и младеж“, включва  въпросите на младежта, 
спорта, образованието, културата и науката.

О М „ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ  
В ЗМО НОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД МЛАДИТЕ ХОРА“
В МГ  „СВ  ИВАН ИЛСКИ“ 

Бяха представени важни и актуални теми за възмож-
ностите и перспективите пред младите хора и учените. 
Мария Габриел засегна темите за увеличението на бю-
джета на „Хоризонт Европа“ и новите тематични мисии 
в рамките на бъде ата програма, промяна в подхода 
за международно сътрудничество с акцент върху За-
падните Балкани и програма „Еразъм “, създаването 
на Европейски съвет за иновации, спирането на „изти-
чането на мозъци“ и други.

       М  Г    
   Л    
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И ЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИ ЕКТО  НА „МИНИ МА ИЦА
И ТОК“ ЕАД ИН  АНДОН АНДОНОВ ОТЛИ ЕН 
В ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

       
        

Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток“ 
ЕАД инж. Андон Андонов получи дарителска гра-
мота „Будител на Стара Загора“  за Деня на на-

родните будители, на тържествено честване в Културен 
център „Стара Загора“ на 31 октомври т. г. Отличието 
връчи председателят на Съюза на учените в Стара За-
гора доц. д-р Васил Хаджиилев. На 110-тата годишни-
на от отбелязването на Деня на народните будители 
„Мини Марица-изток“ получи признание и благодар-
ност за спомо ествувателството и съхранението духа 
на Стара Загора. „За нас е чест и отговорност партньор-
ството със Съюза на учените в Стара Загора и подкрепата 
за институциите, работещи за да я има духовната енергия“
- обоб и при приемането на грамотата Андон Андонов. 
На церемонията в Културен център „Стара Загора“ бяха 
връчени отличието  „Анастасия Тошева“ на Об ина Ста-
ра Загора, наградите на Регионално управление на об-
разованието  и наградата „Будител на Стара Загора“ на 
Съюза на учените. В залата се събраха хората на духа, 
учители, дейци на културата и науката. 

Всепризнат патрон на българското будителство е све-
ти Иван Рилски, почитан като небесен покровител на 
българския народ и държава, който в народната памет 
е образец за себеотдаване, безсребърничество, любов 
към ближния и Отечеството и към когото народната
обич и уважение остава жива през вековете. Почитани 
са и много други будители, които народът канонизира 
като светци в своята историческа памет.

  „Мини Марица-изток“ ЕАД

Ще продължим да работим и занапред и да обо-
гатяваме съвместните инициативи, защото „Мини 
Марица-изток“ ЕАД е енергийна независимост и на-
ционална сигурност.“ - обоб и при приемането на 
грамотата Андон Андонов.

На форума присъстваха  минис-
търът на образованието и науката 
Красимир Вълчев, зам.-министър на 
младежта и спорта Николай Павлов, 
кметът на Столична об ина г-жа 

орданка андъкова, зам.-кмет на 
Столична об ина Тодор обанов, 
зам.-кметът на район „Студентски“ 
Велина Белева, проф. дтн Николай 
Вълканов, председател на съвета 
на настоятелите на МГУ, председа-
тел на съвета на директорите на 
„Минстрой Холдинг“ АД, ректори от 
софийски университети и много сту-
денти и гости.

МГУ „Св Ив. Рилски“
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ки в страната. В съ ото време по договор за системен 
интегратор с -   S  за продуктите 
и решенията U, минният сервиз на „Геотрейдинг“ АД 

е продължи да извършва преоборудвания на различ-
ни видове машини за минния сектор.

U е един от воде ите брандове за мо ни дизело-
ви двигатели за минната индустрия, плавателни съдо-
ве, локомотиви и агромашини. Направлението  
S  на - , базирано в Германия, е воде  
производител на двигатели за много от най-продуктив-
ните рудодобивни дейности в света. Всеки ден двигате-
лите U работят в най-тежки условия и са се доказали 
като изключително здрави, надеждни и икономични. Те 
повишават динамичните показатели на оборудването 
и намаляват разходите за гориво, техническо обслуж-
ване и ремонт. Сред другите им предимства са ниските 
експлоатационни разходи и нива на шум.

Двигателите U отдавна са се доказали в рудодо-
бива за всички нива на емисиите и всички видове 
минно оборудване – над и под земята. Те са добре 
познати за дейности на големи надморски височини, 
екстремни температури и тежки товари. Двигателите 

U от Серии 1600 - 4000 осигуряват изключителни
показатели в мините при забележително нисък раз-
ход на гориво. Асортиментът, предоставян от „Гео-
трейдинг“ АД, включва мо ности в широк диапазон 
от 7  до 3000  (101 до 4023 к. с.), оглавяван от ле-
гендарния двигател от Серия 4000, признат като най-
добрия в отрасъла за приложения, изисква и висока 
мо ност.

„Геотрейдинг“ АД

„ГЕОТ ЕЙДИНГ  АД СТАНА А ТН О  НА 
А ОД КТИТЕ 

„Геотрейдинг“ АД стана единствен партн ор на 
-   S  за продуктите и ре-

шенията с марка U за минната индустрия в 
България. Двете компании подписаха договор, съглас-
но който българското дружество е директен сервизен 
партн ор. „Геотрейдинг“ АД е осигурява гаранционно 
и извънгаранционно обслужване и поддръжка на дви-
гателите U, произведени от направлението  
S  на британската технологична група -

. 

Д          
       

„Подписването на този договор е важна стъпка в 
стратегическото развитие на „Геотрейдинг“ АД. От 
няколко години дружеството е системен интегратор 
на двигателите MTU и през този период ние се дока-
захме като лоялен и надежден партньор, работихме 
качествено и показахме възможните перспективи в 
минния сектор. Благодарение на всичко това ни се 
довери компания от световен ранг като Rolls-Royce 
Power Systems“, каза председателят на Съвета на 
директорите на „Геотрейдинг“ АД д-р Иван Вутов.

„Геотрейдинг“ АД има свой Стационарен сервиз за мин-
на техника, който към момента извършва доставка, 
преоборудване, поддръжка и техническо обслужване 
на двигатели U. Сервизните специалисти натрупаха 
сериозен опит, като вградиха над 8 двигатели в минни 
самосвали. Благодарение на новия договор сервизът 
на „Геотрейдинг“ АД е може да увеличи своите бази 
и да предлага доставки и обслужване от различни точ-

Н       
        -
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ДЕН НА ОТВО ЕНИТЕ В АТИ В ДНИК „ ЕЛО Е “

Вече 11 години рудник „ елопеч“ посре а любо-
питни да се запознаят с подземното находи е за 
медно-златна-пиритна руда. Над 1100 човека от 

местната об ественост и страната са имали възмож-
ност през годините да се запознаят с работата на спе-
циалистите на 600 м. под земята и в обогатителната 
фабрика.

На 13 ноември „Дънди Прешъс Металс елопеч“ ЕАД 
проведе традиционната си инициатива Ден на отворе-
ните врати. 0 човека, разпределени в три групи, се за-
познаха с производствените процеси по добив и прера-
ботка на руда. Модернизирането на дейностите е един 
от приоритетите на компанията, устойчиво следван 
през годините. Като част от този процес е и въвежда-
нето на дигитализация в различните сфери на работа.

За първи път инструктажът за безопасност и пред-
ставянето на рудник „ елопеч“ преминаха пред голям 
интерактивен монитор в административната сграда 
на рудника. Инж. Николай Симонски, главен инженер 
рудник, представи накратко историята на находи ето, 
чийто корени се крият о е в 18 век. Акцент в презен-
тацията беше промяната на системата на добив – от 
подетажно обрушаване, евтина и лесна за прилагане 
система, която обаче причинява голямо обеднява-
не на рудата и води до пропадания на повърхността, 
към система с открити камери и обратно запълнение. 
С новия начин на работа, значително по-скъп и техно-

логично специфичен, се постига оптимално извличане 
на руда и се осигурява стабилността на скалния масив. 
Този начин на работа не само осигури възможност да 
се рекултивират големи територии, засегнати от исто-
рически добив, но и направи възможно намаляването 
на депонираните на повърхността отпадъци.

аст от посетителите очакваха да видят злато на бучки, 
но бяха учудени да разберат, че в рудата на находи е 
„ елопеч“ то е силно разпръснато в медните минерали 
и е 3 гр. тон. След преработка и обогатяване съдър-
жанието се увеличава двойно. Ежегодно рудникът и 
обогатителната фабрика на „Дънди Прешъс Металс е-
лопеч“ ЕАД добиват и преработват 2,2 млн. тона руда.

Гостите на „Дънди Прешъс Металс елопеч“ ЕАД в деня 
на отворените врати се запознаха и с процеса на пре-
работка и начина на обогатяване. 

Интерес предизвика и запознаването с най-технологич-
ната част от производството – посе ението в пилотен 
СМАРТ център. От едно място специалисти в различни 
области – добив, преработка и поддръжка – наблюда-
ват, анализират и контролират производствените про-
цеси. Пилотният СМАРТ център е една от последните 
новости в  „Дънди Прешъс Металс елопеч“ ЕАД, която 
се въвежда с цел да се подобри безопасността и да се 
увеличи ефективността на производството.

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД

          О            
 М     
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ОБ АВАТ  СЛ ИТЕЛИ НА „МИНИ МА ИЦА И ТОК  
О ЕВ О ЕЙСКИ ОЕКТ

Об о 310 служители от „Мини 
Марица-изток  ЕАД е бъдат 
обучавани по одобрен проект 

на Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 2014 – 2020. 
Проектното предложение, с което 
мините участват в процедурата, е 
в съответствие с „Програмата за 
квалификационна дейност на дру-
жеството“.  То участва в процедура 

 BG0 9 001-1.0 7 „Умения“ за 
подбор на проекти по ОПР Р.

Стойността на проекта е 124 000 лв.,
от които 0  е бъдат безвъзмез-
дна помо  по ОПР Р. Очаква се 
изпълнението му да започне в нача-

В рамките на проекта 160 души от 
персонала на дружеството е бъ-
дат обучени по професия „Заварчик“, 
а 1 0 души по професия „Водач на 
МПС за об ествен превоз“. 

Проектното предложение е разрабо-
тено по инициативата и с координа-
цията на звено „Управление на про-
екти с европейско финансиране“ към 
отдел „Инвестиции“ в Управлението 
на ММИ, с участието и сътрудничест-
вото на „Център за професионално 
обучение“ към отдел „ овешки ре-
сурси“ и звено „Автотранспорт“ към 
отдел „Административен“.

„Мини Марица-изток“ ЕАД

лото на 2020 г. и да бъде с продъл-
жителност 18 месеца.

iGNiUS - Система 
за дистанционно  иницииране 
на вълновод / неелектрически 
взривни мрежи

Уникална кодирана 

радиокомуникация 

и лесен за употреба 

интерфейс 

https://pbexconsulting.eu
e-mail: office@pbexconsulting.eu
моб: +359 877 837054

Творчески, точни 

и балансирани решения
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Зелената и кръгова икономика, към която се стреми 
Европейският съюз, изисква повече цветни мета-
ли и съответно поставя въпросите за все по-ефек-

тивния добив и преработка на медните руди. Това заяви 
Димитър Цоцорков, председател на Надзорния съвет на 
„Асарел-Медет“, който участва с лекция за лидерството 
в Софийското бизнес учили е към Нов български уни-
верситет. Партн ор на събитието беше фондация „Проф. 
д-р Лъчезар Цоцорков“. 

Ветрогенераторите и производството на електромоби-
ли не могат да стават без цветни метали, посочи той в 
отговор на въпрос за бъде ето на минната индустрия. 
Това означава, че в бъде е е се увеличи добивът на 
медни руди и производството на метали в световен 
ма аб, като технологиите е стават все по-ефективни, 
обясни той. Производството и продажбите на електро-
мобили постоянно нарастват. Алтернативната зелена 
електроенергия съ о се увеличава.

Димитър Цоцорков посочи, че „Асарел-Медет“ залага 
изключително много на своята екологична програма 
и екологична отговорност. Само през 2019 г. са плани-
рани 4 млн. лв. за екологични проекти, а за изминалите 
8 години – над 0 млн. лв. Компанията използва вода 
в затворен цикъл, отглежда лавандула на едно от мин-
ните си насипи а и е залесила над 66 декара гори за 
последните 3 години извън промишлената си пло адка. 
Това е важен аспект от нашето разбиране за устойчиво 
развитие и социална отговорност, подчерта о е той. Ди-
митър Цоцорков участва и в церемонията по връчване-
то на сертификати на участниците в Софийското бизнес 
учили е.  

ДИМИТЪ  ЦОЦО КОВ   ЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА 
И ИСКВА ОВЕ Е МЕД

Д     Н    
М        -

    Н

„Б ЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕМЕ“ ГОСТУВАХА В ПАНАГ РИ Е 
ПО СЛУ А   ГОДИНИ ОТ О ДЕНИЕТО 
НА О  Д  ЛЪ Е А  ЦОЦО КОВ

Една от най-популярните български оперети „Бъл-
гари от старо време“ гостува в Панагюри е по 
случай 74 години от рождението на проф. д-р 

Лъчезар Цоцорков. Внушителната постановка на На-
ционалния музикален театър “Стефан Македонски“ 
развълнува зрителите в зала „Арена Асарел“. Всички 
билети за оперетата бяха предварително изкупени от 
фондация „Проф. д-р Лъчезар Цоцорков“ и подарени на 
панагюрската об ественост. 

„Благодаря на страхотния състав на Музикалния театър 
за незабравимия спектакъл, с който ни дариха тази ве-
чер”, каза в края на представлението председателят на 
Надзорния съвет на „Асарел-Медет АД Димитър Цо-
цорков.  

„Днес е рожденият ден на моя баща, проф.д-р Лъчезар 
Цоцорков, един голям българин, който направи много 
за България и за Панагюрище. Той ни завеща неговата 
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   Л         

ценностна система, която ни кара в 
трудни времена да мислим за общо-
то, за България, за това, че когато сме 
всички заедно сме силни. Да имаме 
голямото самочувствие, че сме бълга-
ри, защото тук, в малко Панагюрище, в 
малка България, той показа, че могат 
да се правят неща и проекти на све-
товно ниво. Ние българите не сме нито 
по-лоши, нито по-глупави от всички ос-

България. В памет на проф. д-р Лъче-
зар Цоцорков. Специално за вас, г-н 
Цоцорков. че продължавате традици-
ята на вашия баща. Поклон пред вас! 
До нови срещи!”, каза след края на 
представлението Мариана Арсено-
ва – директор на Национален музи-
кален театър „Стефан Македонски“.

„Асарел-Медет“ АД

танали, и трябва да имаме повече са-
мочувствие, защото можем да правим 
нещата на световно ниво!”, допълни 
Димитър Цоцорков. 

„Благодарим за възможността да иг-
раем този прекрасен спектакъл за 
първи път на тази сцена. Огромна 
благодарност на хората, които все 
още ценят и подпомагат изкуството в 

АНАГЮ СКОТО ЛАТНО СЪК ОВИ Е О АКВА  ДОМА  
ЮБИЛЕЯ ОТ ОТК ИВАНЕТО СИ

      И  
  

Панагюрското златно съкрови е се завърна на 
11 ноември в Историческия музей в Панагюри-

е. Световноизвестният тракийски шед овър 
пристигна под засилена охрана от Националния исто-
рически музей, като точният час беше пазен в строга 
тайна заради мерките за сигурност.  

Оригиналът на съкрови ето от 22-каратово злато е 
грее до 16 декември в специалната зала трезор, из-
градена с дарение от „Асарел-Медет“ и лично от проф.
д-р Лъчезар Цоцорков. Заедно с трезора през  2012 г. 
бяха направени и две златни копия – по едно за Нацио-
налния и за Панагюрския исторически музей. Според 
подписаното дарителско споразумение съкрови ето 
се завръ а ежегодно в Панагюри е, като така се под-
помага развитието на културно-историческия туризъм 
в региона.
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Седемте златни ритона, амфората и фиалата бяха по-
ставени в бронираните цилиндрични витрини от гриж-
ливите ръце на реставраторите и музейните специали-
сти, като работата им продължи над час и половина. 
Деветте златни съда са от края на IV и началото на III 
век преди Христа и будят възхи ение с изключително 
изя ната си изработка.  Уникалното на панагюрската 
експозиция е, че единствено тук всеки от съдовете  е 
изложен в самостоятелна витрина, така че да могат да 
се разгледат дори най-малките детайли на изобразени-
те древни митологични сцени. 

Съкрови ето е открито в местността Мерул от трима-
та братя Павел, Михаил и Петко Дейкови на 8 декември 
преди 70 години и музейните специалисти подготвят 
отбелязването на юбилея. Както винаги, гостуването 
на тракийския шед овър е бъде съпроводено от си-
лен медиен и туристически интерес към Панагюри е, 
а експозицията е бъде посетена от стотици българ-
ски и чуждестранни туристи, съоб и директорът на па-
нагюрския музей доц. Атанас опов.

„Асарел-Медет“ АД

Сфинансовата подкрепа на Министерство на кул-
турата през 2019 г. в Национален Музей „Земята 
и хората“ беше реализиран проект „Научна обра-

ботка на еталонна кремъчна колекция (кремъчна лито-
тека) съхранявана в НМ „Земята и хората“ - София“. 
Това означава систематизирането на информация за  
повече от 8 000 къса кремък от природни находи а 
от цялата територия на страната, събирани в продъл-
жение на 40 години от проф. Кънчо Кънчев – старши 
научен сътрудник в Националния археологически ин-
ститут с музей, фокусирал професионалния си интерес 
върху кремъчните суровини и технологиите за тяхна-
та обработка през праисторическите периоди. През
2014 г. колекцията е предоставена на музей „Земята и 

     

хората“ от Националния археологически институт с му-
зей при БАН, като двете институции си поставят за цел 
обединят усилия, знания и експертиза при проучването 
и разпространението на данните, които могат да бъдат 
извлечени от нея. 

Кремъкът е интересен с това, че през различните пра-
исторически епохи е бил широко използван материал 
за производство на оръжия – за отбрана и лов, как-
то и за оръдия на труда. Като аналог на стоманата от 
по-късните етапи от развитието на човечеството, той 
е предоставял сериозно стратегическо предимство и 
достъпът до находи а на качествен кремък е бил от 
изключителна важност за нашите прадеди. 

Днес много от богатите някога находи а на кремък 
вече не съ ествуват – били са изчерпани или уни о-
жени в следствие на човешката дейност. 

Проектът се реализира в партн орство с Националния 
исторически музей, който се включва с научна консул-
тация за кремъчни артефакти. Предвижда се през ид-
ва ата 2020 избрани образци от колекцията да бъдат 
представени в специална изложба в залите на НМ „Зе-
мята и хората“. Повече за проекта можете да научите на 
страницата, посветена на проекта на сайта на НМ „Зе-
мята и хората“. Там може да разгледате и он-лайн екс-
позиции с избрани образци от кремъчната колекция. 

. . 4781

НМ „Земята и хората“

НОВ ОЕКТ НА НАЦИОНАЛЕН М ЕЙ 
„ ЕМЯТА И ХО АТА“
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На  10 октомври 2019 г. в гр. София, хотел Балкан, 
зала Сердика се състоя конференция „Кръгова 
икономика и околна среда“  2019 – Добавена 

стойност“.

Събитието бе организирано от Индустриален клъстер 
Средногорие с  генерален партн ор  „Аурубис Бъл-
гария“  сребърен партн ор  „Елаците-мед“  бронзов 
партн ор  „Асарел Медет“, корпоративно присъствие  
„Амилум България“ и „Дънди Прешъс Металс елопеч“   
институционални партн ори   Българска стопанска 
камара, Българска търговско-промишлена палата, 
Българска асоциация на металургичната индустрия, 
Асоциация на индустриалния капитал в България, Бъл-
гарска минно-геоложка камара, Българска камара на 
химическата промишленост и Научно-технически съюз 
по минно дело, геология и металургия.

Официалното откриване на форума бе уважено от 
Ивелина Василева, председател, Комисия по околната 
среда и водите,  Цветан Симеонов, председател, БТПП, 
Никола Зикатанов, зам.-председател, АИКБ, Антоанета 
Барес, изпълнителен директор, „Национална компания 
индустриални зони“, Румен Цонев, Главен изпълните-
лен директор, КЦМ 2000 Груп, Стоил Димитров, зам.-ге-
нерален директор, „Елаците-мед“, Теодор Дуралиев, 
технически директор, „Аурубис България“ и инж. Ни-
колай Минков, изпълнителен директор, Индустриален 
Клъстер Средногорие.

Първият панел с модератор Ивайло Найденов, из-
пълнителен директор, Б ИЕК се концентрира върху 

публични политики и програми и представи гледните 
точки на Слава орданова, държавен експерт Минис-
терство на икономиката, дирекция „Икономическа по-
литика , Министерство на икономиката  Антон Пейчев, 
старши експерт в дирекция „Управление на отпадъци-
те“, Министерство на околната среда и водите  Ивайло 
Георгиев, ръководител „Връзки с институциите“, Теодор 
Дуралиев, технически директор, „Аурубис България“ 
АД, инж. Иван Андреев, ръководител отдел „Минно ин-
женерство , „Асарел-Медет“ АД и Нели Петрова, реги-
онален мениджър „Околна среда – “, „Ами-
лум България“ ЕАД.

След почивката вниманието бе насочено към корпо-
ративни практики и програми  с модератор доц. д-р 
Атанас Георгиев, зам.-декан по административната и 
проектната дейност, Стопански факултет.

Презентации бяха изнесени от Румен Цонев, главен 
изпълнителен директор, „КЦМ  2000 Груп“, Политими 
Паунова, изпълнителен директор, БАМИ,  Димитър 
Куюмджиев, експерт, член на „Българския енергиен и 
минен форум  и проф. ончо Пеловски, зам.-председа-
тел, Българска камара на химическата промишленост.

Заключителният панел на форума с модератор Десис-
лава алъмова, Индустриален клъстер Средногорие бе 
представен през погледа на предприемача.

Презентации бяха изнесени от а Бистра Кирова, дирек-
тор, Детски научен център „Музейко“, д-р Весела Пет-
рова, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски , 

КОН Е ЕНЦИЯ „К ЪГОВА ИКОНОМИКА И ОКОЛНА 
С ЕДА“    ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

О             Д  
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КАТЕД А „МА К АЙДЕ СТВО И ГЕОДЕ ИЯ“ 
НА МИННО-ГЕОЛО КИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. ИВ. РИЛСКИ
С Ъ ВО МЯСТО НА СВЕТОВНИЯ ГИС ДЕН 

За 21-ва поредна година Бълга-
рия отбеляза Световния ден на 
Географските информационни 

системи (ГИС). На тържествената 
церемония по награждаване вечерта 
на 13 ноември бяха връчени отличия 
за специални постижения в ГИС. В 
рамките на церемонията по награж-
даване бяха отличени и победители-
те в  Националния конкурс за карти 
„Истории, проекти и мечти върху 
карта“, организиран в партн орство 
с Министерство на образованието 
и науката, Министерство на тури-
зма и Министерство на културата.
Доц. д-р инж. Аспарух Камбуров, пре-
подавател в Минно-геоложки уни-
верситет „Св. Иван Рилски“, получи 

Силвия Петрова, МИНИТЕ В Б ЛГА-
РИЯ - . .

. 9
3386 146 2 8 7 1 04 6 8

Люсиела Тодорова и оана Алек-
сандрова, ВИНОТО В Б ЛГАРИЯ - 

2. . .
. 6009 1

7 2 4832 80 1 613 62

Паола Атанасова и Николай Ни-
колов, НА -ВИСОКИТЕ ПЛАНИНИ 
НА 7-ТЕ КОНТИНЕНТА - .

. .
74 7919 4 2 8 4 7 3

4 1 8

Беатрис елева и Денислав Тодо-
ров, ЗЛАТНИ МИНИ - .

. .
. 63 1 201 24988

68 41 8 8 6
МГУ „Св. Иван Рилски“

Д        М    
И       О    

наградата в категория „Образование 
и наука“ за интерактивната карта 
„Специалност „Маркшайдерство и 
геодезия . 

Картата-лауреат на доц. Камбуров 
може да се разгледа на следния 
линк  . . .

. 7
9 46 89034 6 7 126 2 77

Награди получиха и първокурсници 
от едноименната специалност, кои-
то участваха с об о 4 интерактивни 
карти в конкурса, създадени като 
извънкласен проект към дисципли-
ната „Об а топография“.

Георги Купенов, търговски директор,  и  Ма-
риела Джиджинкова, Предприемач.

Конференция „Кръгова икономика и околна сре-
да“, насочи поглед към теми касае и постигане на 
по-високо ниво на индустриално развитие, което 
насърчава равновесието в околната среда. рез 
спазване принципите на кръговата икономика, къ-

дето стойността на продуктите, материалите и ресурси-
те се запазва възможно най – дълго в икономическия 
цикъл, индустрията постига устойчивост в производ-
ството и потреблението, а това води до съхранение на 
околната среда, конкурентоспособност на  продукти и 
пазари, нови работни места и устойчив растеж.

Индустриален клъстер Средногорие
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На всички тези въпроси и на о е много други на-
мериха отговорите над 2000 посетители в  На-
ционалния природонаучен музей.

О ЪТЯ НА СЪК ОВИ АТА

             

Знаете ли, че първата електронноизчислителна ма-
шина, която може да се препрограмира, е тежала 27 
тона? Днес, благодарение на минералът силиций и 
навлизането на чиповете,  компютрите са мощни и 
ултра тънки.

Чували ли сте за мравките бижутери, които копаят 
дълги тунели под земята, изкарват на повърхността 
различни минерали?

Сигурно ще се изненадате, че в центъра на София е 
добивано злато чрез промиване в овчи кожи. А как 
се добива литий? 

На 9 и 10 ноември за трети път Българската минно-ге-
оложка камара участва в инициативата По пътя на съ-
крови ата в партн орство със списание „BB  Знание“ 
и музеят, който съхранява безценна информация за 
природата.

В рамките на двата дни посетителите на музея имаха 
възможност да се запознаят и с минералносуровинна-
та индустрия чрез участието на компаниите, членове 
на Българската минно-геоложка камара, „Асарел Ме-
дет  АД, „Геотехмин“ ООД, “Геотрейдинг  АД, “Геострой  
АД, „Дънди Прешъс Металс елопеч“ ЕАД и „Дънди 
Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД, “Елаците-Мед  АД,  
“Каолин  ЕАД и „Ридж Консултантс“ ЕООД.

Напрегнатото бързане да откриеш всички скрити съ-
крови а, искреното удивление от красотата на мине-
ралите, гледани под геоложка лупа, възклицанията 
от виртуалната обиколка в подземен рудник, осъзна-
ването на дългия път от скалата до златната халка и 
възможността да си уловиш подарък създадоха на-
строение и изпълниха двата дни в музея с невероятни 
емоции.

БМГК
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ГО ДЕЯ СЕ С Т ДА НА МОИТЕ ОДИТЕЛИ

Скаски на главите, като истин-
ски мин ори, 24 деца на работ-
ници от „Асарел-Медет“ видяха 

с очите си днес къде работят мама 
и тате. Посе ението на 1 ноември, 
Деня на народните будители, е част 
от традиционната инициатива „Гор-
дея се с труда на моите родители“ 
на Българската мрежа на Глобалния 
договор, която има за цел децата да 
се запознаят отблизо с професиите 
на своите близки. 

Въпреки гъстата мъгла и студено-
то време малчуганите се впуснаха 
в едно вълнува о пътешествие из 
предприятието. „Радвам се, че днес 

„АСА ЕЛ МЕДЕТ“ СЕ СДОБИ С  МЕНИД Ъ И
А ЕДИН ДЕН

„Искам някога да работя тук“ 
бе сред най-честите заклю-
ченията на единадесетте 

възпитаници на Професионалната 
гимназия, които на 7 ноември се 
превъплатиха в ролите на началник 
цехове, директори и ръководители 
на различни производствени и ад-
министративни отдели в дружество-
то. Учениците бяха част от инициати-

вата „Мениджър за един ден“, която 
е сред най-значимите проекти на 

  B . Нейната 
цел е да даде начало на кариерната 
реализация на ученици и студенти 
на възраст между 16 и 23 години, за-
познавайки ги с работата на компа-
нии и организации от цялата страна 
в рамките на един ден.

      М      
М  Д

Младите мениджъри бяха посре -
нати от и.д. директор „ овешки ре-
сурси“ Нели Мърхова, пред която 
споделиха какво ги е мотивирало, 
за да кандидатстват за съответните 
позиции, в които бяха разпределени. 
Много непринудена бе реакцията на 
един от учениците, който възкликна 
„Много исках да видя белазите “. 
След краткото опознаване всички 
разгледаха фирмените експозиции 
на дружеството, където разгледаха 
машините ветерани на предприяти-
ето и се запознаха с експонати, фо-
тоси, документи и награди, намери-
ли място във фирмената сбирка.

Един от най-вълнува ите моменти 
за учениците, преди да се отпра-
вят към своите работни места, бе 
„погледът от високо“ към рудника 
от диспечерския пулт. Началникът 
на рудника инж. Иван Андреев ги 
запозна с технологичния процес и 
производствената дейност на пред-
приятието, а всички с интерес сле-
дяха разказа на диспечера Иван 
Раленеков и наблюдаваха дигитал-
ната система, с която се управлява 
целият транспортен процес. Никой 
от учениците не пропусна възмож-
ността да проследи огромните ма-
шини, които от високо изглеждаха 
като съвсем дребни.

ще сте при нас и ще видите отблизо 
къде се трудят вашите родители. На-
дявам се тук да откриете своите про-
фесии и след години да бъдете част 
от екипа на „Асарел-Медет“, заяви в 
приветствието си прокуристът Галя 
Костова.

Първата стъпка от приключението 
бе виртуалната разходка „по пътя на 
медта“, от която децата разбраха, че 
червеникавият метал е навсякъде 
около нас – в телефоните, компю-
трите, електронните игри, автомо-
билите и кабелите. Минути по-късно 
новите знания бяха затвърдени в 
експозицията на предприятието, къ-

дето децата не пропуснаха да си на-
правят вълнува а селфи сесия.

Като Гъливер в страната на велика-
ните изглеждаха малките гости сред 
машините ветерани във фирмена 
експозиция, събрала сонди, багери, 
камиони и друга техника, която е 
служила вярно в дружеството през 
последните пет десетилетия.

Следва ата сре а бе с диспечера 
Иван Раленеков, който им показа как 
с няколко клика на мишката може 
да се следи и ръководи работата на 
десетки машини и стотици хора в 
рудника. етири от момичетата пък 
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Паралелно с разходката из „Асарел-Медет“ други 12 
наследници на работе и в дружеството получиха като 
подарък екскурзия до детския научен център „Музей-
ко“. В столицата те имаха възможност да научат много 
тайни за миналото и настоя ето на нашата планета, 
като акцентът бе върху минералите и мистериите на 
геологията. В забавните работилници малките посети-
те успяха да сглобят с ръцете си къ ички, елхи и дори 
сложни решетки на химически елементи.

Повечето от децата си обе аха, че следва ата година 
съ о е бъдат част от следва ото асарелско пъте-
шествие по стъпките на мама и тате.

„Асарел-Медет“ АД

използваха шанса да пожелаят „Приятна работа“ на 
асарелци чрез фирмените радоичестоти. Следва ата 
спирка бе Инсталацията за екстракция и електролиза, 
в която любопитковците видяха с очите си как от руд-
ничната вода може да се получи истински метал.

„ ерешката на тортата“ бе посе ението в Аварий-
но-спасителната служба“, където децата имаха въз-
можност да се докоснат до истински пожарен автомо-
бил. Те няма да забравят и как с ръцете си държаха 
пожарен шланг, който изпра а водна струя към въоб-
ражаемите пламъци. На про аване посетителите обе-

аха да нарисуват видяното и да обогатят фирмената 
колекция от детски рисунки.

ТБОЛИСТИТЕ НА „МИНИ МА ИЦА И ТОК“ Е 
ЕДСТАВЯТ БЪЛГА ИЯ НА Т НИ  О Т АЛ

Отборът на „Мини Марица-изток“ ЕАД е предста-
ви България на 16-ия международен турнир по 
мини футбол в зала в Русия. Организатор на тур-

нира, който е се проведе от 24 до 28.11.2019 г. в Мос-
ква, е -S . Участие в турнира е вземат отбори 
от Русия, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Мароко, Тур-
ция, Унгария, Узбекистан и инландия.  

В продължение на дълги години отборите на „Мини 
Марица-изток  ЕАД участват в организираните от 
Българската работническа федерация „Спорт и здра-
ве“ спортни състезания у нас и в чужбина и винаги се 
представят на високо равни е. Те са и традиционен 
шампион в комплексното класиране за купата на д-р 

елязко Христов. По време на 16-я международен 
работнически спортен фестивал в „Албена  мъжкият 
отбор на мините завърши втори в състезанията по 
мини-футбол като отстъпи единствено на отбора на 
Русия.

„Мини Марица-изток“ ЕАД

О   М  М  Е Д    
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На 17.10.2019 г. в аула „Максима“ се проведе тър-
жествено честване на 66-годишнината на Мин-
но-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и 

приоб аване на студентите първокурсници към гилди-
ята на мин орите и геолозите.

На празника присъстваха  Ирена Соколова - Облас-
тен управител на об ина Перник  Александър Сичов -

трети секретар в посолството на Руската федерация 
в България  Улрике рака - търговски съветник към 
австрийското посолство  проф. Зоран Десподов - де-
кан на минния факултет при университета „Гоце Дел-
чев“, гр. ип, Република Северна Македония  проф. 
Елена Куликова - Минен институт към МИСиС, Москва, 
Русия   Детлев Тондера - Минна академия, райберг, 

АТ ОНЕН А НИК НА МГ  „СВ  ИВАН ИЛСКИ“

М        
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Германия  доц. Наталия Колуцкова -
МГУ „Ломоносов“, Москва, Русия  
проф. дтн инж. Николай Вълканов - 
председател на съвета на настояте-
лите на МГУ, председател на съвета 
на директорите на „Минстрой Хол-
динг“ АД, председател на Българска-
та минно-геоложка камара  проф. 

вител на „Геотехмин“ ООД и изпъл-
нителен директор на „Геострой“ АД  
Доминик Хамерс, изпълн. директор 
на „Геотехмин“ ООД, инж. Драгомир 
Драганов, изпълн. директор на „Ела-
ците-Мед“ АД, инж. Делчо Николов - 
изпълн. директор на „Асарел-Медет“ 
АД, ректори, представители на ви-

д.ик.н. Стати Статев - ректор на 
УНСС и зам.-председател на Съвета 
на ректорите на висшите учили а в 
Р. България  проф. дтн инж. Цоло Ву-
тов - управител на „Геотехмин“ ООД 
и почетен председател на НТС по 
минно дело, геология и металургия, 
д-р инж. Владимир Вутов - зам.-упра-
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сши учили а, бизнеса, кметове на об ини, национално 
представителство на студентски съвети, преподавате-
ли, служители, студенти, приятели и много други гости.

Тържеството бе открито от проф. д-р инж. Павел 
Павлов - зам.-ректор по Научноизследователска дей-
ност в МГУ.. Проф. д-р инж. Любен Тотев произнесе 
тържествено академично слово.

Поздравления поднесоха проф. дтн инж. Николай Въл-
канов и проф. Стати Статев - ректор на УНСС и зам.- 
председател на Съвета на ректорите на висшите учи-
ли а в Р. България

Проф. д-р инж. Любен Тотев награди студентите отлич-
ници от трите факултета на университета

На празника на университета бяха връчени и чекове за 
стипендии

Проф. дтн инж. Николай Вълканов - председател на съ-
вета на настоятелите на МГУ и Председател на съвета 
на директорите на „Минстрой Холдинг“ АД връчи чек за 
20 едногодишни стипендии. 

Проф. дтн инж. Цоло Вутов връчи на проф. д-р инж. 
Любен Тотев, ректор, сертификат за дарение от Гру-
па ГЕОТЕХМИН на 17 едногодишни стипендии за 
студенти от университета. Стипендиите се даряват 
от дружествата „Елаците-Мед“ АД, „Геотехмин“ ООД,
„Геострой“ АД и „Геотрейдинг“ АД. В изказването си 
пред академичната об ност, Съвета на ректорите, 
представители на институции, на бизнеса и студенти 
проф. Вутов подчерта, че висококачественото обра-
зование и обучение в университета е в основата на 
устойчивото развитие на минерално-суровинната ин-
дустрия, на минната наука и практика.

По традиция по случай деня на патрона, за итник и 
покровител Свети Иван Рилски и 66-годишнината на 
университета бе извършен празничен водосвет от отец 
Антоний от Патриаршеската катедрала – храм-памет-

ник „Св. Александър Невски“, с участието на камерен 
ансамбъл „ оан Кукузел“.

Със специален ритуал и полагане на клетва ректорът 
приоб и студентите първокурсници към об ността на 
мин орите и геолозите в Република България.

Проф. д-р инж. Павел Павлов зам.-ректор по Научно-
изследователска дейност закри официалната част на 
празника с думите  „Помнете завета на Св. Иван Рил-
ски „Бъдете единни, имайте мир помежду си“.

МГУ „Св. Ив. Рилски“, ГЕОТЕ МИН

„  българската минерално-суровинна индустрия ра-
ботят много възпитаници на Минно-геоложкия уни-
верситет и благодарение на тях браншът се развива, 
допринася за националната икономика и благоден-
ствието на цели региони. За нас, управляващите 
минни предприятия, е жизненоважно да осигурим 
перспектива за дългосрочното им развитие, за тях-
ната ефективност и опазването на околната среда. 
Но за да постигнем тези цели, ние инвестираме не 
само в иновативни технологии и в „умни“ машини, 
но и в хората, в нашите служители и в бъдещите 
специалисти. Ето защо четири дружества от Група 
ГЕОТЕ М Н - „Елаците-Мед“ АД, „Геотехмин“ ООД, 
„Геострой“ АД и „Геотрейдинг“ АД, даряват на Мин-
но-геоложкия университет „Св. ван илски“ сти-
пендии за студенти в рамките на нашата Програма 
за благотворителност „Българските добродетели“,
каза проф. Цоло Вутов. „ ярваме, че по този начин 
ще дадем нашия принос, за да подпомогнем ваша-
та мотивация за обучение, развитие и бъдещата ви 
професионална реализация“, обърна се той и към 
студентите.

          Л  
      Г  ГЕО Е МИН 

      Е М  
Д  Г  ООД  Г  Д  Г  Д
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НТС О МИННО ДЕЛО  ГЕОЛОГИЯ И МЕТАЛ ГИЯ
В С ТРУДНИ ЕСТВО С С СЪЮ А НА МИННИТЕ
И ГЕОЛО КИТЕ ИН ЕНЕ И НА  СЕВЕ НА МАКЕДОНИЯ
ХII НАУ НО-ТЕХНИ ЕСКА КОН ЕРЕНЦИЯ С МЕ ДУНАРОДНО 
У АСТИЕ ОДЕКС ОВЕКС 

          
        

Впериода 1-3 ноември 2019 г. 
в гр. Струмица, Северна Ма-
кедония се проведе ХII на-

учно-техническа конференция с 
международно участие в областта 
на подземната и открита експлоа-
тация на полезни изкопаеми и ге-
оложкото проучване ПОДЕКС-ПО-
ВЕКС 2019, в която взе участие част 
от ръководството на Научно-техни-
ческия съюз по минно дело, геоло-
гия и металургия. В конференцията 
участваха и учени от Минно-гео-
ложки университет „Св. Иван Рил-
ски“ и специалисти от български 
фирми.

В работата на конференцията взеха 
участие над 2 0 учени, специали-
сти, мениджъри и консултанти от 
България, Косово, Словения и Сър-
бия. 

Главен организатор на форума бе 
Съюзът на минните и геоложките 
инженери на Северна Македония 
в съорганизаторство с акултета 
за природни науки в Университет 
„Гоце Делчев“ в ип. орумът се 
провежда от 2007 г. като ПОДЕКС и 
бе съсредоточен главно върху под-
земния добив на полезни изкопае-

ми, а от 2012 г. е разширено с теми, 
отнася и се до открития добив и 
експлоатация на минерални суро-
вини и се провежда всяка година 
като ПОДЕКС-ПОВЕКС.

Научно-техническият съюз по мин-
но дело, геология и металургия 
поддържа дългогодишно сътруд-
ничество с партн орския Съюз на 
минните и геоложките инженери на 
Северна Македония. Двете органи-
зации участват във форумите, кои-
то другата организация провежда и 
поддържат отлични професионал-
ни контакти. В Научния комитет на 
конференцията са включени бъл-
гарските учени и специалисти д-р 
инж. Кремена Деделянова - пред-
седател на НТС по МДГМ, проф. д-р 
Павел Павлов - зам. ректор на МГУ 
„Св. Иван Рилски“, проф. д-р Ивайло 
Копрев - декан на МТ  в МГУ „Св. 
Иван Рилски“, проф. д-р Димитър 
Анастасов - директор на илиала 
на МГУ „Св. Иван Рилски“ в Кърджа-
ли и проф. д-р Венцислав Иванов. 

Конференцията беше открита от 
инж. Олег Телной - председател на 
Организационния комитет и гене-
рален директор на рудник „Саса“. 

         
            

  ОДЕ О Е  
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При откриването на конференцията председателят на 
НТС по МДГМ д-р инж. Кремена Деделянова поздрави 
участниците в конференцията и подчерта важността 
на добрите взаимоотношения между организациите и 
изказа задоволство от участието на много млади спе-
циалисти във форума. Поздравление поднесе и дека-
нът на Минно-технологичния факултет на Минно-гео-
ложкия университет „Св. Иван Рилски“ проф. д-р Иван 
Копрев. Проф. Копрев участва и в председателството 
на една от сесиите на форума. Приветствия към учас-
тниците поднесоха о е проф. д-р Блажо Боев - ректор 
на Университета „Гоце Делчев“ в ип, проф. д-р Зоран 
Десподов - декан на акултета за природни и техни-
чески науки към Университета „Гоце Делчев“, инж. Го-
ран Сарафимов - председател на Съюза на минните 
и геоложките инженери на Северна Македония, инж. 
Николайчо Николов - председател на Македонската 
минна асоциация в Стопанската камара на Северна 
Македония, доц. д-р озе Кортник - президент на Сло-
венската минна асоциация.

На тазгодишната, дванадесета поред конференция 
бяха представени нови технически постижения при 
подземния и открития добив на полезни изкопаеми, 
а съ о и в областта на геологията и проучванията, 
обогатяването, екологията. Бяха обменени идеи за 
преодоляване на настоя ите проблеми и бяха даде-
ни съвети за по-нататъшното развитие на минно-гео-
ложкия отрасъл в Северна Македония и страните от 
региона.

Конференцията беше спонсорирана от 20 фирми, ра-
боте и в минерално-суровинния отрасъл в Балкан-
ския регион - 6 златни спонсора, 3 сребърни спонсора 
и 11 бронзови спонсора. Повечето от тях направиха 
презентации на своята дейност и представиха основ-
ните задачи, които разработват. Някои от по-важните 
спонсори са  Рудник „Саса“, Рудник „Бучим“, фирма 
„Булмак 2016“, фирма „Метсо Минералс“ и др. В знак 
на благодарност на спонсорите бяха връчени плакети 
от организаторите. По време на форума имаше и из-
ложение на фирми, което предизвика изключителен 

интерес сред участниците. 
В програмата бяха вклю-
чени около половината от 
предварително публику-
ваните 2  в сборника с на-
учни доклади, които пред-
ставяха най-интересните 
научни разработки. Сред 
тях трябва да се отбележи 
докладът, който изнесоха 
българските специалисти 
от МГУ „Св. Иван Рилски“ 
проф. д-р Станислав Топа-
лов и ас. инж. Марин Евге-
ниев на тема „3  модел на 
рудник „Тораница“ и разви-
тие на добивната дейност 
под ниво 14 0“. В доклада 
е представен създадения 
числен модел на подземни 
минни изработки и на гео-
метрията на рудното тяло 

с цел по-оптимално решаване на някои инженерни 
задачи при напредване на минните работи в дълбо-
чина и избор на място и параметри на разкрива ите 
изработки. Разработен е алгоритъм за представяне и 
проектиране на минни изработки с различна форма и 
сечение. Интерес предизвикаха и някои от докладите 
на колегите от Университет „Гоце Делчев“, третира-

и въпроси за добива в рудник „Саса“  евакуация в 
случай на пожар в рудниците  използване на съвре-
менни машини за добив на мрамор, както и доклада 
на представители от Косово за минната индустрия на 
Косово.

При закриването на конференцията един от най-ва-
жните изводи, които формулираха организаторите 
беше  Р. Северна Македония е богата на минерални 
суровини, но незначителна част от тях се разработ-
ват. Необходимо е правителството да създаде ус-
ловия за привличане и поо ряване на инвестиции 
в разработването и добива на подземни богатства, 
които имат огромен неизползван потенциал за ико-
номическия просперитет на държавата. 

Преди конференцията част от българските участници 
се сре наха в ип с ръководството на акултета за 
природни и технически науки към Университет „Гоце 
Делчев“. На сре ата се обмениха идеи за съвместно 
сътрудничество. Беше разгледана лабораторията по 
минерални технологии и се утвърдиха добрите отно-
шения между акултета и НТС по МДГМ.

В заключение може да се каже, че конференцията 
беше много успешна. Участието на много млади хора, 
големият брой участници и дискусиите по важни за 
отрасъла теми е доказателство за успеха и необходи-
мостта от този традиционен форум. Участниците об-
мениха информация и идеи, набелязаха нови темати-
ки за съвместна работа, създадоха нови познанства 
и контакти и потвърдиха необходимостта от ежегод-
ното провеждане на този форум.

НТС по МДГМ

           
          Г  Д
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На 17 октомври 2019 г. в Националния дом на 
науката и техниката в София се проведе Науч-
но-техническа конференция с международно 

участие „Геотехнологични методи за извличане на 
уран“, посветена на 0 годишнина от прилагането на 
геотехнологичните методи за извличане на уран в Бъл-
гария. Основен организатор на конференцията беше 
Научно-техническия съюз по минно дело, геология и 
металургия в съорганизаторство с Министерството 
на икономиката, Министерството на енергетиката, е-
дерацията на научно-техническите съюзи в България, 
Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, Бъл-
гарската минно-геоложка камара, Съюзът на учените в 
България и Геологическия институт на БАН. 

Главната цел на конференцията бе да бъдат дискути-
рани проблемите на урановите рудообразувателни 
процеси, резултатите от проучването на екзогенни 
уранови орудявания, мониторинга в районите на лик-
видираните уранодобивни обекти, европейските и бъл-
гарските нормативни документи за уранодобива, спаз-
ването на екологичните норми, както и да отбележим 

0 годишнината от прилагането на геотехнологичните 
методи за извличане на уран в България.

Конференцията беше открита от председателя на НТС 
по минно дело, геология и металургия – д-р инж. Кре-
мена Деделянова и в нея взеха участие над 100 спе-
циалисти от уранодобива и колеги от минния бранш. 
Участниците във форума бяха поздравени от замест-
ник-председателя на едерацията на научно-техни-

НАУ НО-ТЕХНИ ЕСКА КОН ЕРЕНЦИЯ С МЕ ДУНАРОДНО 
У АСТИЕ „ГЕОТЕХНОЛОГИ НИ МЕТОДИ А И ВЛИ АНЕ
НА АН“

Д    Д    Н            Г
                 

ческите съюзи в България - инж. Лилия Смедарчина, 
проф. д-р Радослав Наков - директор на Геологическия 
институт на БАН, доц. д-р Евгения Тарасова - предсе-
дател на Българското геологическо дружество, проф. 
д-р Игор Печ онкин - вицепрезидент на Руското геоло-
гическо дружество и проф. д-р осиф Волфсон - вице-
президент на Руското геологическо дружество. 

След поздравленията проф. д-р осиф Волфсон връ-
чи награди на Руското геологическо дружество. Ме-

        Г  
И  Г     Д  



СЪБИТИЯ

26 МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ    10-11/2019

дал „Геолог Игор Грамберг“ получиха проф. дгн Димчо 
осифов, проф. д-р Радослав Наков, д-р инж. Кремена 

Деделянова и проф. д-р Николай Добрев. С медал „А. 
ерсман“ - за заслуги в геологията бяха наградени 

проф. д-р Алексей Бендерев и инж. Ирен Илиева.

Работата на конференцията беше структурирана в две 
заседания в следните тематични направления

l Теоретични основи на урановото рудообразуване.

l Резултати от проучванията на екзогенните находи а 
в Р.България.

l Прогнозиране на екзогенни находи а в Р. България.

l Създаване и развитие на геотехнологичните методи 
за извличане на уран.

l Възможности за комбиниран добив на уран и други 
метали.

l Опазване на околната среда при прилагане на гео-
технологични методи.

l Очистване на рудничните води от уран  в ликвидира-
ните рудници.

На конференцията бяха изнесени 12 научни и науч-
но-приложни доклада, които бяха предварително отпе-
чатани в сборник с доклади, който получи всеки участ-
ник.

Интерес предизвикаха докладите на проф. Р. Наков и И. 
Божков за урановите рудообразувателни процеси и на-

         
        

   Н        
 И         

       
 

ходи ата в България, на колегите от Сърбия за урано-
вите рудопроявления в Сърбия и Монголия, на руските 
геолози за урановите предприятия в Русия и доклада 
на г-жа П. Пенчева - управител на фирма „Екоинжене-
ринг-РМ“ ЕООД за мониторинг в районите на закритите 
уранодобивни обекти.

Инж. Петър орданов, директор „Екология и ЗБУТ“,
„Геострой“ АД, изнесе презентация на тема  „Зелена 
ръжда“ е един успешен проект. Докладът е посветен 
на прилагането от „Геотехмин“ ООД и „Геострой“ АД на 
иновативна технология на японската компания Мицу-
биши Матириалс Техно Корпорейшън (ММТЕС) за пре-
чистване на замърсени с тежки метали, металоиди и 
уран води. Благодарение на дългогодишното добро 
сътрудничество между „Геотехмин“ ООД и ММТЕС през
2013 г. се подписа Рамково споразумение за дълго-
срочно техническо сътрудничество, което предвиж-
да съвместни дейности по изграждането в България 
и извън страната на пречиствателни съоръжения за 
отпадъчни води. Проектът се нарича „Зелена ръжда“ 
на името на ефективната технология, разработена от 
японската компания, каза инж. орданов на конферен-
цията.

Докладите предизвикаха много въпроси и дискусията 
продължи дори и след закриването на конференцията 
по време на коктейла.

Учените и специалистите - участници в конференцията 
изказаха задоволство от организацията на форума и 
го определиха като необходим и полезен.

НТС по МДГМ

Докладът  „Резултати от проучването на екзогенни уранови орудявания (пясъчников тип) на примера на Ямбол-Елховския 
седиментен басейн”, с автори Л. Стоев, Н. Господинов, изнесен на конференцията е публикуван на стр. 51
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ЗНА ИМО Б ЛГАРСКО У АСТИЕ В  СВЕТОВЕН 
КОНГ ЕС НА МЕ Д НА ОДНИЯ СЪЮ  НА МА К АЙДЕ ИТЕ
26 ДО 30 СЕПТЕМВРИ, ИРКУТСК

От 26 до 30 септември, в Иркутск, се проведе XVII 
Международен маркшайдерски конгрес (IS  – 

 I  S    S ). Ир-
кутск е неофициалната столица на Източен Сибир, неин 
промишлен, икономически, културен и научно-образо-
вателен център.

Мероприятието обедини 4 2 
участници от 0 държави – 
представители на минни ком-
пании и научните среди. Бъл-
гария беше представена от 
проф. д-р Станислав Топалов 
и гл. ас. д-р Катя Асенова от 
катедра “Маркшайдерство и 
геодезия“ към МГУ „ Св. Иван 
Рилски“ и от Сергей Михалев 
и Стефан Петров – съответ-
но главен маркшайдер и 
маркшайдер в „Дънди Пре-
шъс Металс“ в град елопеч 
и Крумовград.

Конгресът се проведе с 
подкрепата на Иркутския Нацио-

нален Изследователски Технологичен Университет 

    

ISM обединява международното маркшайдерско 
об ество и е основан преди 0 години в Прага 
по време на 1-ия Международен симпозиум по 

маркшайдерско дело, геология и минна геоме-
трия. Организацията не преследва икономически 
цели, а нейната основна задача е да съдейства за 
международното сътрудничество между специа-
листите маркшайдери. ормите на това сътрудни-
чество са организиране и провеждане на научни 
конгреси и конференции  създаване и функциони-
ране на комисии (група от специалисти) в различ-
ните области на маркшайдерското дело  обмяна 
на информация, опит, академични преподаватели 
и студенти  сътрудничество с други международни 
организации по минно дело, механика на скалите, 
геодезия, геология, геофизика и др. В състава му 
влизат шест научни комисии, които се занимават 
с въпросите на методиката на маркшайдерски-
те работи, законодателството, образованието и 
науката. Управлява се от Президиум,  който за-
седава един път в годината, а представители на 
България в него са проф. дтн Николай Вълканов,
проф. дтн Цоло Вутов, проф. д-р Станислав Топа-
лов и гл. ас. д-р Катя Асенова. Оглавява се от Пре-
зидент, който като правило, се избира от страната 
организатор на предстоя ия конгрес и по време 
на провежданото събитие, тази позиция се заема-
ше от проф. д-р Анатолий Охотин от Русия.

Днес съюзът обединява специалисти от 4  стра-
ни. Съгласно устава на IS , този ма абен форум 
се провежда на всеки три години и за домакин 
претендират немалко страни.

(ИРНИТУ), както и от страна на Съюза на руските марк-
шайдери, Байкалския съюз на геодезистите, Съюза на 
геодезистите на Русия и други организации. Съ ест-
вен дял за успешното протичане на събитието имаха 
и спонсорите

„Алроса“ S  – най-голямата минна компания за 
добив на диаманти. Тя осъ ествява една четвърт от 
световния добив на брилянти. Основната  дейност е 
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съсредоточена в Република Саха (Якутия), Архангелска 
област и на континента Африка

„ ексагон“  – международна група от компа-
нии, един от световните лидери в областта на разра-
ботването и внедряването на информационни техноло-
гии и решения за работа с геопространствени данни

„Ерденет“ ( РД Н Т) – една от най-големите компа-
нии в Азия за добив и преработка на мед и молибден, 
разработва о находи е „ рд н тийново“. Годишни-
ят  добив възлиза на 31,  млн.  руда и около 86 и 

,  хил.  съответно меден и молибденов концентрат. 
„Ерденет“ е и основно бюджетоформира ото предпри-
ятие на Република Монголия

„Риегл“  – воде  световен производител на ино-
вационни технологии в областта на въздушното, мо-
билното, наземното и безпилотното лазерно сканиране. 
Специално за минната промишленост „ I G “ предлага 
високоскоростни наземни лазерни сканира и 3  сис-
теми с обхват до 6 ,  мобилни и въздушни системи 
и системи за сканиране предназначени за безпилотни 
летателни апарати, а съ о така и съответственото им 
програмно обезпечаване за обработка на данни.

          
      И НИ  

Д          
      

Преди началото на конгреса, на 27 септември, в ИРНИ-
ТУ, бе проведено 47-мото заседание на Президиума на 
IS . Отчетено бе успешното провеждане на летните 
учили а за талантливи млади геодезисти-маркшай-
дери (Международен проект S  S ), както и 
високото ниво на проведената Първа Западнобалкан-
ска конференция на 3 и 4 октомври 2018 г. в гр. Тирана, 
Албания. Бяха разгледани теку и организационни за-
дачи, изнесени различни доклади и взети единодушно 
следните по-важни решения

l За следва  вицепрезидент на IS  бе избран проф. 
Хедрик Гр облер – ръководител на Департамента по 
минно инженерство и маркшайдерство в Универси-
тета по инженерство и изграждане на околната сре-
да, в оханесбург, Република жна Африка, където 

е се проведе XIX конгрес на IS , през 202  г.

l S  S  IS  2020, под егидата на Президента 
на IS , да се проведе в Албания.

l За нови членове на съюза бяха приети държавите 
Киргизстан и Узбекистан.

l Възобнови се членството в IS  на държавите Бела-
рус и Албания.
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l За „Световен ден на маркшайдера“ бе определена 
всяка втора неделя на месец октомври.

Конгресът се проведе под мотото „Съхранявайки тра-
дициите към нови върхове“, а в програмата  бяха вклю-
чени седем научни сесии

l Технологии за разработване на минерални находи-
а

l Прогнозиране и мониторинг на геомеханични и гео-
динамични процеси, съпътства и подземно разра-
ботване на находи а и строителство на подземни 
съоръжения

l Прогнозиране и мониторинг на геомеханични и гео-
динамични процеси, съпътства и открития добив в 
находи а на подземни богатства

l Геодезическо и маркшайдерско осигуряване при 
разработването на нефтени и газови находи а

l Промишлена безопасност, опазване на природните 
ресурси и околната среда

l Геоинформационни технологии при разработване на 
находи ата, моделиране на технологични процеси

l Икономика на маркшайдерско-геодезически проек-
ти. Нови енергийни ресурси, и тяхното геодезическо 
и маркшайдерско осигуряване.

Заседанията на секциите се проведоха в „Байкал Биз-
нес Център“, построен специално за подобни меропри-
ятия. Изнесени бяха 38 доклада от представители на 
Русия, Австралия, Китай, Полша, Беларус, Германия, 

ехия и други, като участието на България бе с два до-
клада

l Вълканов, Н. В., Ст. Топалов, К. Боев, Място и роля на 
руската школа в маркшайдерските теории и практи-
ки на България

l Асенова К. Математическо моделиране при подра-
ботване на обекти, разположени на земната повърх-
ност.

                

Д        
       

аст от дейността на конгреса бе и организираната 
младежка научна сесия, чийто председател бе следва-

ия президент на IS  – проф. Хуан Летин, изпълните-
лен директор на една от най-големите минно-добивни 
компании в Китай и зам.-председател на Китайската 
въгли на инженерна група.

Организирано бе изложение на маркшайдерско и гео-
дезическо оборудване, където бяха представени ан-
дове на X G , I G ,  , VIS  G U , 

, I I , I ,  G   . G и ООО 
„Байкал ский горно-технический центр“.

По време на конгреса делегатите имаха възможност 
да участват в научните сесии, да се включат във въз-
никналите дискусии, да обменят опит и мнения с ко-
леги от други компании или други страни, да посетят 
експозицията на съвременна геодезическа и маркшай-
дерска техника, да се сре нат със стари приятели и да 
установят нови и полезни контакти.

За добрата организация на този световен форум 
допринесоха и десетки студенти доброволци от ИРНИ-
ТУ, които участваха ентусиазирано във всяко едно от 
проведените мероприятия.
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Проф. Нико-
лай Николаев 
е роден на 

06.11.1929 г. в гр. 
София. След завърш-
ване на висше об-
разование по мате-
матика през 19 4 г.
в СУ, Николай Нико-
лаев продължава 
образованието си 
в МГУ, където през 
19 6 г. придобива 
квалификация минен 
инженер по разра-
ботване на полезни 
изкопаеми.

Като районен инженер в управление „Въгли а“ (19 6 – 
19 8 г.) Н. Николаев има възможност да се запознае 
със специфичните проблеми, свързани с конструира-
нето и внедряването на нови крепежни конструкции 

в подземния въгледобив. Притежавайки сериозен те-
оретичен потенциал, той се посве ава изцяло на на-
учноизследователската дейност. През 19 8 г. започва 
работа в Минния научноизследователски институт, 
където през 1964 г. се хабилитира и получава научно-
то звание старши научен сътрудник II степен.. Важен 
момент в творческата биография на Н.Николаев е пре-
минаването му в НИС при ВМГИ. В онзи период – мо -
но научноизследователско звено. В тази среда проф. 
Н. Николаев успява напълно да развие своя творчески 
потенциал. Безспорен успех за него е за итата на ди-
сертация за присъждане на научната степен „доктор на 
техническите науки“ – през 1989 г. и второто му хаби-
литиране – през 1990 г. След пенсионирането си и до 
сега проф. Н. Николаев работи като един от управите-
лите на фирма „Антех-Т А“ ООД.

Проф. Н. Николаев има богата научно-преподавателска 
дейност. Работи главно със студентите от основната 
минна специалност „Разработване на полезни изкопа-
еми“. През периода 1968 – 1978 г. чете цикъл от лекции 
по Механика на скалите, а през периода 1979 – 1980 г. 

О  ДТН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ НА  ГОДИНИ

Културно-развлекателната програма, организирана с 
типичното руско гостоприемство, включваше посе е-
ние на Музея по минералогия към ИРНИТУ, обиколка 
на забележителностите на град Иркутск и незабрави-
ма екскурзия по Байкал, най-голямото сладководно 
езеро в света, с уникална флора и фауна.

Организацията на XVII Международен маркшайдерски 
конгрес в град Иркутск спомогна за укрепването на 
международната репутация на руските специалисти, 
и за интегрирането им в световните структури, което 
е важно не само за инженерите-маркшайдери, но и за 
други специалности и области на науката.

По време на закриването на конгреса беше проведена 
церемония по предаването на  властта на новия прези-
дент на IS  - Хуан Летин.

Следва ите заседания на Президиума е се състоят 
през месец октомври съответно 2020 г. в град индао, 
Китай и 2021 г. в град Краков, Полша.

XVIII конгрес на  IS  е се проведе от 19 до 22 октом-
ври, през 2022 г. в столицата на Китай, Пекин.

Г  с  р К  Асе о

Е     М   И НИ Н      
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води занятия по Прокарване и крепене на минни изра-
ботки. Богатият практически и внедрителски опит го 
прави търсен лектор в множество курсове по  след-
дипломна квалификация. Проф. Н. Николаев посто-
янно търси контакт с производствените предприятия, 
консултира специалисти при решаване на конкретни 
проблеми на минните предприятия. Той се отзовава на 
множество покани за изнасяне на лекции в Семинари 
за повишаване на квалификацията  както във въгледо-
бивни, така и рудодобивни предприятия  Перник, Бобов 
дол, Антрацитни мини, Маришки басейн, Редки метали, 
Горубсо, Мартиново и др.

Ако дълбочината и широтата на научните интереси са 
едната страна, характеризира и личността на Николай 
Николаев, то задължително следва да се отбележат ви-
соките морално-етични норми на поведение, които на-
лага във взаимоотношенията със своите колеги. Така 
с годините той се утвърждава като авторитетен учен. 
Минната колегия му гласува кредит на доверие, за да 
изпълнява разнообразна научно-административна 
дейност. Малко след постъпването във ВМГИ Николай 
Николаев е назначен за Научен секретар на НИС (1966 - 
1968 г.). От 1969 г. до пенсионирането си е Ръководител 
на Лаборатория по механика на скалите. Проф. Н. Ни-
колаев е постоянен член на Научните съвети по Мин-
но дело при ВМГИ, Минстрой, Геоложки проучвания, 
Комитет за опазване на паметниците на културата. 
През  периода 1991 - 1993 г. той е член на Комисията по 
минно дело, архитектура и строителство при ВАК. Със 
своите научни трудове и разработки проф. Н.Николаев 
добива широка популярност в чужбина. Това му от-
режда  място на значими международни форуми. Той 
е член-кореспондент  на Бюрото по геомеханика IS  
и IBS  със седали а съответно в Лисабон и Катовице. 
От 2003 г. проф. Н. Николаев е член на Международ-
ната академия МАНЕБ. От 2003 г. Николай Николаев 
е председател на Националното бюро по механика 
на скалите при НТС по МДГМ, а понастоя ем и неин 
почетен председател. Съорганизатор е на 8 поредни 
конференции по Геомеханика с международно участие, 
проведени под егидата на НТС по  МДГМ.

В своето израстване като специалист проф. Н. Нико-
лаев дължи много на постоянния стремеж за обучение 

в различните форми на следдипломна квалификация. 
О е като млад минен инженер, без да се откъсва от 
служебните си задължения, преминава три последова-
телни специализации в тогавашния Инженерно-строи-
телен институт по строителна статика  стоманобетон-
ни конструкции  строителни материали и изпитването 
им.

По-късно, като служител в Минния научно-изследова-
телски институт и ВМГИ преминава краткосрочни спе-
циализации в ИГД „Скочински“, Институт по техническа 
безопасност в Лайпциг и райбергска минна академия, 
Ленинградския минен институт и ВУГИ. Съчетаването 
на получената информация със собствените теоретич-
ни  възгледи и практически опит от внедрителската  
работа му помагат да достигне възможно най-висока-
та степен на квалификация – за ита на дисертация за 
получаване на научната степен „доктор на технически-
те науки“. Следва да се подчертае, че този дисертацио-
нен труд е актуален и днес – 30 години след неговата 
успешна за ита. Той представлява първи опит за сис-
тематизиране на комплексните изследвания, свързани 
с теорията и практиката на анкерния крепеж. Периодът 
след това по категоричен начин доказва значимостта 
на получените резултати. Тук могат да се резюмират 
някои от по-важните приноси с теоретичен и прило-
жен принос а именно  Предложената нова концепция 
за съвместната работа на системата анкерен крепеж 
– скала  Създадените физични модели на блоковата, 
плочестата структура и многослойната греда  Разрабо-
тената модифицирана якостна теория и свързаният с 
нея реологичен модел на анкериран скален масив  Оп-
ределената функционална зависимост между опитна-
та и работната характеристика на анкерите, въз осно-
ва на която е съставена оригинална класификация на 
различните конструкции  Получените обоб ени данни 
за носимоспособността на различните класове анкери 
въз основа на методите на теоретичната макрореоло-
гия, кластомеханиката и строителната механика.

По-долу е стане дума за внедряването на теоретич-
ните и практически резултати, което доказва изключи-
телната перспективност на анкерния крепеж във всич-
ки области на подземния добив и строителството на 
подземни и надземни съоръжения.

Н       Н               
   Н  Н
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О е в началния стадий на научната си кариера той за 
пръв път, в минната ни практика, прилага „Методът на 
виртуалната работа“ при оразмеряване на съставните 
блокчета на „сухата зидария“. Получените много-добри 
резултати са потвърдили предимството на този метод

За отбелязване са някои от теоретичните му разработ-
ки, след последната му хабилитация  
- Приложение на „Теорията на обоб ените функции“ 

при някои задачи в подземното строителство.
- Аналитичен метод за определяне обвивката на глав-

ните Морови окръжности за скали с крехко разру-
шаване на базата на емпиричното уравнение за със-
тоянието, предложено от Хоек-Браун. Това решение 
дава възможност за използването на нова якостна 
теория.

- Аналитичен метод за изследванеобемното напрег-
нато и деформирано състояние на поддържа ите 
целици при „Камерно-стълбовата система“ и др.

Това, което характеризира цялостната научноизследо-
вателска дейност на проф. Н. Николаев е затвореният 
цикъл на неговите разработки  от теоретичните из-
следвания, през инженерната задача за конструиране, 
до внедряване на получения продукт в производство-
то. Този подход е възможно най-трудният за реализи-
ране. Но той гарантира творчески постижения и високи 
технико-икономически резултати.

Внедрителската дейност на проф. Н. Николаев е тясно 
свързана с научните изследвания. Дълъг е списъкът 
на разработките, внедрени в производството. Тук след-
ва да се посочат някои от тях.
- Бетонови блокчета с повишена носе а способност  

„Перник“, „Бобов дол“, „Николаево“.
- Триставни стоманобетонни арки  „Перник“, „Бобов 

дол“, „Антрацитни мини“, „Балканбас“.
- етириставни стоманобетонни пръстени  „Перник“, 

„Бобов дол“, „Марбас“.
- Метални профили КОП-28 и КУП-29  „Минстрой“, „Бо-

бов дол“, „Марбас“.
- ерупкови анкерни болтове ВМГИ 38 и 48  „Горубсо“, 

„Бобов дол“, „Антрацитни мини“, тунел „Траянови вра-
та“.

- Тръбно-фрикционен анкер Т А  „Горубсо“, „Пана-
гюрски мини“, „Редки метали“, „Геоложки проучва-
ния“, „ елопеч“, „Перник“.

- Смесен крепеж (податливи метални рамки и анкери 
между тях)  „Бобов дол“, „Бистрица“.

- Анкери със специално предназначение  „Горубсо“, 
Комбинат за цветни метали, ТЕЦ „Димитровград“.

- Стъклопластови податливи пръстени с повишена 
якост  „Мламолово“, „Бобов дол“.

- Метални стъклопластови капи  КРК-80 за индивиду-
ален крепеж в добивни забои  „Мламолово“, „Бобов 
дол“.

идротехническо тунелно строителство

- Западен прозорец – ВЕЦ „Кърджали“ с черупкови ан-
кери А-4  Яденица с анкери Т А.

П-тунелно строителство

- Проширената част на тунел гр. Своге с Т

Гражданско строителство

- Заздравяване на естествената скална стена на  
„Спортна зала“ с анкери Т А – Великотърновски 
университет „Св.Кирил и Методий“  Механа „Старата 
къ а“ – подземна част, гр. Мелник

Внедрителска дейност в чужбина на анкерите Т А

- ранция – рудник „Косентал“ – гр.Милюз

- Испания – рудник „Петрафорка“ – обл. Каталуния

- Австрия – рудниците „Блайберг“, „Митерсил“, „ еро-
пулвер“ и „Волфлам“

- Сърбия – рудник Бор, рудник „Рудник“ – гр. Зайчар

- Северна Македония – рудниците „Саса“ и „Тураница“

- Турция – рудник „Беронер“  

- Алжир  - рудник „Керзет сев“ и всички рудници на 
„Булгаргеомин“

- или – рудник „ укакамата“ (подземен участък).

Проф. Н.Николаев е автор на 223 научни публикации, 
в това число 22 броя са отпечатани в реномирани из-
дания на международни конгреси и симпозиуми. Той 
притежава 32 авторски свидетелства, някои от които 
са за итени с патенти във Великобритания, ранция, 

ехия, Австрия, бившите СССР, РГ и ГДР.

През различни периоди от дейността на проф. Н. Ни-
колаев и ръководените от него научни колективи е до-
кументиран икономически ефект от десетки милиони 
лева. Поради няколкото обмени на българския лев 
трудно може  да се определи съвременната му стой-
ност, но явно тя е значителна.

За научната, внедрителската и об ествената си дей-
ност той е получил следните награди, отличия и гра-
моти  златен орден на труда  включване в сборника 
„2000 новатора“  златна значка „Проф. Асен Златаров“  
почетен член на НТС по МДГМ  значка „ 0 години НТС“  
почетен изобретател  звание „Заслужил мин ор на НТС 
по МДГМ“  грамота „За принос в изграждането на Ми-
нерално-суровинната база на България“ и за активна 
съюзна дейност  отличник на Министерството на енер-
гетиката

Отличия от чужди академии  Медал М. В. Ломоносов от 
МАН Б.

Проф. Николай Николаев продължава да работи и сега 
както в научната област, така и като един от управите-
лите на фирма АНТЕХ-Т А.

Научно-техническият съюз по минно дело, геология и 
металургия и професионалната об ност поздравяват 
проф. Николай Николаев с 90-годишнината и му жела-
ят много здраве, енергия и дългол тие.

НТС по МДГМ
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НОВИ КНИГИ

През настоя ата 2019 г. нашата минна, научно-из-
следователска и образователна об ност се обо-
гати с две монографии осигурява и иновативна 

информация за маркшайдерската теория и практика

l Оценки и модели в минната практика у нас и 

l Информационно осигуряване на маркшайдерски ре-
шения 

Авторът на двете монографии - проф. д-р Станислав 
орданов Топалов е член на Президиума на Междуна-

родния маркшайдерски съюз (IS ) и на Редакционната 
колегия на научно-техническото списание „Известия 
в сших учебн х заведений. Горн й журнал .

В първата монография, рецензирана от уважаваните 
професори . Кортенски и П. Златанов, е извършен 
ретроспективен преглед и оценка на  възможностите 
за използването на геоложките запаси в пограничните 
южни райони  опитът да управляваме експлоатацион-
ните загуби и обедняване  умението да подобряваме 
качеството на подаваните за преработване руди, с кое-
то се решават редица технологични и организационни 
проблеми.

Моделирането – основава о се на математиката и ин-
форматиката – не нарушава принципа за слабострук-
турираните системи, като се предлага образа на топо-
повърхнината като негов графичен аналог.

Невронните мрежи – прилагано съвременно средство 
за моделиране – в дисертационния труд на автора бе 
успешно презентирано – тук методът е използван и в 
други сфери на познанието – . , .8., .10 и др.

Монографията би била полезна за широк кръг минни 
специалисти – геолози, минни технолози, маркшайде-
ри, специалисти работе и в кадастъра и т.н.

Втората – рецензирана от проф. ордан Кортенски и 
доц. Евтим Николов – по мое скромно мнение е напи-
сана от факта, че иновативните технологии в маркшай-
дерските знания, база и практика, навлизат широко и в 
нашия минен отрасъл. Предлаганият текст, скромен по 
обем, презентира лично участие, а получените резулта-
ти и опит са в областта на

l Подредбата и визуализацията на геоинформацията 
(вкл. и чрез виртуална реалност)

l Контрола на геоелементи чрез съвременни методи и 
средства за измервания (предлага се и авторов ал-
горитъм)

l Обогатяването на минно-геометричния анализ с 
нови подходи и средства

l Компютърното моделиране – основа за инженерни 
решения на примера на рудник в Република Северна 
Македония

Тъй като съставните части на монографията вече са 
презентирани пред наши и чужди научни форуми – от-
звукът надхвърля очакваните положителни оценки – 
сигурен съм, че и тя е бъде посре ната положително 
от членовете на разнородната минна гилдия - марк-
шайдери, геолози и технолози.

ро  р К  Бое

МОНОГ А ИИ НА СЪВ ЕМЕННО НИВО



ИНОВАЦИИ

34 МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ    10-11/2019

МОБИЛНА ЕЛЕКТ И ИКАЦИЯ В МИНИТЕ

Бързото развитие на новите технологии и все по-
осъзнатата необходимост от опазване на здравето 
на хората и околната среда насочва „Минстрой 

олдинг  към търсене на по-подробна и детайлна 
информация за работата и възможностите на 
машини, използващи електромотор и тягови 
батерии, а не дизелов двигател. По този повод 

нжконсулт и техните партньори от компанията 
Tal a Mac inery организират работно посещение на 
група български миньори в турска мина в района 
на Чанаккале, добиваща никел и използваща 
подземен електрически товарач.

Групата от българска страна се състои предим-
но от професионалисти мин ори  началници на 
участък, началник на рудник, специалисти заети 

пряко с добивната дейност и запознати в детайли с 
целия процес. Основната цел на посе ението е да се 
оценят техническите възможности, мо ността на ма-
шините и пригодността им към конкретните условия 
на нашите рудници. Ето за о техниката трябва да се 
види в реални работни условия. О е при навлизането 

в участъка с подземния електрически товарач става 
ясно, че тук се работи при изключително трудни ус-
ловия  тесни и ниски проходи с остри завои, нестаби-
лен път с дълбоки разкаляни коловози, резултат от 
постоянно теча ата вода. За да може да се осигури 
достатъчно сцепление на гумите с калния терен, са 
монтирани вериги върху колелата.

ОГЛЕД ОТБЛИ О

След кратко въведение от страна на турските дома-
кини относно работните условия, възможностите на 
машината и техните преки наблюдения и впечатле-
ния, българските гости имат възможност да наблю-
дават подземния електрически товарач при работа в 
забоя. Първата разлика, която прави впечатление при 
работата на машината е, че всички могат да разгова-
рят спокойно и да чуват всяка дума ясно, тъй като 
липсва шумното боботене на дизеловия двигател, а и 
задушливия дим на отработени газове. При захожда-
не на машината за загребване на скалните отломки в 
забоя кофата се напълва съвсем тихо с извършване 
на няколко оборота напред на оборудваните с вериги 
колела.

Е                    
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При разтоварването ясно проличават преиму ества-
та на избутвача в кофата, осигурява  малка височи-
на на разтоварване, съответно няма необходимост от 
по-голяма височина на галерията в мястото за разто-
варване. Друга подробност, която впечатлява българ-
ската група, са малките диаметри на тръбопроводите 

на вентилационната система. Домакините обясняват, 
че причината за това е липсата на основния замър-
сител на въздуха - отделените газове от дизеловия 
двигател. В края на демонстрацията всички изглеж-
дат убедени, че челният товарач на батерии е най-до-
брият избор за машина в изключително трудните ус-
ловия за работа в подземните рудници.

ИНОВАТИВЕН ОИ ВОДИТЕЛ

Доброто впечатление няма как да не предизвика ин-
терес към това кой, как и къде е направил тази маши-
на. За целта българската група посе ава самия про-
изводител - турската компания   в град 
Измир. ирмата разполага с кадри с над 40-годишен 
опит в сектора на минната и строителна техника, как-

О    
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то и строителното оборудване в 
тежкия клас.   стар-
тира преди 20 години и постепенно 
изгражда име в бранша със спе-
циализацията си в ремонта на ма-
шини в минния сектор от различни 
видове, марки и модели. На базата 
на богатия сервизен опит, добит в 
годините и установяваните про-
пуски и конструктивни недостатъ-
ци при различните марки машини, 
основателят на компанията взема 
решение да започне собствено про-
изводство на по-надеждни и здрави 
машини.

И в момента, разработвайки свои-
те модели, продължава стремежът 
на инженерния екип на  -

 да се избягват недостатъци, 
открити при дългогодишната прак-
тика по ремонти на конкурентни-
те марки минни машини. По този 
начин специалистите успяват да 
извлекат ценни поуки от чуждите 
грешки и да произвеждат качестве-
на техника.

  е компания от се-
меен тип с оптимален размер на 
структурата спрямо предмета на 
дейност и персонална отговорност 
от всеки ръководител или изпълни-

            

           И
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тел. Нейният стремеж е да предостави най-доброто 
решение на всеки свой клиент.

При конструирането на машините се следват няколко 
основни принципи и предварително заложени крите-
рии

l Лекота на обслужване и поддръжка, постигната 
на база на дългия сервизен опит

l Лесен достъп до резервни части  производителя 
се стреми да влага в машините си възли и агре-
гати, на воде и добре известни производители, 
които са достъпни навсякъде в Европа

l Взаимозаменяемост на частите, влагани в един и 
съ  клас машини. Това означава унифициране на 
използваните компоненти в товарачи и дъмпери 
от един и съ и клас, което благоприятства нама-
ляване на необходимите части, които да бъдат 
поддържани на склад

l Висока степан на за ита сре у влага, кал и други 
неблагоприятни подземни условия

l Безопасност на оператора.

В момента   произвежда иновативни 
машини, отговаря и на съвременните условия и спо-
ред специфичните нужди на отделния клиент

l Дизелови и електрически подземни товарачи с ка-
пацитет на кофата от 0,3  до 4 куб. м

l Дизелови и електрически подземни дъмпери с то-
вароносимост от 10 до 1  т

l Комбинирана машина за уплътняване на пътната 
настилка и за обрушване на скалите.

В съ ото време   продължава да 
функционира като оторизиран представител и сервиз 
на воде ите марки  и  за трансмисии и 
мостове. Компанията разполага и със съответните 
стендове за ремонт и изпитване.

НА ОК С    

Благодарение на дългогодишния си опит и тесния 
контакт със специалистите от минния сектор, кои-
то ползват техните машини, специалистите от  

 опознават в много голяма степен специ-
фичните потребности и особености на техниката в 
подземния рудодобив. Така на база на успешните 
си дизелови подземни товарачи инженерите на -

  разработват и внедряват електрически 
товарач с тягови батерии от модела   110. 
Той разчита на оловно-киселинни и литиево-йонни 
батерии и предлага много добри динамични характе-
ристики, надеждност и издръжливост. В резултат се 
постига по-голяма производителност, по-малка маса 
на машината, а възможността за зареждане на бате-
риите в периода между смените на персонала е из-
ключително удобно.

 Е        

Подземен електрически товарач на батерии   0

Характеристики и предимства

Под одя  за тесни тунели, ирина на ма ината ,25 

овароподемност от  

Нулеви вредни емисии

По-безопасна работна среда

ез раз оди за гориво, консумативи, части и ремонти на Д Г

Странично разполо ен оператор за по-добра видимост в двете 
посоки

Здраво съчленено аси

Технически данни

Работна маса 000 

Товароподемност 000 

Капацитет на кофата от 0, 5 до 0,5  по 
заявка на клиента

Об а маса, натоварена 000 

Габаритни размери

Дъл ина 4 0  

исочина 0 

ирина 250 

Задвижване

Скоростна кутия специално проектирана

Мостове  с маслено о ла дане заден мост, монтиран 
на осцилационна рамка

Наклоняване на мостовете осцилация   от всяка страна

Гуми 50- 5

Максимална скорост натоварена  

Електрическа система оборудване 24 

Светлини две предни и две задни, 
тип  

Допълнителна безопасност аларма на заден од

Хидравлична система

Капацитет на идравличния резервоар 0 

Хидравлична помпа зъбна

Хидравлични цилиндри дво но де ства и

атерия литиева
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ОГ ЕБВАНЕ НА АДИОАКТИВНИ ОТ АДЪЦИ 
В МНОГО ДЪЛБОКИ СОНДА И

Проф. дгн Димчо Евстатиев, -  .  - Геологически институт, БАН, 
Инж. Румен Тачков, .  - Изследователска база по Геотехника, гр. Русе,
Геологически институт, БАН, 
Мадлена Цветкова – геолог,  -  . .  - Геологически институт, БАН
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Е ЮМЕ

В редица ядрени държави сондажното погребване се 
разглежда като алтернативен метод на минното гео-
ложко погребване на РАО. С течение на времето, труд-
ностите, свързани с дълбокото сондиране в голяма 
степен са преодолени благодарение на множеството 
проучвания за нефт и газ в света. Редица държави 
(СА , Англия, веция и др.), макар и с прекъсвания 
във времето, продължават проучванията на метода. 
Основание за тези действия дават множеството поло-
жителни страни в него  малката пло  на хранили е-
то  възможността за поставяне на отпадъците ведна-
га след оборудване на сондажа  голямата дълбочина 
и съответно много по-здравата, плътна и по-малко 
водопропусклива скала  незначителното влияние на 
земетресения  многократно по-ниската цена и други. 
Разбира се методът има и своите недостатъци, които 
в голяма степен се дължат на необходимостта от о е 
проучвания, свързани с ядрения разпад и темпера-
турното му влияние върху средата  слабо проучената 
на големи дълбочини земна кора  по-трудни хидро-
геоложки изследвания и др.

Многобройните сондажи прокарани в Северна Бъл-
гария, опитът в сондирането, подходя ата геоложка 
среда, и не без значение разликата в цената на ме-
тодите, налага да се обърне нужното внимание на 
сондажното погребване като добра възможност за 
справяне с проблема с ВРАО на страната. 

КЛЮ ОВИ Д МИ  високорадиоактивни отпадъци, 
сондажно погребване, много дълбоки сондажи, сон-
дажни технологии, сондажи с голям диаметър, геоло-
гия
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О  ДГН ДИМ О ЕВСТАТИЕВ се е пенсионирал в Геологическия институт на БАН, 
където е бил ръководител на секция. Научните му интереси са в областта на ин-
женерната геология, земната механика, фундирането, геоекологията, управлението 
на радиоактивните отпадъци и др. Бил е дългогодишен преподавател в Минно-гео-
ложкия университет, където е водил курса „Подобряване на строителните почви“. 
От 1  години работи като експерт в ДПРАО по проблемите за избор на пло адка за 
погребване на радиоактивните отпадъци. Има над двеста публикации, около  от 
които са в чужбина. Подготвил е голям брой докторанти и дипломанти. Бил е ръ-
ководител на научно-изследователски и научно-приложни проекти (включително 
международни).

ВЪВЕДЕНИЕ  

О е в началото на изследванията за погребва-
не на високоактивните и дълго живее и отпа-
дъци от АЕЦ (ВРАО) през петдесетте години на 

миналия век, тяхното разполагане в много дълбоки 
сондажи се разглеждаше като алтернатива на погре-
бването в подземно хранили е от минен тип. Поради 
трудностите при прокарване на такива сондажи по 
това време, изследванията за втория тип погребва-
не получиха голямо развитие, а сондажното се раз-
глеждаше като една бъде а алтернатива. 

През последните десетилетия, техниката за прокар-
ване на много дълбоки сондажи при добива на нефт 
и газ (особено на шистов газ) получи голямо разви-
тие. Дълбоки сондажи се прокарват по-бързо от пре-
ди, а крайният им диаметър се увеличи значително. 
Постигнат е голям напредък в сондажната техноло-
гия, в обсаждането и оборудването на сондажа, което 
предизвика провеждане на нови изследвания в реди-

ца страни за изграждане на сондажни хранили а за 
ВРАО - СА , Англия, Германия и др. 

Сондажното погребване на ВРАО има редица преиму-
ества в сравнение с подземните хранили а от ми-

нен тип

l Хранили ето заема малка пло . Например, в Ан-
глия е пресметнато, че всички кондиционирани 
ВРАО в страната могат да се погребат в 6 дълбоки 
сондажи с голям диаметър, на пло  с размерите 
на футболно игри е  

l Разполагането на отпадъците може да започне 
веднага след прокарването и оборудването на 
един сондаж, а не след изграждане на всички, до-
като хранили ето от минен тип трябва да бъде 
завършено напълно, за да може да приема отпа-
дъци

l Сондажното хранили е е десетократно по-евтино 
в сравнение с дълбочинното от минен тип

ИН  МЕН ТА -
КОВ е завършил  
МГУ „Св. Иван Рил-
ски“ – София със 
специалност „ Тех-
ника и технология 
на сондирането“. 
Работил е като про-
ектант на сондаж-
но и минно обо-
рудване. От 2011 
г. отговаря за сон-
дажните дейности 
при Изследовател-
ска база по геотех-
ника – Русе към Ге-

ологически институт на БАН. Участвал е в научно 
изследователски и приложни задачи в областта 
на инженерно-геоложките проучвания. Професио-
налните му интереси са свързани с геотехническо-
то сондиране, полевите методи за изследване на 
земната основа и сондажното погребване на ради-
оактивни отпадъци.

МАДЛЕНА ЦВЕТ-
КОВА е геолог – 
завършва Софий-
ския университет 
„Св. Климент Ох-
ридски“ с магис-
тратура „Геология 
и палеонтология“ 
през 2010 г. От 
2008 г работи в 
Ге о л о г и ч е с к и я 
институт на БАН. 
Участва в дейнос-

ти за подбор на районите и характеризиране на 
пло адките в България за разположение на ра-
диоактивни отпадъци с основен фокус върху гео-
ложките аспекти, което е и основната  област на 
интерес. През 2016 г. ръководи проект по програ-
ма за подпомагане на млади учени в БАН на тема 
„Сорбционна способност на мергели от Сумерска-
та свита като среда за погребване на радиоактив-
ни отпадъци . Понастоя ем работи по съ ата те-
матика към ДП „РАО“.
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l Отпадъците се разполагат на голяма дълбочина, 
където вмества ата скала е много по-здрава, 
по-плътна и по-малко водопропусклива

l Влиянието на земетресения и бъде и заледява-
ния е незначително на дълбочина 4-  . Изклю-
чена е опасността отпадъците да се окажат близо 
до повърхността вследствие на ерозия и диапи-
ризъм

l Невъзможно е проникване на лица с престъпни 
намерения

l На голяма дълбочина водоносните хоризонти 
обикновено са капсулирани и с голямо съдържа-
ние на соли, което показва, че не се извършва во-
дообмен с водите близо до повърхността

l По причини, изложени в предишните два абзаца, 
миграцията на радионуклиди става предимно по 
осмотичен път и е практически невъзможно дос-
тигането им до повърхността. 

Наред с изброените преиму ества, погребването в 
много дълбоки сондажи има и някои недостатъци, 
които се дължат на следното

l Малко проучената земна кора на големи дълбочи-
ни може да доведе до неочаквани ситуации

l Голямата дълбочина затруднява изследванията 
на хидрогеоложките условия. Съ ествуват опа-
сения за влияние на сондажните дейности върху 
тях

l Необходими са о е проучвания за влиянието на 
ядрения разпад върху температурата на скалите, 
която и без това е висока на голяма дълбочина

l Веднъж поставени и запечатени в дълбоки сонда-
жи, контейнерите с ВРАО и ОЯГ са трудно извле-
каеми, което е в несъответствие с документи на 
МААЕ, препоръчва и да се предвижда възмож-
ност при необходимост за тяхното изваждане на 
повърхността

l Мониторингът на околната среда при сондажно-
то погребване е много по-труден, което налага да 
бъде провеждан продължително време.

Напоследък се извършват изследвания за преодоля-
ване на някои от тези  недостатъци, но други остават 
трудно преодолими.

СЪСТОЯНИЕ НА ОБЛЕМА

Въпреки изброените неясноти и недостатъци, раз-
глежданият метод се счита за перспективен, а в мно-
го страни се извършват задълбочени изследвания. 

В Съединените ати те започват през 1970 г. в Аме-
риканската академия на науките. Понастоя ем се 
провеждат в редица университети, като воде а е На-
ционалната лаборатория S  към US  

  ( ). Според американската концепция 
поставените в контейнери ВРАО и ОЯГ се погребват 

от 3000- 000 , в сондаж с голям краен диаметър - 
0,43  (  ). 

Горната част на сондажа се запечатва с бентонит, 
асфалт и бетон. Неговото дъно е изолирано съ о с 
бентонит. Предпочитат се пло адки в гранитния фун-
дамент на Североамериканската тектонска плоча, 
чиято повърхност е на дълбочина 2-  , но не се из-
ключват като вмества а среда и скали със седимен-
тен произход, например шисти. 

Изследователската програма на  е предвижда-
ла изграждане на опитен сондаж (без разполагане 
в него на радиоактивни отпадъци) в атите Северна 
и жна Дакота. След негативна реакция на населе-
нието са избрани други места в атите - Ню Мексико, 
Оклахома и Тексас, които съ о не са приети от об-

ествеността. Изграждане на дълбок опитен сондаж 
(до 000 ) засега е спряно. Американският опит 
в изследванията за сондажно погребване е отра-
зен в редица достъпни публикации и доклади (  

   US , S     
– G  Наука). 

Интерес представляват извършените напоследък из-
следвания в СА  за преминаването на вертикалния 
сондаж в хоризонтален на голяма дълбочина, както 
и разработването на технология за придвижване на 
контейнерите с отпадъците в двете части на сондажа 
2 . Това е позволи повече контейнери да се разпо-

лагат в сравнително по-тънки пластове, но с по-добри 
сорбционни качества.

В Обединеното кралство, както в СА , изследванията 
за сондажно погребване са включвали и погребване 
на отработеното гориво – ОЯГ, като английската кон-
цепция е близка до американската. 

Друга страна, в която са извършени изследвания за 
сондажно погребване в гранит е веция. Те включ-
ват оценка на състоянието на масива, сондажните 
технологии и конструкция на контейнерите. Напре-
дъкът на веция в много отношения  има приорите-
тен характер, което е международно признато. През 
деветдесетте години изследванията са прекъснати, 
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за ото геоложкото погребване от минен тип е било 
по-перспективно.

В Германия се разработва държавен проект включ-
ва  погребване в дълбоки сондажи, както на BР , 
така и на ОЯГ. Получените досега резултати са отра-
зени в редица публикации (вж. G    

  G ). 

В Русия в миналото, течни радиоактивни отпадъци 
са нагнетявани в дълбоки сондажи в Сибир, впослед-
ствие тази практика е прекратена. Голям принос на 
тази страна е информацията от дълбокия 12 262  
сондаж в Колския полуостров, Мурманска област, от 
който са получени ценни данни за състоянието на гра-
нитния масив, който е силно напукан, а на дълбочина 
7  вместо в базалт той преминава в метаморфизи-
ран гранит. Важна е и информацията за хидрогеолож-
ките и температурни условия, както и за неочаквано 
голямото съдържание на водород в скалата, който е 
бълбукал в сондажния разтвор в устието на сондажа. 
Сондирането е прекратено поради високата темпера-
тура, която на забоя е достигнала до 1800 .

В Северна Бавария е направен сондаж достига  до 
9100 , където температурата в забоя е достигнала 
до 2600С. 

В Дания са провеждани изследвания за сондажно 
погребване в солен ок на дълбочина от 1200 до 
2 00 . Този пример е интересен за България, тъй 
като дълбоки солни пластове има в Североизточна 
България.

В жна Корея световният опит по този въпрос се изу-
чава в сътрудничество с учени от СА  3 .

При разработване на разглеждания метод се вземат 
предвид и документи на МААЕ за безопасното погре-
бване на ВРАО  4, .

ВЪ МО НОСТИ А И ОЛ ВАНЕ НА ОГ ЕБВАНЕ-
ТО НА ВИСОКОАКТИВНИТЕ ОТ АДЪЦИ ОТ АЕЦ
В МНОГО ДЪЛБОКИ СОНДА И В БЪЛГА ИЯ

У нас проблемът с погребването на ВРАО е достигнал 
до края на етапа „Регионални проучвания“, като се 
има предвид хранили е от минен тип 6  (Карастанев 
и др. 2011). Големите предимства на погребването 
в дълбоки сондажи и натрупаният опит в чужбина, 
предизвикват интерес към този метод и у нас. Изя-
сняването на неговата приложимост е бъде улесне-
но от наличието на голям брой дълбоки сондажи в 
страната, особено в Северна България.

Развитието на проблема се следи от Геологическия 
институт на БАН и Държавно предприятие за радио-
активни отпадъци – ДПРАО. В ход е проект за анализ 
на територията на страната за изясняване на въпро-
сът – съ ествуват ли у нас места, в които би могло 
да се реализира разглеждания начин за погребване 
на РАО. Той би позволил в малък брой сондажи да се 
поставят всички кондиционирани ВРАО от АЕЦ „Ко-
злодуй“. За прокарването, оборудването, складира-

нето на контейнерите, запечатването и изолирането 
на един 000  сондаж, (по литературни данни), са 
необходими 6-7 години и много по-малко средства в 
сравнение с изграждането на хранили е от минен 
тип  на 400-600  дълбочина. 

У нас фундаментът на Мизийската платформа е на 
много голяма дълбочина -  8 , в сравнение със 
Съединените ати и Канада. По тази причина трябва 
да се търсят възможности за погребване в долните 
слоеве на седиментната покривка на платформата. 

Приложението на този метод е бъде подпомогнато 
от досегашни проучвания. В нашата страна проучва-
телните дейности за търсене на нефт и газ започват 
в края на четиридесетте години на миналия век 7 . 
Първият сондаж, заложен специално за търсене на 
нефт, е започнат през 1942 г. при с. Константиново 
(Варненско) и е завършен през 1948 г. с дълбочина 
1840 . След това на територията на Северна Бъл-
гария започват ма абни сондажни дейности, които 
водят до откриването на нефтените находи а в Тю-
леново (19 1 г.) и Долни Дъбник (1962 г.), газовото 
находи е в ирен (1963 г.), Добруджанския въгли ен 
басейн (1960 г.). До 1990 г. всички дейности се из-
вършват от предприятия от системата на Комитет по 
геология на България. 

В последствие процесите за проучване и добив на 
нефт и газ се водят както от български, така и от чуж-
ди компании по силата на сключени концесионни до-
говори.  
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В резултат на това, на територията на северна Бълга-
рия са прокарани над 3000 дълбоки сондажа, което е 
довело до натрупан опит в дълбокото сондиране. 

Дълбочините на прокараните сондажи у нас са обу-
словени от конкретните геоложки условия и не правят 
изключение от световната практика. Съ ествуват 
сондажи в границата на 4000- 000 , но преоблада-
ва ата част не превишават 3 00 . Най-дълбокият 
сондаж е Р-2 при с. Букак, област Търгови е с дълбо-
чина 6038  (198  г.). Други дълбоки сондажи са Р-1 
Рогозина 610  (2014 г.), Р-19 ирен 282  (1969 г., 

 ) и др.

Крайните диаметри на дълбоките сондажи в наша-
та страна съ о са типични за нефтения бранш и не 
надхвърлят 21  . Това се различава значително 
от необходимите 400- 00  изисква и се при сон-
дажното погребване на РАО. Сондажните апаратури, 
с които разполагат понастоя ем фирмите у нас са с 
товароподемност 200-320  и мо ност 1 00-1600 к.с. 
С тях се решават задачи в областта на нефтената и 
газова промишленост съобразени с конкретната ге-
оложка обстановка. За нуждите на сондажното пог-
ребване на ВРАО очевидно е трябва да се търсят 
много по-мо ни уредби и съоръжения, способни да 
отговорят на повишените изисквания. За българ-
ските компании, поради силно намалелият обем на 
сондиране, нуждата от оптимизиране на разходите и 
силната международна конкуренция в бранша, може 
да се окаже голямо предизвикателство.

А ВИТИЕ НА СОНДА НАТА ТЕХНИКА 
А ОКА ВАНЕТО НА ДЪЛБОКИ СОНДА И 

С ГОЛЯМ ДИАМЕТЪ  А ОГ ЕБВАНЕ НА В АО 

През изминалите 0 години от представянето на иде-
ята за сондажно погребване на ВРАО, сондажната 
индустрия претърпя продължително и всеобхватно 
развитие по всички въпроси свързани с техниката 
и технологията на сондиране. Този голям напредък 
в най-голяма степен беше обусловен от нуждите на 
нефтената и газовата индустрия, за търсене и разра-
ботване на нови находи а. Съ евременно забележи-
телен прогрес беше постигнат и в сондажните дей-
ности свързани с прокарването на дълбоки и свръх 
дълбоки сондажи с научна цел, при проучването на 
дълбоки геотермални източници на енергия, за нуж-
дите на минната и военната индустрии. Всичко това 
позволи идеята за сондажно погребване на РАО да 
бъде поставена отново на дневен ред, този път като 
алтернатива на погребването от минен тип. 

Въпросът за диаметъра на сондажа е ключов по отно-
шение на техническата осъ ествимост на тази кон-
цепция и е разработван подробно в редица страни. 
Всички съображения относно сондажните дейности в 
тях са базирани на съ ествува ия опит в сферата на 
сондирането при добива на нефт и газ на геотермал-
ната енергия и на прогнозите за бъде ото развитие.

В нефтената индустрия крайният диаметър е основно 
в границите от 1 0  (6 ) до 21   (8 1 2 ), до-

като за сондажите в газовите находи а той е главно 
311  (12 1 4 ). Сондажите за нефт и газ са с дъл-
бочина между 00  и  , много рядко до 6 , и са 
прокарани изключително в седиментни скали. Разви-
тието и инвестициите в този отрасъл, напоследък са 
в посока - технологиите за наклонено насочено сон-
диране, хоризонталното сондиране, сондирането  при 
големи дълбочини в океана.

Сондажите за геотермална енергия са с дълбочина от 
1 до   и с крайни диаметри съ о в границите от 
21   (8 1 2 ) до 311  (12 1 4 ). 

Свръхдълбоките експериментални сондажи с научна 
цел допринесоха много за разширяване познанията 
на геотехническите условия и процесите оказва и 
влияние върху сондирането на големи дълбочини. 
Такъв е споменатият най-дълбок сондаж в света, на 
полуостров Кола. 

Заслужава да се отбележи и опитът в прокарването 
на сондажи с много голям диаметър. При този метод 
се използват специални апаратури, които позволя-
ват прокопаването на вертикални шахти с дълбочина 
до 1000  и повече и диаметър до 4 . За военно-
то министерство в СА  са прокарани над 0 сон-
дажа с дълбочина над 1000  и диаметър от 1,22
до 3,66 , някои от които са разширени до 6,4  за це-
лите на изпробване на атомни заряди. Подобни про-
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грами са изпълнявани съ о в бившия СССР, Китай и 
ранция. 

На   е показана зависимостта между дълбочи-
ната и диаметъра на сондажа в настоя ата сондаж-
на практика. 

При изследвания за сондажното погребване в зави-
симост от вида на РАО, са предложени различни кон-
струкции на сондажите. За преобладава ата част от 
РАО, тези от отработено ядрено гориво от реакторите 
за производство на електрическа енергия мненията 
са, че е необходим сондаж с краен диаметър 44   
(17 1 2 ) и съответно обсадна колона 340  (13 
3 8 ) до дълбочина 000 . Показаната на   
подобна конструкция е избрана от Министерството 
на енергетиката на СА  през 201  г. за опитен сон-
даж, който да демонстрира пълнома абно възмож-
ностите и надеждността на прилаганите технологии 
и оборудване.

B  8 , стига до извода, че в сондажи с краен ди-
аметър 610  (24 ) и 660  (26 ) до 4000- 000 
м биха могли да се складират всички видове РАО с из-
ключение само на един вид остъклени РАО. В доклад 
на 9  се разглежда възможността за съхраняване на 
РАО в сондаж с краен диаметър 914  (36 ) и дъл-
бочина 3 .

От посочените конструкции прокарването на 44   
(17  ) сондаж до 000  изглежда най-осъ ест-
вимо при сегашното ниво на развитие на техниката 
и технологията на сондиране. Въпреки, че до този 
момент няма осъ ествен подобен проект, преобла-
дава ото мнение е, че за неговото реализиране не 

съ ествуват непреодолими препятствия пред из-
ползваните в практиката техника и технология за 
сондиране. Нефтената и газова индустрия вече раз-
полагат със сондажни апаратури с товароподемност 
до 900  и мо ност до 4000 к.с., които съответно 
адаптирани биха били подходя и за  прокарването 
на подобни сондажи  . На пазара вече съ еству-
ват ограничен брой сондажни апаратури с товаропо-
демност от 1000-1200  и мо ност до 6000 к.с., които 
биха били подходя и за  прокарването на сондажи с 
диаметър 610  (24 ) или  660  (26 ) до 4000-
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000   . Необходимото допълнително повърх-
ностно оборудване съ о вече е налично.

Съ евременно въпреки натрупаният опит и наличие-
то на голям напредък в конструкцията на сондажите 
за дълбочинно погребване на РАО, има много въпро-
си изисква и допълнително изследване и развитие. 
Такива са проблемите свързани с геомеханиката, т.е. 
устойчивостта на стените на дълбоките сондажи с 
голям диаметър, конструкцията и инсталирането на 
обсадни колони с подобни диаметри, конструирането 
на подходя и  длета, трудностите при циментиране 
на обсадните колони и др.

АКЛЮ ЕНИЕ

Във всички страни с развита ядрена промишленост 
и енергетика се работи върху погребването на ядре-
ните отпадъци в много дълбоки сондажи. Постигнат 
е значителен напредък в технологията за тяхното 
прокарване. За развитието на това дело у нас може 
да помогне опитът в търсенето на нефт и газ, както 
и добрата геоложка изученост на Северна България. 

Започват изследвания и у нас по този въпрос, с чийто 
успешен завършек би се намерило едно издържано 
решение, за погребване на високоактивните отпадъ-
ци от гледна точка на безопасността, на социалната 
приемливост и намаляване на разходите.
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Е ЮМЕ

Основен екологичен проблем в минно-добивната 
дейност  генерирането на отпадъчни води с високи 
киселинност и съдържание на тежки метали, радио-
активни и токсични елементи. За правилното им упра-
вление и опазване на околната среда съобразно еко-
логичните норми се провеждат редица проучвания за 
иновативни методи за третиране на кисели руднични 
води. Надеждно алтернативно решение в тази област 
предлагат пасивните технологии за пречистване. Те 
могат да се моделират съобразно широк спектър от 
замърсители и да се внедрят ефективно в процесите 
на третиране на кисели минни води 

КЛЮ ОВИ Д МИ  кисели руднични води, пасивни 
технологии за третиране, влажни зони

ВЪВЕДЕНИЕ

Третирането на кисели руднични води, генерирани 
от минно-добивната дейност, остава съ ествено 
предизвикателство за екологичния мениджмънт на 
процесите по добив и преработка на сулфидни мине-
рали в национален и световен ма аб. Генерираните 
води се характеризират с висока киселинност, съ-
държание на тежки метали, токсични и радиоактив-
ни елементи, което от своя страна налага необходи-
мостта от ефективни мерки по управлението им. В 

световен ма аб са разработени редица химични и 
биологични методи за пречистване на замърсените 
води. Пречистването на водите чрез активни системи 
включва осъ ествяване на процесите неутрализа-
ция на водите с алкални реагенти и утаяване на теж-
ките метали под формата на хидроксиди, утаяване на 
тежките метали под формата на метални сулфиди, 
циментация, коагулация и флокулация, йонен обмен, 
мембранна филтрация, електролиза, електродиализа, 
адсорбция и евапорация. 
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които са пряко свързани с миннодобивната дей-
ност. Кисели руднични води се формират през пе-
риода на проучване, функциониране и закриване на 
находи ата, като след последния етап, процесът на 
образуване не се преустановява за дълъг период от 
време. Механизмът на формиране на КРВ се базира 
на окислението на сулфидни минерали (пирит ( S2), 
халкопирит ( S2), арсенопирит ( S), цинабарит 
( S), сфалерит ( S), галенит ( S), и др.,) от специа-
лизирана група ацидофилни хемолитотрофни бакте-
рии (A. ferrooxidans, L. ferrooxidans, A. thiooxidans и др.) 
при контакт на минералите с въздух и вода 1, 2 . В 
резултат на микробната дейност се продуцират кисе-
ли дренажни води с високо съдържание на сулфати, 
тежки метали ( , , , , ,  и т.н.), радиоак-
тивни и токсични елементи 3 . При такива условия 
тежките метали се характеризират със свойствата 
разтворимост и мобилност, които спомагат лесното 
им разпространение на големи разстояния, далеч от 
източника на замърсяване. 

Съобразно протича ите вторични процеси (разтва-
ряне, неутрализация, йонообмен), съставът на КРВ 
може да се изменя в широк диапазон – от висока 
киселинност и съдържание на , , , цветни ме-
тали (S , , , ), радиоактивни елементи (U, , 

) и сулфати, до слабо кисели и неутрални води (  
. 7. ), с висока концентрация на сулфати, наличие 

на , , , , , и ниски концентрации на желязо 
4, . 

Приложението на пасивните технологии в процесите 
на пречистване на кисели руднични води се проучва 
от 80-те години на ХХ век и днес можем да твърдим, 
че те са реална и подходя а алтернатива на кон-
венционалните методи за пречистване на такъв тип 
води. Пасивните системи могат да се моделират като 
спомагателно звено в процесите на пред-третиране 
и допречистване, да бъдат изградени като самостоя-
телна пречиствателна единица или да се включат 
като основна част от многостадийна инсталация за 
третиране в зависимост от конкретния случай, коли-
чеството и дебитът на водите, топографията на райо-
на и климатичните особености, видът и характерът на 
замърсителите. Те се основават на естествено про-
тича ите биогеохимични процеси и генерират утайки 
със значително по-малък обем от тези, получени при 
традиционните подходи за третиране на минни води. 
Замърсителите се отстраняват посредством преци-
питирането им под формата на сулфиди, оксиди и хи-
дроксиди, както и чрез сорбирането и акумулирането 
им от микробната и растителна биомаса, което значи-
телно редуцира обема на утайките.

О МИ АНЕ НА КИСЕЛИ ДНИ НИ ВОДИ

Образуването на кисели руднични води (КРВ) е ес-
тествен резултат от експлоатацията на находи а на 
сулфидни минерали и въгли а, насипи а от рудна 
маса, хвостохранили а и депа за минни отпадъци. 
Генерирането им се явява едно от основните въз-
действия върху компонентите на околната среда, 
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интереси са насочени в областта на геологична-
та микробиология, пречистването на промиш-
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ностите „Инженерна 
екология и опазване 
на околната среда“, 
„Опазване на околна-
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В зависимост от минералните скални маси в нахо-
ди ата и контактът им с КРВ, могат да се формират 
води с различен състав и приоритетно съдържание 
на един или няколко метала. При контакт с манга-
нови карбонати в състава на водите се включва , 
при взаимодействие със скалообразува ия елемент 
алуминий, съответно водите се обогатяват на , а 
от урановите находи а във водите с кисел характер 
се мобилизира радиоактивният елемент уран, като 
най-често той се съдържа под формата на мобилния 
UO2S 4. Типичните  КРВ се характеризират със след-
ния състав   рН 2.0 4. , 2   00 10 000 , 3

100 2000  и S 4
2- 1000 20 000 . 

СИСТЕМИ А АСИВНО Т ЕТИ АНЕ 
НА КИСЕЛИ ДНИ НИ ВОДИ

С ор е   е р р е  К В

Неутрализацията е съ ествен процес, извърша  се 
при пасивното третиране на водите, който протича 
о е в началния етап на пречиствателния процес, по-
знат като предварително третиране. Пред-третиране-
то има за цел повишаване на стойностите на рН до 
оптимални нива за работа на останалите компоненти 
на пасивните системи – конструирани влажни зони 
(аеробни и анаеробни), пропускливи реактивни ба-
риери и др. 6, 7, 8 . Това се осигурява чрез различни 
съоръжения, осигурява и добавянето на достатъчно 
алкалност към киселите руднични води. Подходя и 
за тази цел се явяват съоръжения като аноксичен 
алкален дренаж, открит варовиков канал, варовиков 
кладенец и др. 

Аноксичен варовиков (алкален) дренаж

Аноксичният варовиков дренаж представлява канал, 
запълнен с натрошен варовик, с размер на частиците 
от 20 до 40 . Размерът на съоръжението обикнове-
но е дълбочина с 1 , широчина от 1 до 7  и дължина 
от 2  до 100 . Варовикът се изолира посредством 
полиетилен или пластмаса с висока плътност и върху 
него се полага глинен слой и почва. Аноксичният ва-
ровиков дренаж е подходя  за третирането на води 
с много ниско съдържание на 3  и 3 , чиста кисе-
линност  300 3  и отсъствие на разтворен 
кислород. В безкислородна среда киселите руднични 
води контактуват директно с варовика, при което той 
се разтваря, продуцирайки калций и алкалност. Дре-
нажът се оразмерява и конструира на базата на хи-
мичния състав на водата и варовика, хидравличните 
параметри, проектния живот, контактното време. В 
зависимост от желаната алкалност, контактното вре-
ме варира от 30 минути до 48 часа. Аноксичният ва-
ровиков дренаж обикновено е последван от съоръже-
ние като аеробна каскада, аеробен утаителен басейн 
или аеробна влажна зона, в които протича окисление-
то на металите и тяхното утаяване. В зависимост от 
химичния състав на рудничните води и оразмерява-
нето, аноксичният варовиков дренаж може ефектив-

но да добавя необходимата алкалност за период от 9 
до 20 години.

Открит варовиков канал

Откритият варовиков канал представлява канавка, 
запълнена с натрошен варовик. При контакт на кисе-
лите руднични води с варовика се продуцира алкал-
ност, която повишава  на средата. рез подходя а 
дължина и наклон на каналите се предотвратява по-
лучаването на железни и алуминиеви утайки, които 
пасивират повърхността на варовиковите частици. 
При пасивирана повърхност, варовикът продължа-
ва да се разтваря с около 20  от първоначалната си 
степен. Турбулентните сили на потока през канала 
отмиват получените утайки от повърхността на ва-
ровика, запазвайки по този начин ефективността на 
системата. Неутрализиране на води с киселинност 00-
2600  3 се осъ ествява най-ефикасно от 
открити варовикови канали с наклон 4 -60 . Поради 
пасивирането на варовика с утайки от ферихидрокси-
ди е необходима поддръжка на съоръжението през 1 
до 6 години. 

Варовиков кладенец

Съоръжението е известно в литературата под име-
то Limestone Diversion Wells. Варовиковият кладенец 
представлява резервоар с цилиндрична форма. Диа-
метърът на съоръжението е 1,  , а дълбочината му 
достига до 2 . Кладенецът може да бъде запълнен 
до половината от обема с варовикови частици с ед-
рина 1-2  и при контакт на неутрализира ия агент 
с КРВ се продуцира алкалност. Водите постъпват в 
основата на кладенеца чрез тръбопровод. Постига-
нето на висока турбуленция в съоръжението изисква 
денивелация над 10 . Това се осъ ествява чрез за-
виряване на потока и подходя о ситуиране на кладе-
неца след анализ на топографията на района. Поради 
големите турбулентни сили се създава флуидизиран 
слой от варовиковите частици, като значително се 
намалява пасивирането на варовия от формирани 
ферихидроксиди. Съоръжения от този тип се прила-
гат при кисели руднични води с киселинност по-мал-
ка от 00 3 . При този тип алкализира и 
съоръжения контактното време е около 1  минути. 
Поради разтварянето на варовика е необходимо за-
реждане на кладенеца с неутрализира  агент на все-
ки 2 седмици.

С ор е   еро о  еро о с о ре
р е  К В

Пасивните системи се моделират по подходя  на-
чин, осигурява  подпомагането и оптимизирането 
на естествено протича ите биогеохимични процеси 
в природата, свързани с отстраняването на различни 
замърсители. Това става чрез утаяването на метали-
те под формата на неразтворими сулфиди, карбона-
ти, хидроксиди и оксиди при подходя и стойности 
на рН, наличие на органична материя, в отсъствие 
или присъствие на кислород. Химичният състав на 
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водите определя необходимостта от осигуряване на 
аеробни или анаеробни условия на третиране, което 
често изисква поредица от различни съоръжения, в 
които протичат окислителни или редукционни проце-
си. Целта е третираните води да са с неутрално рН 
на изхода от пасивната система, както и с пониже-
но съдържание на сулфати, тежки метали, токсични 
и радиоактивни елементи. Основните принципи при 
процесите на аеробно и анаеробно пасивно третира-
не са представени в  .

С ор е   еро о ре р е р  с е 
с с ем

Аеробните влажни зони са конструирани главно за 
третиране на минни отпадъчни води с неутрално  
9, 10 . Основният процес в този случай е окисление-

то на 2+ до 3 и утаяването на желязото като фе-
рихидроксид - реакция, която генерира киселинност. 
Аеробните пасивни системи наподобяват „естестве-
ните  влажни зони. Представляват басейн или канал 
с относително непропускливо дъно и малка дълбо-
чина (100-1 0 ). На дъното е разположен слой от 
натрошен варовик, а върху него – богата на храни-
телни ве ества среда, подходя а за вегетиране на 
растителните видове. Типичните аеробни субстрати 
съдържат почва, тиня, пясък, различни органични 
съставки. Най-разпространените водни растения са 
папурите (широколистен Т  i i  и теснолистен 

 n s i i ), тръстиката ( mi es), острицата 
(Carex), торфения мъх (S n m) и др. Във влажни-
те зони присъстват и някои водорасли – i s , 

s i i , nem  и др. Наличието на растения 
увеличава бактериалната активност, тъй като снаб-
дява микроорганизмите с източник на въглероди 
енергия. Някои микроорганизми, основно хетерот-
рофи, окисляват феройоните посредством прекисен 
механизъм в среда със слабо кисело ( ,0 – 6,0) или 

неутрално рН, където химичното окисление на желя-
зото протича сравнително бързо. Типични представи-
тели са родовете  i ne , e eni m, e i , 

en i , S e i s, Si e s e e и други нишко-
видни и едноклетъчни желязо-окислява и бактерии.

Друг замърсител в КРВ е манганът, който е разтворен 
под формата на двувалентен катион. аст от микро-
организмите, окислява и феройони могат да окис-
ляват 2+ до 4 , който се утаява под формата на 
пиролузит ( 2).

Смята се, че акумулирането на метали от растения-
та има второстепенно значение, но те са съ ествен 
компонент във влажните зони. Водните растения 
притежават способността да дифундират кислород 
посредством кореновата си система към заобика-
ля ия ги субстрат и водните потоци. В резултат на 
това, се формират микрозони, наситени с кислород, 
участва и в отстраняването на металите чрез окис-
ление. Важна роля в аеробните влажни зони имат и 
водораслите. Водораслите са способни да сорбират 
и акумулират метали и радиоактивни елементи. През 
зимата, активността на водораслите може значител-
но да се понижи, поради ограниченото проникване на 
слънчева светлина в басейна. 

Скалните филтри са друг тип аеробни съоръжения 
за пасивно третиране на кисели руднични води. Пре-
минаването на водите през скалните филтри става в 
последния стадий на третирането им. Системата се 
състои от каскадно разположени басейни, запълне-
ни с инертна скална маса (гранит, чакъл и др.), оси-
гурява а достатъчна повърхностна пло  и обезпе-
чава а развитието на прикрепени микроводорасли. 
Водораслите имат способността да повишават рН 
на водата до 8,  - 9, което прави възможно крайно-
то отстраняване на метали като мангана, изисква и 
високи рН стойности. Окисленият 4  се утаява като 

      

Система от аеробен тип Система от анаеробна тип

Протичат окислителни реакции Протичат редукционни реакции

Съоръ енията са аеробни вла ни зони  

одният поток преминава по повър ността на вла ната зона

Съоръ енията са анаеробни вла ни зони или пасивен био имичен 
реактор  

одният поток преминава през субстрата на съоръ енията

Металите се утаяват под формата на идроксиди и оксиди Металите се утаяват под формата на  сулфиди и карбонати

рН на третираните води се пони ава  ла ните зони изискват 
сто ности на рН над 5,5

рН на третираните води се пови ава  Анаеробните системи имат 
възмо ност за ефективна работа и при ниски сто ности на рН  

Аеробните вла ни зони могат да замръзнат при отрицателни 
температури

Съоръ енията могат да функционират и при отрицателни 
температури

Утаява се главно е  
Отстраняват се и , , - Отстраняват се , , , , , , ,  и 226
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О2. С помо та на скалните филтри могат да се от-
страняват около 2  2 .

С ор е   еро о ре р е р  с е 
с с ем

Наличието на високи концентрации на сулфати в тре-
тираните КРВ благоприятства осъ ествяването на 
основния процес при анаеробното пасивното трети-
ране – микробната сулфат-редукция (МСР) по след-
ния механизъм 11  

                     2 2   S 4
2- → 2 3-  2S,  (1)

където 2  представлява разтворими нискомоле-
кулни органични съединения. Полученият 2S взаи-
модейства с разтворените тежки метали във водите, 
в резултат на което те се утаяват като неразтворими 
метални сулфиди

                        +  2S → S↓  2 +, където (2) 

където „М“ представлява двувалентен ме-
тален катион ( 2+, 2+, 2+, 2+, 2+ и т.н.). 
В такива анаеробни условия протича и утаяването на 
арсена под формата на минералите реалгар или аури-
пигмент, както и редукция на U6  с последва о утая-
ване до неразтворим уранит (U 2).

Анаеробни влажни зони

Анаеробните влажни зони са най-подходя и за трети-
ране на потоци КРВ с малък дебит и или когато води-
те имат умерено качество. Дизайнът на конструира-
ните анаеробни влажни зони за третиране на кисели 
руднични води варира в зависимост от характеристи-
ките на района. Най-важните съображения при проек-
тирането са биохимичните процеси, натоварването и 
контактното време, наклон, субстрат, контрол върху 
утайката, геометрична конфигурация, сезонност и ре-
гулаторните изисквания. 

Анаеробните влажни зони представляват басейни 
с изолирано дъно, дълбоки над 1 . Запълнени са 
с некомпактен слой органичен субстрат с дебелина 
3  – 40 . Типичните субстратни материали са раз-
лични естествени и или отпадъчни продукти - слама, 
сено, дървени трици и стърготини, отработен гъбен 
компост, говежда, овча и конска тор. При субстрати, 
съдържа и недостатъчно калциев карбонат, може да 
се добави натрошен варовик като отделен слой на дъ-
ното или смесен с органичната материя. Сулфат-ре-
дукцията протича по различен начин в зависимост 
от използвания органичен субстрат, който трябва да 
бъде лесно достъпен за разграждане от съответни-
те микроорганизми. Субстратите притежават съ о 
така определена пропускливост спрямо водния по-
ток, който обикновено е вертикален – възходя  или 
низходя . 

Поддръжката на конструираните анаеробни влажни 
зони е лесна. Необходим е мониторинг на наси ане, 
преливане и утаяване. Може да е необходимо пери-
одично изгребване на седименти. Влажните зони са 
подходя  за отдалечени райони или ситуации, където 
постоянното наблюдение или поддръжка може да е 
непрактично.

Изградените влажни зони имат няколко ограничения  
1) изискват голяма пло  земя за единица третирана 
вода  2) необходим е постоянен и достатъчен воден 
поток, за поддържане на влажната зона  3) входя и-
те води може да се нуждаят от пред-третиране  и 4) 
периодично освобождаване на имобилизирани за-
мърсители може да настъпи при периоди на висок 
дебит на водите или в периоди на разлагане на расти-
телната биомаса. Продължителността на живота на 
анаеробните влажни зони се лимитира или от 1) ма-
сата на варовика или органичната материя в мочури-

ето или 2) пор озността на сместа от варовик и ор-
ганична материя. Пор озността определя капацитета 
на задържане на формираните утайки, които от своя 
страна оказват влияние върху контактното време (и 
следователно върху ефективността на пречистване) 
на влажната зона.

Изискванията за дългосрочна поддръжка на анае-
робните влажни зони могат да бъдат сведени до ми-
нимум чрез подпомагане на развитието на растител-
ност около мочури ето. Отлагането на растителни 
остатъци във влажната зона и тяхното прогресивно 
разграждане може да предоставя допълнително 
снабдяване на влажната зона с органичен материал. 

Пасивен биохимичен реактор

Биохимичните реактори могат да имат различна кон-
струкция, включително да бъдат реализирани в от-
крити или закрити езера, в резервоари или в траншеи 
между минните отпадъци и повърхностното водно 
тяло. Те могат да бъдат използвани при широки гра-
ници на дебит на водите, киселинност и концентрация 
на металите. Пасивни биохимични реактори успешно 
третират кисели дренажни води в пилотни и ма абни 
проекти. Повечето реактори включват използването 
на сулфат-редуцира и бактерии и работят анаероб-
но. Ключово предимство на анаеробните биохимич-
ни реактори е, че органичната материя обикновено 
се доставя от местни източници и консорциумът от 
бактерии присъстват в субстрата. Оборската тор (от 
крави, овце или кози) е източник на инокулум за това 
съоръжение.

Според    e men  e n ies  
inin - n en e  e , биохимичните реактори ефек-

тивно повишават рН и отстраняват сулфатите и ме-
тали като цинк, олово, мед, кадмий, кобалт и никел 
от минните отпадъчни води 12 . Метали и металоиди 
като арсен, хром, селен, талий и уран съ о могат да 
бъдат отстранени.

Дизайнът на пасивните биохимични реактори включ-
ва поток на водите през твърда реактивна смес от 
материали, служе и за източник на въглерод за бак-
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териите, като субстрат за тяхното прикрепване и за 
място на утаяване на сулфидите на тежките метали. 
Потокът на водите през пасивните биохимични реак-
тори може да бъде вертикален или хоризонтален.

Биохимичните реактори са последвани обикновено 
от аеробни съоръжения. Системите често включват 
два биохимични реактора за да улеснят дългосрочна-
та поддръжка (целият поток е временно насочен към 
единия биохимичен реактор, докато другият се мо-
дернизира), като изходя ите води се подават в една 
аеробна влажна зона с няколко отделения.

Говорейки за пасивни технологии за третиране на 
КРВ, трябва да отбележим и изключителната гъвка-
вост на тези системи по отношение на конструкцията 
им и възможностите за тяхното модифициране без 
прекалено усложняване и оскъпяване на процеса. 
Аеробните и анаеробните съоръжения могат да се 
моделират едностепенно или да се свързват после-
дователно за осъ ествяването на многостадийни 
процеси, съобразно вида на замърсителите в трети-
раните води и желаните крайни концентрации. Съ о 
така чрез добавянето на външен органичен източник 
(лактат, ацетат, метанол, глюкоза, меласа и т.н.), кон-
струираната пасивна система успешно работи и в ус-
ловията на полу-пасивно третиране (семи-пасивно). 

Трябва да се отбележи, че аеробните влажни зони 
(НДНТ 46 ), анаеробни влажни зони (НДНТ 46 ) и  
анаеробните биохимични реактори (НДНТ 46 ) са 
включени в референтния документ за най-добри на-
лични техники за управление на отпадъците от мин-
нодобивните индустрии ( I B ) 13 .

АКЛЮ ЕНИЕ

В технологично отношение системите за пасивно тре-
тиране на кисели руднични води предлагат голямо 
разнообразие от съоръжения със сравнително прост 
дизайн и позволяват лесно контролиране и оптими-
зиране на работния режим. Конструираните пасив-
ните системи се явяват алтернативен, надежден и 
изгоден подход за решаване на проблеми, свързани 
с генерираните кисели руднични води от минно-до-
бивната дейност. Инкорпорирането на пасивните 
технологии в процесите на третиране на минните от-
падъчни води има като ефект намаляване на капитал-
ните и експлоатационните разходи, минимизиране на 
антропогенния фактор с едновременно постигане на 
висока ефективност и екологосъобразност.
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Е ЛТАТИ ОТ О ВАНЕТО НА ЕК ОГЕННИ АНОВИ 
О ДЯВАНИЯ ЯСЪ НИКОВ ТИ  НА ИМЕ А НА 
ЯМБОЛ ЕЛХОВСКИЯ СЕДИМЕНТЕН БАСЕЙН
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Е ЮМЕ

В статията са разгледани проучвателните дейности в 
района, който заема най-източните части на Горнотра-
кийската низина в района на градовете Ямбол и Елхово.
В геоложко отношение представлява централната част 
на Тунджанското структурно понижение, разположена 
в най-западните части на Сакаро-Странджанската тек-
тонска зона. Разгледани са хроно-литостратиграфски-
те единици и магмените тела, които заемат основно 
място в изграждането на района.  Посочени са резул-
татите на стадий регионални и стадий детайлни рабо-
ти. По-подробно е акцентирано на характеристиката на 
находи е „Тенево“  радиоложката му характеристика и 
ве ествен състав на рудата  качествената характерис-
тика на рудата  минно-техническите условия на експло-
атация  изчисляването на запасите и минно-експлоата-
ционна дейност. В заключение авторите подчертават, 
че ураново находи е „Тенево“ е типичен представител 
на известните в геоложката литература „пясъчников 
тип“ хидрогенни находи а. Незасегнати от експлоата-
ционни работи са около 0  метал в промишлени ка-
тегории и около 3 0  неизучени ресурси. 

КЛЮ ОВИ Д МИ  Ямбол–Елховски седиментен ба-
сейн, находи е „Тенево“, екзогенни уранови орудява-
ния (пясъчников тип)

Доклад, изнесен на Научно-техническата конференция с ме дународно участие „Геотехнологични методи за извличане 
на уран , 1 .1 . 1  г.  Национален дом на науката и техниката, София. овече информация за събитието на стр. 5
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И ЕНОСТ

Изследвания район заема най-източните части на
Горнотракийската низина в района на градовете 
Ямбол и Елхово. В геоложко отношение предста-

влява централната част на Тунджанското структурно 
понижение, разположена в най-западните части на Са-
каро-Странджанската тектонска зона.

Първи сведения за геоложкия строеж в дълбочи-
на са получени от търсе ото сондиране за въгли а 
проведено през 19 8 г. (Запрянов П. и др.,19 9). рез 
прокарването на 32 бр. сондажи се оконтуряват лиг-
нитните въгли а до гр. Елхово и са изучени основни-
те литоложки разновидности на плиоценския разрез. 
Следва ите изследвания на аталов Г. (196 ), Савов 
С. (1983) са имали предимно тектонска насоченост. 
Наред с различните геоложки работи в района са 
проведени и разнообразни геофизични изследва-
ния, като грави и магнитопроучвателни работи (1960,
1961 г.). Съставена е схема на неогена в обсега на Тун-
джанското структурно понижение (Коюмджиева и др, 
1984).

Многообразен и пълноценен етап на изследване на ра-
йона започва след 1981 г. във връзка с препоръките 
на група „Седименти  към ДСО „Редки метали  за перс-
пектива на ураноносност в неогенските отложения на 
Ямбол-Елховския басейн (Казаринов В. и др., 197 ). С 
помо та на геолого-геофизични и сондажни специали-
сти на ГПП ,,Тунджа  и НПП „Бухово  в района започват 
специализирани прогнозни, търсе о-оценъчни и про-
учвателни работи за уран в неогенските седименти на 
басейна. Получени са много нови и оригинални данни 

за особеностите на донеогеновия фундамент, дебели-
ната и литофациалния състав на седиментите, хидро-
геоложка и геохимична характеристика на откритите и 
детайлно проучени уранови орудявания, подробно от-
разени в годишни геоложки доклади. Научните среди 
са запознати с множество публикации в геоложката 
периодика и на научно-приложни конференции про-
веждани в страната (Ямбол, 1986  Варна, 1988  Бухово, 
198 , 1988) и др.

ГЕОЛОГИЯ НА АЙОНА

В геоложкот  изграждане на района основно място 
заемат следните хроно-литостратиграфски единици 
и магмени тела  Кватернер, Неоген, Пелеоген (туфоз-
но-алевролитова задруга), Горна креда (вулканогенни 
скали и ларамийски интрузии), ра, Триас (Сакарски 
тип) и Палеозой (южнобългарски гранити).

Палеозо  ( ) Това са биотитови гранитите от Сакар-
ски тип (южнобългарски гранити), сре а и се в южни-
те части на района и северно от Манастирските възви-
шения под формата на неголеми тела, широко описани 
в геоложката литература.

риас ( )  Скалите на триаса са широко разпростране-
ни. Представени са основно от т. нар. Сакарски тип и 
най-пълно описани от аталов Г., 1990. Представен е 
от три свити  Палеокастренска, Устремска и Сремска. 
Долните части на триаса са представени от метаконг-
ломерати, метапясъчници и песъкливи шисти. Нагоре 
разреза е изграден от мусковитови и биотитови шисти, 
калкошисти и амфиболити. Горната част на разреза е 

ИН  ГЕОЛОГ НИКОЛАЙ ГОС ОДИНОВ е завършил Московски геологопроуч-
вателен институт през 1984 г. по специалността „Геоложка картировка, тър-
сене и проучване на полезни изкопаеми“. Работил е като геолог на проучва-
телен обект към ДСО „Редки метали“ гр. Бухово. 

МИНЕН ИН  ГЕОЛОГ  ЛАТЮ СТОЕВ е завършил Московски геологопроучва-
телен институт през 1971-1976 г. по специалността „Проучване на месторож-
дения на редки и радиоактивни елементи . От 1976-1998 г. работи като главен 
геолог на проучвателен обект към ДСО „Редки метали  гр. Бухово. Специалист 
по търсене, оценка и проучване на екзогенни уранови и съпътства ите ги ред-
ки и редкоземни орудявания. Открива и проучва няколко уранови, едно злат-
но и едно антимоново находи а в югоизточна България. Автор е на редица 
публикации по тази геоложка тематика. След ликвидацията на уранодобива 
работи като геолог в „Каолин  АД – район Тополовград.
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представен от мраморизирани доломитни варовици и 
доломитни мрамори.

ра ( )  рските скали имат реликтово разпростра-
нение като най-широко се разкриват в района на с. 
Каравелово. Метаморфизма ги е превърнал в амфи-
болслюдени и слюдени шисти, кварцитизовании и по-
лимиктови пясъчници, мраморизирани доломитни ва-
ровици.

орна креда ( 2)  Представена е от вулканогенни и ин-
трузивни скали. Вулканогенните скали имат най-ши-
роко разпространение в района. Представени са от 
андезитови лави в които незначително присъствие 
имат и вулканогенно-седиментни образования-алев-
ролити, мергели, туфи. Горнокредите интрузивни скали 

са представени от многофазни и деференцирани тела  
най-ранните габро, габро-пироксенити, габро-диорити  
впоследствие-диорити, кварц-диорити. Магматизма 
завършва с гранодиорити и гранити.

Палео ен ( ). Палеогенските скали са установени в по-
следно време (Деков Д. и др., 1986). Представени са от 
туфозно-алевролитова задруга изградена от алевроли-
ти, пясъчници и еолични кисели туфи.

ео ен ( 2) Скалите на неогена имат най-широко раз-
пространение и запълват грабеновидното Ямбол-Ел-
ховско понижение. Представени са от седиментите на 
Елховската свита в която са отделени Изгревски член, 
долна и горна неподелена част. Скалите от долната 
неподелена част запълват най-ниските части на па-
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леорелефа и са представени от редува и се песъкли-
во-глинести скали, изгражда и една добре обособена 
палеоруслова структура (   ). Изгревския член се 
отделя като пачка от сиви, сивозелени и черни глини и 
диатомитови глини редува и се с лигнитни въгли а. 
Горната неподелена част от Елховската свитата е из-
градена от глинести отложения с варовити ядки и пъс-
три цветове.

Е ЛТАТИ НА СТАДИЙ ЕГИОНАЛНИ АБОТИ

Първите работи от проучването започват със събира-
нето на фондови материали по геоложката, геофизич-
на и хидрогеоложка изученост на басейна и обоб ава-
нето им. Материали се събираха от геофондовете на 
ДСО „Геоложки проучвания , ГПП Ямбол, Софийско гео-
физично предприятие, Водканалпроект, фонда на ДСО 
„Редки метали  и др. Като главен резултат от обоб а-
ването на събраните сведения бяха изготвените похо-
ризонтни литолого-структурни карти на плиоцена (Сто-
ев Л. и др.1986), както и карта на меотския водоносен 
хоризонт. Тези карти преди всичко приблизително от-
разяваха състава на скалите и носеха определени све-
дения за геохимичната обстановка и ураноностност на 
неогенските отложения. Въпреки всичко те имаха на-
сочва а роля, за бъде и геологопроучвателни работи.

Конкретна геологопроучвателна дейност в рамките на 
Ямбол-Елховсия басейн започва през 1981 г. с провеж-
дането на регионални сондажни проучвания по мрежа 
3200 1600 (800) . Сондажите бяха изцяло ядкови, с 
дълбочина достига и до неогеновия фундамент и раз-
положени по профили изток-запад, напречно на изтег-
леноста на басейна. Със 123 бр. сондажи бе покрита 
цялата пло  на неогенските отложения. Нови 224 бр. 
сондажи през следва ата година бяха сондирани по 
мрежа 800 400 (200) . за допълнително изучаване 
на определени участъци, както и 4 бр. хидрогеоложки 
сондажа. При документацията на извадената ядка от 
сондажите се обръ аше особено внимание на лито-
ложката, геохимичната и фациална характеристика на 
седиметните отложения. При необходимост са вземани 
специализирани проби от седиментите за радиометри-
чен анализ, а от фундамента от всеки сондаж-проба за 
полуколичествен спектрален анализ.

Като краен резултат от регионалните геологопроучва-
телни работи по Ямбол-Елховския седиментен басейн 
считаме следните достижения  геоложка изученост на 
донеогеновата подложка с изготвене на разкрита кар-
та по нея и карта на допалеогеновия палеорелеф (Сто-
ев Л. и др., 1986)  литостратиграфия на неозойските 
седименти  палеогеография на неогена с изготвене на 
циклични лито-фациални карти. Тези познания ни да-
доха възможност за правилния подход при търсенето 
и проучването на урановото орудяване в района.

От събраните литоложки проби от фундамента при 
сондирането бяха изяснени много подробности от ге-
оложкия му строеж. Паралелно с това бяха отчетени 
резултатите от морфоструктурните изследвания, гра-
виметрични данни и дешифриране на аерофотосним-
ки. В резултат на това бе изготвена разкрита карта по 

донеогеновата подложка (Стоев Л. и  др.,1986) и карта 
на донеогеновия палеорелеф. Подложката на неоген-
ските седименти е представена от две групи скали, 
едната от които изгражда допалеогеновата подлож-
ка, а другата представлява къснопалеогеновия етап в 
развитието на депресията (  ). Допалеогеновата 
подложка е изградена предимно от триаски, юрски и 
горнокредни скали. В западната периферия на ограни-
чени участъци присъствуват левкократни среднозър-
нести гранитоиди с проблематична палеозойска или 
мезозойска възраст. Палеогенските скали са пред-
ставени от една туфозно-алевролитова задруга, като 
реликтови петна. Няколкократното тектонско активи-
зиране на областта е довело до разчленяването на Са-
кара-Странджанския мегасвод и обособяването на два 
големи линейно-сферични мезоблока-Странджански и 
Сакаро-Светиилийски, с развитието между тях на Тун-
джанското структурно понижение. Централната част 
на това понижение се явява фундамент на Ямбол-Ел-
ховския седиментен басейн. С главната активната 
роля на Тунджанския меридионален разломен сноп и 
вертикалните размествания по относително по-второ-
степенни нарушения, Ямбол-Елховската част на депре-
сията оформя своя блоково-мозаечен допалеогенов 
облик. Последният оказва пряко влияние на бъде ия 
литофациален облик на неогенските седименти, а от 
там и свързаното с определени фациални типове ска-
ли ураново орудяване.

След обстоен анализ и систематизиране на резултати-
те от сондирането в обсега на Ямбол-Елховския басейн 
беше установено присъствието на палеогенски ска-
ли, както и неговите литоложки особености (Деков Д. 
и др.,1986) и съставена схема на неогена в обсега на 
Тунджанското структурно понижение. Палеогенския 
разрез е изграден от песъчници,алевролити и кисели 
туфи, които се отнасят към една туфозно-алевролито-
ва задруга има а дебелина до 40 . Подсечена е само 
по сондажи и има реликтово разпространение с веро-
ятна възраст горен еоцен-долен олигоцен. 

Съставена е схема на неогена в обсега на Тунджан-
ското структурно понижение (Коюмджиева и др, 1984). 
Неогенските отложения отговарят на една свита-Ел-
ховска, с два члена - Изгревски и Дугановски, и непо-
делена част ( ). 

Скалите от долната неподелена част залягат несъг-
ласно върху пъстра подложка и запълват най-ниските 
части на палеорелефа. Представени са от редува и 
се песъкливо-глинести отложения изгражда и една 
добре обособена палеоруслова структура, с дебелина 
до 60,0 .

Изгревския член се отделя като пачка от сиви, сивозе-
лени, черни и диатомитови глини редува и се с лигнит-
ни въгли а. Дебелината им е 10-30,0 .

Скалите от горната неподелена част на Елховската 
свита са представени от песъкливо-глинести отложе-
ния оцветени в пъстри цветове. Това са глини, песъкли-
ви глини с прослойки и ле и от пясъци и гравелити, 
като по целия разрез присъства варовита компонента. 
Дебелината на тази пачка достига 40-60,0 .
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Най-отгоре в разреза на Елховската свита залягат ин-
филтрационните варовици на Дугановския член, които 
нямат пряко отношение с проучванията за уран в ра-
йона.

Приема се като цяло, че Елховската свита е образувана 
през интервала меот-плиоцен.

Над Елховската свита лежат кватернерните наслаги, 
представени главно от алувия на р. Тунджа и делуви-
алните отложения по периферията на басейна.

Литолого-фациалните особености и цикличност на се-
диментация на неогенските скали в Ямбол-Елховския 
седиментен басейн са изучени по 1800 сондажа про-
карани от ДСО „Редки метали . Условията на континен-
тална седиментация в басейна са били равнинни, като 
са довели до образуването на пролувиални, алувиални, 
блатни и езерни утайки. С отчитане на пространствени-
те взаимоотношения се отделят три седиментационни 
цикъла, които са изградени от различни литоложки и 
литолого-фациални типове седиментни скали (Стоев 
Л., и др.1986). Първият цикъл изцяло изграден от про-
лувиални и алувиални утайки, и отговаря на долната 
неподелена част на неогена. Средният, втори цикъл 

е изграден преди всичко от блатни и езерни утайки, 
докато присъствието на алувий и пролувий е по пери-
ферията на разпространението му и съответствува на 
Изгревския член. Горният цикъл на неогена се разли-
чава от другите с присъствието на варовици и варови-
ти глини и алевролити. Обоб авайки не ата можем 
да заключим, че главна водосборна река в областта 
е била Палео-Тунджа (  ), с направление на тече-
нието от север на юг и силно обособени леви притоци. 
Най-добре издържани се явяват алувиалните седимен-
ти в долната неподелена част на Елховската свита. На-
горе по разреза те преминават в езерно-блатни с об-
разуването на диатомити и въгли а. Горните части от
неогеновия разрез е представен повече от пролувиал-
ни  седименти а така съ о и от инфилтрационни варо-
вици резултат от засушаването на района.

Хидрогеоложките условия на района се определят ос-
новно от три типа води  грунтово-порови, привързани 
към кварернерните отложения на р. Тунджа  напор-
но-порови, тези от плиоценските седименти и пукна-
тинно-безнапорни, водите от долния структурен етаж. 
Основни колектори на подземните води в плиоцена  са 
пясъчните пластове между глините особено в рамките 
на палеоруслото на р. Тунджа. По химичен състав те са 
пресни до слабо солени с об а минерализация от 0,  
до 1,411 , хидрокарбонатно-натриеви и хидрокарбо-
натно-сулфатно-натриеви (в южната част на басейна), 
и сулфатно-натриеви в северните части. Температура-
та им е от 18  до 24 С.  

Благодарение на получените резултати от проведени-
те регионални работи са изведени благоприятни лито-
ложки, фациални, структурни, хидрогеохимични, геохи-
мични и радиоложки критерии и признаци, на базата на 
които са заделени благоприяни пло и за последва и 
детайлни геологопроучвателни работи за намиране на 
уранови орудявания.

Е ЛТАТИ НА СТАДИЙ ДЕТАЙЛНИ АБОТИ

След провеждането на различни по вид и обем детайл-
ни геолого-геофизични проучвателни работи бе устано-
вено, че в района селата Тенево и Окоп, в палеорусло-
вите пясъци на р. Тунджа се наблюдават съвкупност от 
тези благоприятни условия. Тук именно бяха открити 
и детайлно проучени промишлени уранови орудява-
ния „пясъчников тип  обособени в ураново находи е 
„Тенево  с два участъка  у-к „Тенево“ и у-к „Окоп“. За да 
се стигне до изчисляването на промишлени категории 
запаси на уран от находи ето се наложи изучаването 
на изключително много и специфични по характер осо-
бености на орудяването, резултатите от което са изло-
жени по-долу.

Х р ер с   о е о

По рудоконтролира и лито-геохимични фактори ура-
новото орудяване от находи ето се дели на три типа 
(  ), като всички са засебен към най-долните нива 
на неподелената част от Елховската свита. 

  Л     
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П рви т ти  ( ) е привързано към глинесто-песъкливи 
материали с пролувиален фациес много често с късове 
от ефузивни скали от вулканичната подложка. Съдър-
жанията на уран от този тип орудявания се движат в 
границите 0,008  до 0,416 , без да имат промишлена 
стойност. Изхождайки от литофациалните и геохимич-
ни признаци този тип орудяване го отнасяме към диа-
генетичния.

Втори  ти  ( ) е локализирано в сиви скали на граница-
та на изклинване на зелено оцветените и избелени пя-
съци с алувиален фациес. Засебено е в добре оформен 
продуктивен хоризонт от среднозърнести сиви пясъци 
на дълбочина 100-120  от повърхността. Характер-
но е за у-к „Тенево“ и южните флангове на у-к „Окоп“. 
В план рудните тела имат линейно изтеглена форма в 
север-южно направление с размери 300-400  ширина 
и 100-1 00  дължина, а в разрез имат пластообраз-
на форма. Една голяма част от находи ето са от този 
тип. В геохимично отношение рудовмества ите скали 
се характеризират с ниски съдържания на Сорг.(0,02-
0,09 ) и Sсулф.(0,01-0,0 ). В процеса на грунтово ин-
филтрационно окисление заедно с урана са се мобили-
зирали достатъчен висок спектър от други елементи, 
които се разделят на концентрира и се и разсейва и 
се. Концентрира и се – U, G , V, , ,  и разсейва и 
се - , . По комплекса коцентрира и се на геохимич-

ната бариера елементи се предполага, че формирането 
на този тип орудяване е екзодиагенетично в резултат 
на движението на кислородно содови води с   8,  
на смесена сероводорода кисела бариера-В-4 – Е-4 (Пе-
релман, 1979).

рети  ти  ( ) ураново орудяване е свързано с разви-
тието на съвременна зона на пластово окисление (ЗПО) 
в песъкливия алувиален рудовмества  хоризонт. 
ЗПО обхва а преди всичко горните части на разреза
(  ) преработвайки епигенетично възстановените 
скали от зоната на грунтово окисление, а така съ о 
неизменените сиви скали преразпределяйки образу-
ваното по-рано орудяване. По правило орудяването 
се локализира във възстановените сиви пясъци съ-
държа и въглефицирано ве ество,пирит и други ми-
нерали на двувалентното желязо в местата на изклин-
ване на ЗПО. Рудните тела контролирани от тази зона 
имат пластообразна, сърповидна (ролообразна) фор-
ма, най-често обуславя а се от самата морфология 
на изклинване на зоната. Най-често сре аните рудни 
тела са тези с пластообразна форма. Обикновено са 
изтеглени в север-южно направление с дължина 1000-
1 00  и 100-300  ширина, а дебелината им вари от 
0,6 до 7,0 . Съдържанието на уран в рудата от този ге-
нетичен тип се движи в границите от 0,01   до 0,218 , 
като средното за всички рудни блокове е 0,022 . Гео-
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химичния анализ на рудата показва, че съдържанията 
на СО2 са в границите на 0,2-0,4 , тези на Сорг и 2  съ-
ответно 0,4-0,6  и 0,6-0,8 . Значенията на много други 
елементи от рудната зона превишават многократно 
съдържанието им в епигенетично неизменените скали. 
Данните показват високи съдържания на V (ванадий) 
до 3000.10-4, S  до 1.10-2. Други елементи имат следни-
те съдържания    100-  600.10-4 , С   60 - 300.10-4  
и   30 - 300.10-4 . 

Пластовите води от водоносния рудовмества  хори-
зонт имат движение от север-североизточния борд 
на басейна на юг-югозапад, като генералната посока 
е север-юг. Пряка хидравлична връзка на тези води с 
тези от кватернера липсва поради различие в котите 
на  пиезометричните им нива. По данни от хидрогео-
ложките изследвания на 112 хидрогеоложки сондажа 
водоностния хоризонт вмества  орудяването е добре 
запечатан между добре издържани регионални водо-
упори. Водите са със сулфидно-карбонатно-натриев 
и хидрокарбонатно-сулфатно-натриев състав и ми-
нерализация 0,37-1,38 . В рудната зона водите пре-
минават в хлоридно-сулфатно-натриеви с минерали-
зация 0,8  . Е на кислородните води е от 1 0 до 

22  V, изменяйки се на окислително-възстановител-
ната бариера при преминаването им към сероводород-
на до 0 до - 0 V. Съдържанието на уран във водите 
рязко спада от 2,8 - ,8.10-   до 0,12.10-  , при 
прехода от окислителна към възстановителна обста-
новка.  на водите от север на юг се изменя от 8,1 до 
7,2. Тези факти показват, че в условията на съвремена 
хидродинамична обстановка формирането на инфил-
трационното орудяване е протичало при участието на 
кислородни, слабо алкални води на сероводородна ба-
риера –В3 (Перелман,1979).  Във връзка с това, орудя-
ването е съпровождано с малко по-различен комплекс 
от елементи, от втори генетичен тип, а именно  концен-
трира и се – U, V, , , S ,  и разсейва и се – , . 
Резултатите от полуколичествения спектрален анализ 
на рудни проби показват наличие на попътни елементи 
на урана  ванадий от 100.10-4 до 2000.10-4 , при средно 
съдържание 230.10-4 . За S  имаме данни за повишени 
концентрации, а рений и церий в рудата не е опреде-
лен поради липса на методика за определянето му в 
България (определяно е единствено в бившия СССР), 
поради което липсват данни за съдържанията му. Но 
от справка на продуктивните разтвори при добива за 
1988 г. става известно за съдържания на рений за у-к 
„Тенево“ – 0,28  и за у-к „Окоп“ съответно 0,30 , 
при икономически изгоден попътен добив за продук-
тивни разтвори със съдържание на рений - 0,20 . 
Съдържанието в разтворите на ванадий е 80 , а 
това на церия -10 . 

о о  р ер с  е ес е  с с   
р  

Радиоложката характеристика и ве ествен състав на 
рудата е направена по 30 бр. рудни сечения разположе-
ни равномерно по пло та на находи ето. Установено 
е, че рудата е контрастна и е привързана към сивите 
възстановени скали. В окислените скали промишлени 

уранови концентрации не са установени. Коефициента 
на радиоактивно равновесие по находи ето изчислен 
по рудни сечения е 80 . В план и в разрез се изменя 
в тесни граници (7 -80 ), като не се наблюдава ясна 
зоналност в неговото разпределение.

Изследванията за ве ествения състав на урановата 
руда по сондажна ядка от у-к „Тенево“ е проведено в 
ИГЕМ на АН в гр. Москва с участието на Котов Е. И. и 
др. Основните рудогенни минерали на урана, ванадия, 
желязото, медта и р дките земи са съсредоточен в 
цемента на алувиалните пясъци, което косвено сви-
детелствува за епигенетичния произход на урановото 
орудяване. Основната минерална форма на урана в 
изследваната проба е окислена разновидност на нас-
турана. Интерес представлява присъствието на злато 
в две от петте проби  при изследването им с високо-
точен спектрален анализ съответно с количества  и
10 . Този факт на откриване на разсипно злато в изу-
чаваните уранови руди в близост с хидротермалните 
промишлени концентрации на р-к „Бакаджика“ не из-
ключва възможността за съ ествуването на участъци 
с високи съдържания на злато в пределите на находи-

ето. За у-к „Окоп  рудната проба е изследвана чрез 
ТЕМ „ илипс“-420 при U 100 V. Об ият минерален 
състав е определен от кварц, пирит, мусковит и акце-
сорни минерали – циркон, титанит, ортит, рутил и др. 
Урановия минерал е опр делен чрез микроанализатор 
„ X“ като кофинит, израснал в нискотемпературни 
условия при наличие на органика. 

К ес е  р ер с   р  

Качествена характеристика на рудата е изучавана в 
естествени условия посредством, геолого-геофизич-
ни методи, сондиране, хидрогеоложки и лабораторни 
изследвания, опитно-изследователски работи с цел 
правилния избор на бъде ия метод на експлоатация. 
В детайли са изучени дебелината и съдържанията на 
рудните интервали, ве ествения състав, обемното те-
гло и влагата на рудата, дебелината на рудовмества-

ия хоризонт, коефициента на филтрация на рудния и 
рудовмества ия хоризонт, химичния състав, напора, 
направлението на движението на подземните води от 
рудовмества ия хоризонт, хидравлична връзка меж-
ду различните водоносни хоризонти. Рудата заляга 
в кварц, фелдшпат, слюдести песъкливи литолож-
ки разновидности на неголяма дълбичина от 100 до
120  от повърхността с коефициент на филтрация
2  4,  дневно, докато рудовмества ия хоризонт е с 
Кф 4,2 ,0 дневно. Съдържанието на уран в рудата 
е средно 0,021 , а вредните компоненти са под кларко-
вите съдържания. Рудовмества ите скали са запеча-
тани от издържан глинест горен водоупор с дебелина 
110  и долен такъв с дебелина 3  . Рудните тела 
залягат хоризонтално и имат пластообразна форма с 
дебелина от 0,8 до 7,0 . Съотношение между дебели-
на на рудовмества  хоризонт и рудно тяло е 4 пъти. 
Обемното тегло на рудата е 1,6  3 и влага 20 .
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М о е ес  с о   е с о  

На базата на така направената характеристика на ру-
дата, в лабораторни условия са проведени опитно-из-
следователски работи за доказване възможността 
за прилагане метода на подземното излужване, чрез
геотехнологични сондажни системи. Използвани са 
две схеми на извличане – сярнокисела и карбонатна. 
Резултатите показват,че по-ефективен е метода на под-
земното извличане със сярно-кисели разтвори поради 
благоприятни геолого-геохимични, хидрогеоложки, ге-
ографски и геотехнологични фактори, както следва  

l Геолого-геохимични фактори - съдържание на уран в 
рудата - 0,021  е три пъти по-високо от бортовото 
в кондициите при средна дебелина на рудните тела 
2,07 , съдържанието на органичен въглерод, кар-
бонати и вредни компоненти в рудата са много ни-
ски, урановите рудни тела са пластообразни, добре 
издържани и залягат хоризонтално на дълбочина 
100-120 . 

l идрогеоложки фактори – коефициента на филтра-
ция на продуктивния хоризонт е около 4,  днев-
но, а този на рудата 3,0  дневно, об ата минерали-
зация е 0,9-1,2 , а реакцията им е слабо алкална, 
водоносния хоризонт в който е засебено орудяване-
то е запечатан между добре  издържани регионални 
водоупори, което е позволи локализация на сяр-
но-киселото извличане извличане в продуктивния 
хоризонт.

l Географски фактори – Климатичните условия са 
благоприятни за целогодишен добив. Находи ето 
е разположено на около 700-800  от р. Тунджа в 
района на селата Тенево, Окоп и Кукорево, като в 
близост преминава асфалтов път свърва  гр. Ям-
бол с гр. Елхово.

l Геотехноложки фактори – Данните на проведените 
лабораторните и експлоатационните опитни  рабо-
ти са близки и показват, че метода на сярно-кисело 
подземно извличане на уран е благоприятен и ефек-
тивен за приложение на находи е „Тенево“.

И с е  с е

След проведените детайлни гелогопроучвателни ра-
боти на урановото находи е „Тенево , се установи на-
личие на достатъчно количество ураново орудяване 
в алувиалните пясъци на пелео Тунджа. В детайли са 
изучени качествата на това орудяване, ве ествения 
му състав и неговите радиоложки особености, както 
и минно-техническите условия на бъде ата експлоа-
тация. Проведени са опитни добивни работи които са 
определили като икономически ефективен и подходя  
метода сондажно сярно-кисело извличане на метала.   
На тази база са изготвени кондиции по които се из-
числени проучените запаси от уран. Методиката на из-
числяването на запасите от уран на находи е „Тенево  
е съгласно инструкция утвърдена от ДКЗ с протокол 

2 00 10.11.1979 г. и кондиции от 20.0 .1983 г. Запа-
сите са изчислени по метода на геоложките блокове, 
като запасите в категория С1 са  изучавани по прока-

рани вертикални сондажи по мрежа 0 0 . В тази 
категория на находи ето са оконтурени 27 блока, като 

 блока на у-к Тенево и 22 (двадесет и два) блока на 
у-к „Окоп“. Запасите в категория С  са включени в 36 
(тридесет и шест) блока отговаря и на кондициите и 
изискванията в инструкцията на ДКЗ от 1997 г. Съ и-
те са изучени по мрежа 100 0 . Изчисляването на 
запасите е проведено в сухо състояние на рудата, а 
влажността (20 ) е отчетена чрез внасяне на поправ-
ка в рудните интервали. Поправката за радиоактивно 
равновесие е внесена в размер на 0,8.

М о е с о о  е ос

Установеният ефективен метод на добив на уран от 
находи е „Тенево , е метода на подземното излужва-
не. Това е технология за добив на уран посредством 
избирателното му привеждане в подвижно състояние 
и преминаване от твърда фаза в течна, за сметка на 
взаимодействието с химичен реагент в случая, сярна 
киселина.

През 1986 г. на участък „Тенево  е започнато провеж-
дането на опитно-изследователските работи с цел 
прилагане метода на подземното извличане чрез гео-
технологични сондажни системи. Определен е техноло-
гичния режим на работа, оптималната схема на сонди-
ране и технико-икономическите параметри на процеса 
на подземното извличане. Получените резултати са  
дали възможност о е съ ата година да се премине 
към промишлен добив. На участъка е използвана ре-
дова схема за излужване състоя а се в редуване на 
редове от черпе и и закислява и сондажи. Разстоя-
нието между редовете е 2  , а между сондажите по 
тях 12,  . Об ия брой прокарани експлоатационни 
сондажи на у-к „Тенево  е 21 бр. Подаването на за-
кислява ите разтвори се извършвано принудително 
с помпи. Об о за отработването на участъка са пода-
дени 21, хил.  сярна киселина. Извеждането на про-
дуктивните разтвори на повърхността се осъ ествява 
чрез ерлифт, като в черпе ите сондажи през полиети-
ленов маркуч спуснат на дълбочина 80  се подава 
сгъстен въздух с налягане 8 атмосфери. Преработките 
на продуктивните разтвори се извършва от наземен 
сорбционен комплекс. Количеството на преработени-
те разтвори на у-к „Тенево  е об о ,4 млн. 3, като са 
добити 38,2  метал.  Добивните работи на участъка са 
спрени със заповед на МОС  860 02.1990 г. при оста-
тъчни запаси в недрата на участъка 22,1 .

През 1987 г. започва отработването на участък 
„Окоп“. По аналогия с у-к „Тенево“ е използвана съ-

ата технологична схема. Сондирането е по мрежа
2 12,  , като са прокарани 1129 бр. експлоатацион-
ни сондажи за редова схема на излужване. Прерабо-
тените разтвори са в порядъка на 12,2 млн. 3, а пода-
дената киселина в тях е 47,6 хил. . Добитият метал е в 
размер на 109,2 . Участъкът принудително е спрян със 
заповед на МОС   93 12.11.1990 г. Повечето от гео-
ложките блокове са закислени и отработени само час-
тично. На този участък в недрата остават незасегнати 
от експлоатационната дейност около 0,0  метал.



ГЕОЛОГИЯ

59МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ    10-11/2019

В периода на експлоатация на двата участъка са из-
градени системи от наблюдателни сондажи с филтри 
оборудвани както в продуктивния хоризонт, така и в 
горележа ия водоносен хоризонт на кватернера. Сон-
дажите са опробвани ежемесечно в периода на екс-
плоатация и тримесечно след спирането и от „ДИАЛ“ 
Бухово. Освен наблюдателните сондажи са опробвани 
естествените водоизточници, помпени станции, кла-
денци от дворовете на селата Тенево и Окоп.

През 1992 г. от ЕООД „Хидрокомп“ изготвя оценка за 
степента на хидроекологичния риск като направените 
основни изводи са  

l Няма пряка опасност от замърсяване на подземни-
те води от кватернерния водоносен хоризонт със 
замърсени води от работния плиоценски водоносен 
хоризонт в границите на двата участъка „Тенево“ и 
„Окоп“.

l По отношение на подземните води в плиоценския 
водоносен хоризонт опасността от замърсяване на 
големи пло и встрани от експлоатационните учас-
тъци е незначителна.

l Замърсяване на почвите вследствие прилагането 
на метода „подземно извличане“ е възможно от слу-
чайни разливи на технологични разтвори в резул-
тат на аварии на тръбопроводи и сондажи. В подоб-
ни случаи по време на експлоатация се извършва 
неутрализация с калцинирана сода.

l През 1993 г. е изготвен локален мониторинг на под-
земните води на плиоцена за двата участъка. Ва-
жна препоръка е да се забрани експлоатацията на 
плиоценския водоносен хоризонт в района селата 
Тенево и Окоп. 

През 1993 г. от ИЯИЯЕ е извършена радиоекологична 
оценка на у-к „Тенево“. Данните от тази оценка са изло-
жени в доклад за екологичния риск след спирането на 
експлоатираните участъци.  

АКЛЮ ЕНИЕ

Ураново находи е „Тенево“ е типичен представител на 
известните в геоложката литература „пясъчников тип“ 
хидрогенни находи а. Открито е през 1982 г. в райо-
на на селата Тенево и Окоп, Ямболско, а за периода 
1982-1989 г. с детайлни геологопроучвателни работи 
на двата му участъка „Тенево“ и „Окоп“ са оконтурени 
и изчислени промишлени запаси. Последните са пред-
ставени от три генетични типа запечатани в алувиални-
те седименти на Палеотунджа от издържани глинести 
водоупори. Установеният ефективен метод на добив 
на уран от находи е „Тенево , е метода на подземното 
излужване. Експлоатационните работи на находи ето 
започват през 1986 г. и принудително са спрени през 
1991 г. Об о от двата участъка са добити около 1 0,0  
метал. Ефективното съдържание на постъпва ите раз-
твори се е движело в границите ,1-18,4  при среден 
разход от 4 2  на сярна киселина за 1  добит метал. 
Малко по-лоши са показателите за добивните работи 
на у-к „Тенево“. Незасегнати от експлоатационни рабо-
ти са около 0,0  метал в промишлени категории и 

около 3 0,0  неизучени ресурси. По този начин урано-
во находи е „Тенево“ го причисляваме към „средните  
по големина. По време на експлоатацията е изградена 
система от наблюдателни сондажи за контрол на пото-
ка от продуктивните разтвора, а по-късно е изготвена 
оценка за степента на хидроекологичния риск. 
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