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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Академичното 
ръководство
на МГУ “Св. Ив. Рилски”
честити коледните 
и новогодишни празници
на всички 
преподаватели, 
студенти, колеги 
и партньори!



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЪКОВОДСТВОТО И СИНДИКАЛНИТЕ СЪВЕТИ НА

НАЙ-СЪРДЕЧНО ЧЕСТИТЯТ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
И НОВАТА 2019 ГОДИНА

на всички работници, специалисти и мениджъри от дружеството,
както и на многобройните си делови партньори!

Нека светлият празник ни дари със здраве и сили,
за да продължим да мечтаем и успяваме заедно

и през Новата 2019 година!

ВЕСЕЛА КОЛЕДА, КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ
ОТ МИНЕРАЛНО-СУРОВИННАТА ИНДУСТРИЯ!

ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ува аеми колеги, партн ори и приятели,
Изпра аме с благодарност 20  година, наситена за нас с много 
събития, осъ ествени проекти и постигнати високи резултати

лагодаря и от сърце за поло ения труд,
за професионализма и отдадеността

По елавам и предстоя ите светли празници да озарят ва ите 
сърца, да получите вдъ новение и сила за бъдните дни

Нека та нството на Ро дество Христово и ра дането на Новата година 
да увенчаят всички на и дела с успе , развитие,

удовлетворение и радост, както и да донесат здраве, вяра,
топлота и благополучие за вас и ва ите семе ства

Честито Ро дество Христово
Мирна, богата и астлива Нова 20  година

Инж. Драгомир Драганов
Изпълнителен директор на „Елаците-Мед” АД



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ви поздравява с настъпващите Коледни 
и Новогодишни празници,  

като пожелава на всички колеги 
и партньори 

много здраве и професионални успехи!

Инж. Иво Маринов
Управител



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Скъпи колеги, приятели!
С наближаването на коледните и новогодишни празници 
приемете моите най-сърдечни пожелания. 
На вас и вашите семейства желая мирна и свята Коледа, 
носеща любов и топлина в домовете ви. 
Нека през идната 2019 г. късметът бъде винаги с вас,
а пътят ви да бъде увенчан с успехи. 
Бъдете здрави и щастливи, сбъдвайте мечтите си 
и постигайте целите си. 
Весело посрещане на празниците!
С уважение: 
Д-р инж. Илия Гърков 
Изпълнителен директор
„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД
„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД

Екипът на Актемиум БЕА Балкан благодари на всички свои клиенти и партньори
за съвместната дейност и ги поздравява, както и читателите на списание

“Минно дело и геология”, с настъпващите Коледни и новогодишни празници.
Пожелаваме ви здраве и благополучие през новата 2019 година,

която да е изпълнена с вдъхновение, успешни проекти и начинания!



ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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„Благодаря на екипа на списание „Мениджър“, че 
учреди тази награда на името на моя баща, защото 
той инвестираше в развитието на родния ни край с 
вярата, че в една малка българска община могат да 
се случват проекти на световно ниво“, каза в при-
ветствието си Димитър Цоцорков – председател 
на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“АД.

ИНЖ  ИЛИЯ ГЪРКОВ Е ПЪРВИЯТ НОСИТЕЛ
НА ПРИЗА „ЛЪ ЕЗАР О ОРКОВ“
НА КОНКУРСА „МЕНИД Р НА ГОДИНАТА“

Вицепрезидентът на „Дънди Прешъс Металс“ и 
изпълнителен директор за България инж. Илия 
Гърков е първият носител на новоучредената на-

града на конкурса „Мениджър на годината“ на името на 
проф. Лъчезар Цоцорков за подкрепа на развитието на 
регионите. Призът бе връчен от председателя на Над-
зорния съвет на „Асарел-Медет“ АД Димитър Цоцорков 
на Ирена Цакова – директор „Разрешителни и правни 
дейности“ в „Дънди Прешъс Металс“, по време на еди-
надесетата церемония по връчването на наградите в 
конкурса, която се проведе на 12 ноември в София. 

Специалната награда, която носи името на проф. д-р 
Лъчезар Цоцорков, ще се връчва ежегодно и ще отлича-

Г-н Димит р Цоцорков – председател на Над орния с вет 
на Асарел-Медет АД по време на церемонията

ва мениджърите, които в най-голяма степен подкрепят 
развитието на своите региони и местните общности. 

Големият победител в конкурса „Мениджър на годи-
ната 2018“ е Александър Димитров - председател на 
управителния съвет и главен изпълнителен директор 
на „А1 България“. Наградата му бе връчена от прези-
дента Румен Радев. Всеки един от десетимата финали-
сти в надпреварата за 2018 г. бе отличен със специал-
на грамота за висши постижения в мениджмънта.

Отдел „Комуникации“, „Асарел Медет“ АД

„Вярвам, че всички ние ще помагаме добрите дела 
да се множат и занапред. Щастлив съм да обявя, че 
фондациите  „Асарел“ и „Цоцорков род“ - като част 
от тази ежегодна награда - всяка година ще под-
крепят реализацията на социален проект, който ще 
бъде иницииран от мениджъра, избиран за носител 
на този приз, в подкрепа на развитието на региона, 
в който оперира неговата компания“, допълни Ди-
митър Цоцорков.

Председателят на Над орния с вет на Асарел-Медет  АД 
Димит р Цоцорков вр и при а на Ирена Цакова – дирек-
тор Ра ре ителни и правни де ности  в Д нди Пре с 
Металс
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ОБ А СРЕ А НА ЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА МИННО
ГЕОЛОЖКА КАМАРА

На 16-ти ноември 2018 г. в СПА 
Комплекс „Боровец илс“ к.к. 
„Боровец“  се проведе Обща 

среща на членовете на Българска-
та минно-геоложка камара. Участие 
взеха над 100 човека – членове на 
БМГК и логистични компании, об-
служващи бранша. Присъства и 
Управителният съвет на Камарата, 
оглавяван от неговия председател 
проф. дтн инж. Николай Вълканов, 
който откри срещата и направи 
кратко обръщение към участниците. 
Пред аудиторията изпълнителният 
директор д-р инж. Иван Митев отче-
те дейността на камарата през 2018 
г. и акцентира върху най-важните 
проекти, събития и инициативи  през 
2019 г.  

l Основните събития, които ще 
организира БМГК са    Деня на 
миньора и Европейския ден на 
минералите, като ще започне 
и подготовката на Европейски 
минен бизнес форум 2020. Ще 
се проведат и общо събрание  
годишна среща на членовете и 
изнесени заседания на постоян-
ните комисии.

намиране на адекватни и бързи 
решения. 

l В областта на социалното парт-
ньорство през 2019 г. предстои 
подписване на Отраслов колек-

Про . дтн инж. Никола  В лканов, председател на УС и на МГК откри Общата среща на леновете и отправи кратко привет-
ствие к м астниците

Над 100 овека - ленове на МГК и логисти ни ирми, обсл жващи бран а в е а 
астие в срещата

l БМГК ще продължи съвместната 
си дейност с ресорните инсти-
туции и активната  работа с Ми-
нистерство на енергетиката по 
законодателната уредба, с цел 
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тивен трудов договор и споразумение за минима-
лен осигурителен доход.

l През 2019 г. БМГК ще продължи активното си 
участие в конференциите и инициативите на Мин-
но-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, На-
учно-техническия съюз по минно дело, геология и 
металургия, както и партньорството във форуми и 
бизнес събития на членове на Камарата. В между-
народен аспект  ще продължи сътрудничеството с 
Евромин, Eu i o  и участието в Световния минен 
конгрес.

l През 2019 г. БМГК ще продължи работата по актуа-
лизация на стандарта за устойчиво развитие, като 
се направи заложеното в него осъвременяване на 
Кодекса и критериите за оценка на представянето 
по устойчиво развитие. Очаква се подновяване на 
сертификати и привличане на нови дружества за 
покриване на Стандарта сред членовете на БМГК. 
Предвижда се популяризиране на Стандарта пред 
минните камари на Румъния, Македония, Сърбия, 
Гърция в изпълнение на ангажимента на БМГК към 
Стратегическия план за изпълнение на Европейско-
то партньорство за иновации ЕИП  в областта на 
суровините. 

l С цел подобряване представянето и осъвременява-
не на визията на БМГК се подготвя нова интернет 
страница. Ще бъде обновена и Браншовата инфор-
мационна система, като ще се осигури по-добро 
систематизиране на  информацията и лесно бора-
вене.

l БМГК като издател на списание „Минно дело и ге-
ология“ ще продължи действията за присвояване 
на импакт-фактор на изданието. артиеният и елек-
тронният вариант на списанието, както и неговия 
интернет сайт ще бъдат обновени и синхронизи-
рани с изискванията на e  o  S ien e и SCOPUS, 
ще се формира международен редакционен състав 
и екип от рецензенти и др. Новият модел на функ-
циониране на списанието ще позволи стимулиране 
на авторите по подготовка на научни статии, както 
осъществяване на контакти със сродни издания 
по света и с други формации на световната систе-
ма за рефериране, индексиране и оценяване, които 
оценяват изданията с наукометрични показатели. 
Крайната цел е списание „Минно дело и геология“  и 
неговият сайт да станат  портал на научните пости-
женията в бранша в България и региона.

По-детайлен анализ на ресорните проектите и основ-
ните насоки върху които ще бъде фокусирана дейност-
та през 2019 г. направиха председателите на постоян-
ните комисии: Мина Вълева, ПК „Право“  Георги Илиев, 
ПК „Здраве и безопасност при работа“  д-р инж. Ботьо 
Табаков, ПК „Околна среда“ и Гергана Тодорова, ПК 
„Връзки с обществеността“. Ден по-рано, на 1 -ти ноем-
ври, отново в „Боровец илс“  за първи път членовете 
на постоянните комисии на БМГК проведоха изнесени 
заседания. На тях бяха обсъдени актуални въпроси от 
дейността на всяка комисия и бяха набелязани задачи-

те за предстоящата 2019 г., които да залегнат в насо-
ките за работа на БМГК. Провеждането на заседанията 
на едно място и възможността за комуникация между 
членовете на различните комисии даде възможност 
за споделяне на общи проблеми и обмяна на полезни 
идеи. Всички участници благодариха на организатори-
те за тази инициатива и бяха единодушни, че тези изне-
сени заседания трябва да се превърнат в традиционни.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ „ПРАВО И ЕТИКА“

l Продължаване работата по промяна на норматив-
ната база, която пряко регулира отношенията и про-
цесите по търсене, проучване, добив и преработка 
на подземните богатства в Република България, 
като се настоява за съобразяване с принципите на 
Националната стратегия за развитие на минната 
индустрия

l Продължаване на работата по промяна екологич-
ното законодателство, в частта засягаща проце-

Та и година а п рви п т се проведо а последователни и -
несени аседания на постоянните комисии к м МГК

Мина В лева, председател на ПК Право и етика  к м МГК, 
представител на Каолин  ЕАД
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сите по търсене, проучване, добив и преработка на 
подземните богатства

l Съдействие чрез експертиза, на Министерство на 
земеделието, храните и горите, при изготвяне на 
проекти на нормативни документи за поземлени-
те отношения и опазване на земеделските земи, в 
частта рекултивация на терени подлежащи на ре-
култивация

l Възстановяване работата по проект на Закон за 
Българската браншова камара на търговците, из-
вършващи търсене и или проучване и или добив и 
преработка на подземни богатства.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ „БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ“

l Правилник по ЗБР при открит добив на полезни из-
копаеми – приключване на дейността по нанасяне 
на окончателни редакции от страна на Правна ко-
мисия и насочване към Отраслови съвет при Ми-
нистерство на енергетиката

l Правилник по БТ в подземните въглищни рудници – 
подновяване на проактивните  действия към инсти-
туциите, отговорни за внедряване в действащата 
нормативна уредба на предадения проект.

l Правилник по ЗБР при пробивно-взривни работи. 
Систематизиране на ключовите проблеми и насо-
ките , които трябва да залегнат в новия правилник 
с вътрешните ресурси на Комисия ЗБР, съдействие 

от Правна комисия и членовете на БМГК . Изра-
ботване на проект за правилника с вътрешни ре-
сурси или чрез възлагане

l Правилник за минно-спасителните служби – систе-
матизиране на вече събраната информация и кон-
цепции български и чуждестранен опит  и иниции-
ране на работна среща между заинтересованите 
страни, с оглед уточняване на следващи стъпки 

l По разпространение на добри практики - проучване 
на възможностите за финансиране от фонд Усло-
вия на труд на нагледни материали по ЗБР

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕ-
НОСТТА“

l Продължаване изграждането на имиджа на БМГК 
като браншова организация на отговорния минен 
бизнес

l Активно споделяне на добрите практики на члено-
вете в рамките на БМГК и разнообразни информа-
ционни канали

l Изпълнение на комуникационната стратегия на 
БМГК и реализиране на кампания, обвързваща 
минното дело с ползата за живота на всеки от нас: 
създаване на пътуваща експозиция  информацион-
но образователни кътове в обществени места с 
висока посещаемост  организиране на обучение за 
студенти журналисти с представители на минни 
компании и експерти  организиране на Ден на отво-
рените врати в предприятия от бранша  създаване 
на новинарски поводи и работа с медиите – пред-
ставяне на мобилното приложение за незаконен 
добив и др.  създаване и поддържане на фейсбук 
страница на БМГК.

Георги Илиев, председател на ПК е опасност и драве  
к м МГК, представител на олсим лгария  АД

Гергана Тодорова, председател на ПК Вр ки с обществе-
ността  к м МГК, представител на Д нди Пре с Металс 
Челопе

Д-р инж. от о Табаков, председател на ПК Околна среда  
к м МГК, представител на Т-Инженеринг  ЕООД
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ПОСТОЯННА КОМИСИЯ „ОКОЛНА СРЕДА“

l В раздел „Биоразнообразие“ предстои: участие в ре-
ализирането на Териториално ориентиран подход 
за управление на мрежата Натура 2000 и защитени-
те зони, с органи за управление Областните адми-
нистрации  РИОСВ  – включване  на представители  
на БМГК в „Комитет на заинтересованите страни“  
участие на представители на предприятията при 
изпълнение на договора за „Анализ и проучване на 
видовете и природните местообитания .“ 

l В област „Води“ ще се работи по: корекция на ре-
гистрите за защитените територии за водите по чл. 
119а т.  от Закона за водите  възлагане проучване 
за определяне фоновите стойности в повърхност-
ните и подземните води на химически вещества  
разширяване на списъка за приоритетните опасни 
вещества.

l По отношение на „Минни отпадъци“ – предстои 
участие в подготвяните промените на наредбата за 
“Управление на минните отпадъци“ 

l Раздел „Въздух“ -  необходимо е активно участие 
във формирането на българската позиция относно 
„въглеродните емисии“.

Участниците в срещата изслушаха и следните презен-
тации:

l Евромаркет Груп: „Техника за минната и кариерна ин-
дустрия“;

l Тотал България: „Доказани решения в минната индус-
трия“;

l ССАБ България: „SSAB – Умна стомана“;

l Стобул: „Високотехнологични геодезични продукти на 
Stonex“.

Общата среща бе закрита с официална вечеря в рес-
торанта на СПА Комплекс „Боровец илс“ и с изпълне-
нията на певиците Антония Маркова, Теди Еротеева с 
фолклорен ансамбъл и  „БГ дуетът“.

Информация на БМГК

Пре ентация на Тотал  с акцент в р  добавки а подобря-
ване ка ествата на горивата и др ги специални прод кти 

Димит р Ил ев, главен менидж р на ЕВРОМАРКЕТ предста-
ви те ника а минната инд стрия

Д с с е ме  с е ро    
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НОВИ ДР ЖЕСТВА  ЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКАТА МИННО
ГЕОЛОЖКА КАМАРА

Про . дтн инж. Никола  В лканов, председател на УС и на 
МГК вр и серти икат а ленство на г-н Димит р Ил ев, 

главен менидж р на Евромаркет

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

дено на 16 ноември 2018 г. в СПА Комплекс „Боровец 
илс“ к.к. „Боровец“ . Те преминаха през утвърдената 

процедура за кандидатстване за членство в Камарата, 
съгласно устава и представиха необходимия набор до-
кументи, своя опит и мотивите си за членство.

ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН e част от холдинга на 
Евромаркет Груп и е лидер в България в доставката и 
сервизирането на строителна, минна и комунална тех-
ника. Представител е на редица световни производи-
тели като Komatsu, Sandvik, Manitou, Cifa, Xcentric Ripper, 
Simem, Hidromek, Rammer и други.

Компанията получи своя сертификат за членство лич-
но от проф. дтн инж. Николай Вълканов, председател 
на УС на БМГК, по време на заседание на Управителния 
съвет на организацията, а документа прие г-н Димитър 
Илчев, главен мениджър на Евромаркет. На събитие-

„През последните години минната индустрия в Бъл-
гария инвестира много в своето бъдеще от гледна 
точка на технологии. Ние споделяме мнението, че 
за един устойчив и успешен бизнес е нужно най-ка-
чественото и икономично оборудване и затова се 
гордеем, че Евромаркет, като доставчик на такова, 
вече е част от голямото семейство на Минно-гео-
ложката камара”, коментира г-н Димитър Илчев по 
време на церемонията. 

то присъстваха още г-н Ивайло Радев, изпълнителен 
директор на Евромаркет Кънстракшън, и г-н Стойо Ча-
къров, продуктов мениджър Земекопна и товарачна 
техника в Евромаркет Кънстракшън.

„ГЕОТЕХНИКА АБС“ ООД има основен предмет на дей-
ност извършването на инженерногеоложки, хидро-
геоложки, геотехнически, геофизични и проучвания за 
сгради и съоръжения, консултации, изработване на ра-
ботни проекти и извършване на строителство за укреп-
ване на свлачища, слаби терени и фундаменти  изграж-
дане на кладенци и дренажи, геоекологични оценки и 
вреди от замърсявания  проучвания за сметища депа 
за опасни отпадъци  сеизмични оценки и райониране  
минно-технически проучвания и проекти за въгледо-
бива и рудодобива, производство на специализирана 
апаратура.

Сътрудниците на фирмата се високо квалифицирани 
и опитни дипломирани инженери и магистри по инже-
нерна геология, хидрогеология и сондиране, геотехни-
ка, строителни конструкции, пътно и хидротехническо 
строителство. Водещите специалисти на фирмата са 
специализирали в различни университети и научни ин-
ституции:

В над 10 годишната си практика фирмата е проучвала 
повече от 0 активни свлачища в населени места и ли-
нейни пътни обекти и над 400 строителни и сметищни 
площадки. 

Информация на БМГК

Про . дтн инж. Никола  В лканов, председател на УС и 
на МГК вр и серти икат а ленство на про . Сте о 
Сто нев, правител на ГЕОТЕ НИКА А С  ООД
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„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС“ С ДВЕ НОВИ НАГРАДИ
ЗА НА -ГОЛЯМ ДАРИТЕЛ

а 13-а поредна година лгарски дарителски ор м награди на -големите корпоративни дарители и на - спе ните парт-
н орства межд  компании и неправителствени органи ации в страната

„Дънди Прешъс Металс“ бе отличена с два при-
за на годишните награди на Български дари-
телски форум 2018, провели се в четвъртък 

вечер под патронажа на президента на Република Бъл-
гария Румен Радев. Минната компания бе наградена 
в категориите „Най-голям обем финансови дарения“ 
и „Най-добра програма на местен дарител” за нейната 
социално отговорна дейност в двете общини, в които 
оперира – Челопеч и Крумовград. 

За 13-а поредна година Български дарителски форум 
БДФ  награди най-големите корпоративни дарители 

и най-успешните партньорства между компании и не-
правителствени организации в страната. Домакин на 
събитието беше Президентът на Република България 
Румен Радев. 

„Аз съм не просто домакин, а ваш съмишленик в 
тази благородна кауза. Даряването преди всичко е 
осъзнат акт на ангажираност към обществото, кой-
то се възпитава. Затова е много важно примерите, 
които вие давате, да бъдат добър образец за подра-
жание и поведение на младите хора“. сподели дър-
жавният глава при откриването му.

Двете дружества на „Дънди Прешъс Металс” в Челопеч 
и Крумовград бяха отличени за инвестициите, които 
правят в развитие на местните общности и за насър-

„Дарителството включва много неща – то е кауза, 
преклонение и обич към отечеството, подкрепа за 
местната общност. За мен е изключителна чест да 
обявя победителя в категория „Най-голям обем фи-
нансови дарения“. През 2017 г. компанията е дари-
ла повече от 1 700 000 лв. за подобряване условията 
на живот в общините от Средногорието, помогнала 
е на десетки неправителствени организации да реа-
лизират свои инициативи и издържа самостоятелно 
гимназията за чуждоезиково обучение „Челопеч“ – 
„Дънди Прешъс Металс Челопеч“, обяви победите-
ля кметът на Монтана Златко ивков.

чаване качеството на работа в сфери като образо-
вание, култура и спорт. Тяхната обща стойност е над
2,2 млн. лв.

l Категория „Най-голям обем финансови дарения“ 
- „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД. През 
2017 г. компанията е дарила за общественозначи-
ми каузи повече от 1,7 млн. лв.

l Категория „Най-добра дарителска програма на 
местен дарител“ - „Дънди прешъс металс Кру-
мовград“ ЕАД. Компанията подпомага благоу-
строяването, здравеопазването, спорта и култу-
рата в община Крумовград. През 2017 г. там са 
вложени близо 540 хил. лв.
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След реализирането на няколко online броя, на 
списание „Минно дело и геология“ му бе р с

е     е. артиеният вариант 
на списанието е с присъден SS  от 1991 г., който е 
свързан с този от 1946 г. чрез Електронната система 
каталог COB SS OP C на Националната библиотека 
„Св. Кирил и Методий“. Включването в системата SS  
се извършва от Националната агенция за SS , която 
е официално представителство на Международната 
система за стандартна номерация на продължаващи 
издания SS  nternational Standard Serial u er  за 
България. Присъдените номера  осигуряват бърза и 
точна идентификация  улесняват поръчката, продаж-
бата, абонамента и разпространението  подпомагат 
търсенето, обмена и автоматизираната обработката 
на информацията за списанието в световен мащаб  
прецизира цитирането на научна литература  позволя-
ва генерирането на баркод, въз основа на цифрите от 
номера  увеличава популярността на списанието чрез 
неговата регистрация в Международната база данни 
за продължаващи издания SS  egister в Париж.

През месец ноември списание „Минно дело и геология“ 
е с о о      Н о  ре ере е  

с с   с реме  рс    с 
о ре е р е. Той се поддържа от Министер-

ството на образованието и науката чрез Националния 
център за информация и документация. В него се впис-
ват издания, които прилагат предварително научно ре-
цензиране на предложените за печат публикации и са 
регистрирани в Националната агенция за международ-
ни стандартни номера.

Изданията в списъка са систематизирани в две групи: 
активни към момента и такива, чието издаване е пре-
установено. Във всяка от тях подреждането е азбучно 
по първата дума от заглавието на български език и 
след това - на латиница.

На основата на този списък се отчитат публикации и 
цитати в издания с научно рецензиране, които не са 
реферирани и индексирани, като публикациите и цита-
тите са приведени към публикации и цитати в рефери-
рани и индексирани издания чрез съответни числови 
стойности на съответствие.

Българската минно-геоложка камара, издател на спи-
сание „Минно дело и геология“ стартира действия за 
присвояване на импакт-фактор на изданието: синхро-
низиране на хартиения и електронния вариант с из-
искванията на e  o  S ien e и SCOPUS  формиране 
на международен редакционен състав и екип от рецен-
зенти и др. 

Списание Минно дело и геология  е с прис ден ISSN а online и дание и бе вписано под  320  в Националния ре ерентен 
спис к на с временни б лгарски на ни и дания с на но рецен иране 

СПИСАНИЕ “МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ  С ПРИС ДЕН
  И С ВПИСВАНЕ В НА ИОНАЛНИЯ 

РЕ ЕРЕНТЕН СПИСЪК

Вицепрезидентът и генерален мениджър на минната 
компания за България д-р инж. Илия Гърков се качи 
втори път на високата трибуна, за да вземе и при-
за „Най-добра програма на местен дарител”, за който 
бе номинирана от Община Крумовград. Той заяви, че 
„Дънди Прешъс Металс” ще продължи да инвестира в 

устойчивото развитие на регионите, където дружества-
та извършват дейност, и че се радва, че младите хора в 
Крумовград се завръщат по родните си места, привле-
чени от възможностите, които „Дънди Прешъс Металс” 
осигурява. 

ДПМ
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На 23 ноември 2018 г. в Националния дом на на-
уката и техниката се състоя Националната на-
учно-техническа конференция „Минерално-су-

ровинната база на България“. Главен организатор на 
форума бе Научно-техническият съюз по минно дело, 
геология и металургия, а съорганизатори - Федераци-
ята на научно-техническите съюзи в България, Бъл-
гарската академия на науките, Българската минно-ге-
оложка камара, Минно-геоложкия университет „Св. 
Иван Рилски”, Софийския университет „Св. Климент 
Охридски”, Българското геологическо дружество, Дру-
жеството на геофизиците в България, Българското ми-
нералогическо дружество и секцията „Науки за Земя-
та” към Съюза на учените в България.

Минно-добивната индустрия на България има стра-
тегическо значение за икономиката и е в основата 
на развитието на голяма част от останалите отрасли. 
България е една от държавите в Европейския съюз, 
която има дългогодишни традиции и опит в развитие-
то на минерално-суровинната индустрия. България 
разполага със запаси от 7 вида енергийни суровини, 8 
вида метални руди, 48 вида индустриални минерали и 
48 строителни и скално-облицовъчни материали. Нахо-
дищата на полезни изкопаеми са 6 8, като 209 от тях 
се разработват. Основните суровини, които се добиват 
в страната са медни и полиметални руди, оловно-цин-
кови руди, лигнитни въглища, гипс, каолин, варовик, 
бентонит, кварцови пясъци, огнеупорни глини, мрамор. 
Добивната индустрия създава производствена про-
дукция на стойност 2,7 млрд. лева. Най-голям дял има 
добива на метални руди - 3 , следван от течни горива 
- 28  и неметални минерални суровини - 18 . Следва 
да се отбележи, че с напредването на процесите на от-
работване на известните у нас находища и съответно 

НА ИОНАЛНАТА НА НО ТЕХНИ ЕСКА КОН ЕРЕН ИЯ 
„МИНЕРАЛНО С РОВИННАТА БАЗА НА БЪЛГАРИЯ“  
С С СТРАТЕГИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ ЗА МИННИЯ БРАН

А  То ор Н о о  о есе р е с  о  ме о  ре
се е   БАН    Ре с  

степента на изученост на перспективните територии, 
откриването на нови източници на минерални сурови-
ни става все по-сложно и скъпоструващо. Необходи-
мостта от обезпечаване на човечеството с минерални 
суровини и източници на енергия изисква увеличаване 
на усилията за тяхното откриване, което предполага 
разработване на нови научни теории, нови методи за 
изследвания и принципно нови подходи за търсене и 
проучване 

Конференцията бе открита от председателя на НТС по 
минно дело, геология и металургия проф. дтн инж. Цоло 
Вутов. Приветствия поднесоха акад. Тодор Николов от 
името на председателя на БАН - акад. лиан Ревалски, 
инж. Марин Антонов от името на проф. дтн Иван Ячев -
председател на ФНТС, проф. д-р Митко Георгиев - рек-
тор на ТМУ, проф. дгн Румяна Вацева, в качеството си 
на председател на секция „Науки за Земята“ към Съ-
юза на учените в България, проф. дгн Руслан Костов -
председател на Българското минералогическо друже-
ство, доц. д-р Евгения Тарасова - председател на Бъл-
гарското геологическо дружество, д-р инж. ристиян 
Цанков - председател на Дружеството на геофизиците 
в България. В работата на конференцията участваха 
над 140 души – учени от научни институти и организа-
ции и специалисти от минерално-суровинния отрасъл.

По време на конференцията бяха връчени многоброй-
ни награди. Председателят на НТС по МДГМ проф. дтн 
инж. Цоло Вутов връчи Грамота за принос в изграж-
дането на минерално-суровинната база на България 
и за активна съюзна дейност на 20 члена на Съюза.
Проф. дгн Румяна Вацева връчи наградите звание „По-
четен член на Съюза на учените в България“ и Почетен 
знак на СУБ.

с   о ере  „М ер о с ро   
 Б р “ 
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р е о  м ер о с ро    Б р     с  е ос   ро   Н о  Н о е

р  В м р Ге е с   И  Бо о

НАГРАДЕНИ СЪ НИ Ч ЕНОВЕ
Акад. Тодор Николов
Акад. Иван агор ев
Про . дтн инж. Цоло В тов
Про . дтн инж. Никола  В лканов
Доц. д-р Нео ит Обретенов
Про . д-р Радослав Наков
Доц. д-р Илия ожков
Про . дгн Васил алинов
Доц. д-р Ми аил Малеев
Про . д-р Георги Георгиев
Про . дтн Стоян ристов
Про . дтн Никола  Николаев
Д-р инж. Константин Георгиев
Про . д-р Пет р Даскалов
Про . дгн Иван едринов
Про . дгн Дим о оси ов
Д-р инж. Владимир Геневски
Инж. Дел о Николов
Инж. Драгомир Драганов
Инж. Иван огданов

На участниците в конференцията 
бе предоставен сборник с научни 
доклади. По своето съдържание те 
съответстват на основни тематични 
направления, а именно:

l Състояние на минерално-суро-
винната база на България.

l Металогения: райониране тек-
тонска основа, магматизъм и 
дълбочинен строеж , генетични 
типове находища, рудни форма-
ции, геохимична специализация, 
околорудни изменения и др.

l Новости в търсенето, проучване-
то, добива, обогатяването и мета-
лургичната преработка на руди.

l Перспективи за откриване на 
нови находища площи, геофизич-
ни и геохимични аномалии , тех-

нологии и нетрадиционни находи-
ща.

l Екологични проблеми при проуч-
ването и рудодобива.

l Законодателна основа в областта 
на подземните богатства.

l Подготовка на кадри образова-
ние и квалификация .

Работата на конференцията протече 
в едно пленарно и три секционни за-
седания и завърши със заключител-
на дискусия. Пленарните доклади 
разглеждаха основни въпроси като 
проучеността на металните мине-
рални суровини, актуалното състоя-
ние на търсенето и проучването на 
металните подземни богатства, ге-
оложката и металогенна изученост 
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на територията на България и перспективи за нови 
открития, концесионните договори в областта на рудо-
добива. 

Голяма част от секционните доклади бяха от първите 
две тематични направления и разглеждаха следните 
въпроси - генетични типове метални находища  пред-
ставителна цифрова информация за наличните запаси 
на черни, цветни, благородни и радиоактивни метали, 
осигуреност на страната с основни метални суровини  
значение на металните полезни изкопаеми за иконо-
мическото развитие на страната  данни за световния 
добив на някои основни метали  обзор на металогенни-

те изследвания в България  металогенно райониране и 
основни закономерности в пространствено-времевото 
разпределение на металните находища в страната, как-
то и теоретични разработки, които обхващат и дълбо-
ките части на земната кора, литосферата и астеносфе-
рата в обхвата на крупните находища на цветни метали 
в Централното Средногорие и Централните Родопи. 
Друга част доклади разглеждаше екологичните про-
блеми при проучването и рудодобива и също предиз-
вика интерес сред участниците. Основният акцент в 
докладите от тази група е върху специфичните замър-
сявания на околната среда, предизвикани от провеж-
дани геоложки проучвания, добив и обогатяване на 
метални суровини. Докладите предизвикаха въпроси и 
дискусия сред участниците.

На заключителната дискусия с водещи проф. дгн Дим-
чо осифов и д-р инж. Кремена Деделянова голяма 
част от участниците дадоха своята положителна оцен-
ка за работата на националната научно-техническа 
конференция. Реши се след обсъждане с Редакционния 
съвет да се подготвят заключителни решения на кон-
ференцията, които да бъдат изпратени до заинтересо-
ваните държавни институции.

Взе се решение конференцията да прерасне във форум 
на балканско ниво.

Организаторите изказват благодарност към спонсо-
рите на форума - „Елаците-мед“ АД, „Асарел-Медет“ АД,
„Мини Марица-изток“ ЕАД и „Геотехмин“ ООД, които 
дадоха възможност с финансовата си подкрепа кон-
ференцията да се проведе на високо организационно 
ниво.

Т  по МДГМ

Во е е  е  с с  ро   Д м о 
ос о   р  Креме  Де е о

На 1  и 16 октомври 2018 г. в Националния дом 
на науката и техниката се състоя Национална-
та научно-техническа конференция с междуна-

родно участие “Автоматизация в минната индустрия 
и металургията БУЛКАМК 18”.  Главен организатор на 
форума бе Научно-техническият съюз по минно дело, 
геология и металургия, а съорганизатори - Федерация 
на научно-техническите съюзи в България, Съюз по ав-
томатика и информатика „Джон Атанасов”, Български 
Национален комитет на  C C, Българска минно-гео-
ложка камара, Българска асоциация на металургична-
та индустрия, Минно-геоложки университет „Св. Иван 
Рилски”, имикотехнологичен и металургичен универ-
ситет, Министерство на икономиката, Министерство 
на енергетиката, „Метрополитен” ЕАД

НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНО-ТЕ НИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕ ДУНАРОДНО УЧАСТИЕ “АВТОМАТИЗА ИЯ В 
МИННАТА ИНД СТРИЯ И МЕТАЛ РГИЯТА Б ЛКАМК

Третираните отрасли в конференцията се характеризи-
рат с голямо разнообразие на: обектите на управление, 
технологичните процеси, специфичните въздействия 
и условията на работа.  Науката, развиваща методите 
и техническите средства за автоматизация и тяхната 
приложимост в минното и металургично производство, 
се отразява чувствително на степента и ефективност-
та на неговата автоматизация. Тя е основен фактор 
за повишаване производителността и надеждността 
на машините, агрегатите и технологичните линии и на 
качествените показатели на произвеждания краен про-
дукт.

На конференцията бяха изслушани над 20 доклада, об-
хващаха следните тематичните направления:
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с   Н о  о ере  с ме ро о 
с е „А ом   м  с р   ме р
 Б ЛКАМК “

И  П ме  Пе ро  о  “Д  Пре с Ме с е о е  
ЕАД ре с  ерес  р р о

И  Мо  Асе о  ре е р  о   е  о  Х
м о е о о   ме р е  ерс е

Д р  В с  Весе о  о  “М  М р о  ЕАД 
есе о  с ос е е о ос

l Методи и средства за измерване, диагностика и 
управление

l Автоматизация на електрозадвижването

l Автоматизация на добива и преработката на рудни и 
нерудни суровини

l Автоматизация на металургичното производство

l Автоматизация на циментовото производство

l Управление на енергийните системи и енергийна 
ефективност

l Автоматизация на добива, транспорта, съхранение-
то и разпределението на нефт и газ

l Системи и устройства за екологичен мониторинг и 
управление на пречиствателни процеси

l Информационни и управляващи системи

Първият ден от конференцията включваше едно пле-
нарно и едно секционно заседание, а вторият - две 
секционни. Основната част от докладите представяха 
разработени от специалистите и внедрени в практика-
та ефективни системи за управление на процеси и апа-

рати. Напр. инфрачервена диагностика на стоманораз-
ливни кофи  микропроцесорен поплавков плътномер  
управление на сепарационна мелница  устройство за 
селективна магнитна флокулация  автоматизирани ин-
телигентни системи за управление на електрохимични 
процеси  интелигентно измерване  модернизиране на 
информационно управляващи системи за: цели руд-
нични комплекси или отделни процеси като филтрация 
през хвостови стени, процесите по товаренето на вла-
косъставите, технологични процеси, и др.

В докладите „Възможности на информационно комуни-
кационните технологии ИКТ  в минно-добивната про-
мишленост през 4-та промишлена революция“ с автор 
В. Сгурев и „Тенденции в киберсигурността на приложе-
нията на индустриалния интернет на нещата“ с автор 
И. Бачкова съвременните технологии бяха разгледани 
по-глобално.

Конференцията се превърна във форум за обмяна и 
разпространение на научно-техническите постижения 
в минната индустрия и в металургията и в своеобразна 
форма за повишаване квалификацията на работещите 
в областта на автоматизацията. 

Т  по МДГМ



СЪБИТИЯ

20 МИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ     12/2018

От 12 - 16 ноември 2018 г. в Брюксел се състоя 
третото издание на Седмицата на суровините. 
Това беше добра възможност за работещите в 

общността на суровините да обсъждат и обменят ин-
формация по всички важни въпроси: политика, техно-
логия, международно сътрудничество, рамкови усло-
вия и т.н. Изпълнителният директор на БМГК д-р инж. 
Иван Митев също бе участник във форума.

Европейската комисия организира седмицата около 
няколко събития, които разглеждат най-новите про-
блеми  и  тенденции  за  суровините  в Европейския 
съюз:

ЕВРОПЕ СКА СЕДМИ А НА С РОВИНИТЕ 

 ноември
l Критичните суровини в нашето ежедневие - 8 презен-

тации
l Програмата Coperni us за суровините - 1  презента-

ции.

l Европейският институт за иновации и технологии 
E  в областта на суровините - разработване на су-

ровини с голяма значимост за Европа - 7 презента-
ции

l Отговорно снабдяване със суровини - 7 презентации

Ко ере  с с  се   емо с р  о реме  Е ро е с  се м   с ро е  Бр се
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l Програмата оризонт2020 - информационен ден и 
брокерски събития за суровини - 19 презентации.

l 6-та годишна конференция на високо равнище на 
Европейското партньорство за иновации ЕПИ  в 
областта на суровините - това бе основното събитие 
на седмицата на суровините. Главната тема на кон-
ференцията бе „Суровини за нисковъглеродна и кръ-
гова икономика“, обхващащи съответните въпроси, 
включително и по веригата на добавената стойност, 
организирането на дървесната биомаса, вторични-
те суровини за енергоемките отрасли. Изнесена бе 
встъпителна реч от представител на ЕК и 10 презен-
тации.

l Водещи цели и решения за инлтегриране на инфор-
мация в базата знания за суровините в ЕС -  14 пре-
зентации

l Как да съчетаем нуждите на добивната промишле-
ност с опазването на екосистемите и биологичното 
разнообразие - 12 презентации

l Индустрии, базирани на горите 20 0 - 8 презентации  
l Форум на заинтересованите страни в ЕС и Канада за 

суровини - дискусионна среща.

l Европейски диалог за суровини за икономическо и 
търговско споразумение между Канада и Европей-
ския съюз - дискусионна среща

l Рамкова класификация на ООН за управление на 
устойчиви ресурси в Европа - 9 презентации.

Презентациите, както и резюмета на някои от дискуси-
ите може да видите на интернет страницата на Евро-
пейската седмица на суровините https: e .europa.eu
gro th ontent ra - aterials- eek-2018 en.

По време на Седмицата на суровините в Брюксел от 
външни заинтересовани организации и компании бяха 
организирани съпътстващи събития:

l Проектите SP E за оползотворяване на CO2 и CO

l Индустриална работилница за суровини: „Суровини-
те в основата на индустриалните вериги на ЕС“

l Устойчиво и критично: естественият каучук и негово-
то бъдеще

l Образователният проект SusCrit at - устойчиво 
управление на критични суровини

l Стандартизация и сертифициране на нови строител-
ни продукти, включващи рециклирани материали от 
строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване

l Проектът SE  окончателна конференция: Напре-
дък в рециклирането и възстановяването на сурови-
ни от строителни отпадъци и отпадъци от разруша-
ване

l Изграждане на нов свят. Произведено в Европа.

Информация на БМГК

БЪЛГАРСКАТА МИННО ГЕОЛОЖКА КАМАРА ПАРТН ОР 
В „ЛОВ НА СЪКРОВИ А“

Вначалото на декември Българската минно-гео-
ложка камара партнира на списание „BBC Знание“ 
и Националния природонаучен музей в организи-

рането на интересно приключенско събитие - ЛОВ НА 
СЪКРОВИЩА. На 1 и 2 декември над 2 00 посетители 

на Природонаучния музей имаха интересно предизви-
кателство – да търсят съкровище скрито на четирите 
етажа на музея. За всички участници имаше приготве-
на карта на знанието, която водеше търсачите към на-
миране на пиратската дузина. За да завърши успешно, 
всеки трябваше да извърви последователно маршрута 
по картата и да открие скритите пиратски кодове. 

„Асарел Медет“ АД, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ 
ЕАД и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД, „Гео-
техмин“, “Геотрейдинг” АД, “Геострой”, „Елаците Мед” 
АД, „Евромакс Експлорейшън Сървисиз” АД и „Каолин” 
АД като членове на Българската минно-геоложка ка-
мара се включиха в събитието като участваха с инфор-
мация за дейността на минерално-суровинната индус-
трия и приложенията на минералите в ежедневието. 

Дружествата предоставиха подаръци за малките учас-
тници в търсенето на съкровище, както и за организи-
раната във фейсбук викторина. Деца и родители имаха 
възможността да сложат личните предпазни средства 
на миньора – каска, очила, светлоотразително елече и 
да се снимат за спомен.
                   БМГК
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На  29 ноември 2018 г. в Интер Експо Център, зала 
„Витоша“,  гр. София се състоя конференцията „Без-
опасност и здраве при работа 2018“ – Добри прак-

тики и предизвикателства на превенцията. Събитието бе 
под патронажа на Министерството на труда и социалната 
политика, организирано от Индустриален клъстер Сред-
ногорие с партньори: „Аурубис България“, „Асарел Медет“, 
институционални партньори:  Българска стопанска кама-
ра, Българска търговско-промишлена палата, Асоциация 
на индустриалния капитал в България и  Българска мин-
но-геоложка камара.

Официалното откриване на форума бе уважено от Лазар 
Ангелов, зам.-министър на труда и социалната политика, 
Румяна Михайлова, изпълнителен директор, Изпълнител-
на агенция „Главна инспекция по труда“, Евелин Русинов, 
ръководител направление „ЗБУТ“, „Аурубис България“, 
Васил Тодоров, главен секретар, БТПП, д-р Петя Георо-
ва, председател, Асоциация по трудова медицина, АИКБ, 
д-р инж. Иван Митев, изпълнителен директор, Българска 

минно-геоложка камара и инж. Николай Минков, изпъл-
нителен директор, Индустриален клъстер Средногорие.

Първият панел с модератор инж. Николай Минков се кон-
центрира върху публични политики и програми и пред-
стави гледните точки на Мирослава Ангелова, главен ди-
ректор, Главна дирекция „Инспектиране на труда“, Евелин 
Русинов, ръководител направление „ЗБУТ“, „Аурубис Бъл-
гария“, лий Маринов, оперативен ръководител „ЗБУТ“, 
„Аурубис България“, инж. Виолета Добрева, директор 
фонд „Условия на труд“, Министерство на труда и социал-
ната политика, доц. Кирил Карамфилов, дм, зам.-предсе-
дател Здравна комисия, АИКБ.

Лекторите споделиха предизвикателствата пред инспек-
тирането на труда, програмите по безопасност и здраве 
при работа, превенцията  и ползите за бизнеса от тях.

След почивката вниманието бе насочено към добрите 
практики и решения  с модератор Радослав Миков,Адво-
катско дружество Волф Тайс. Презентации бяха изнесе-
ни от Радостина Янакиева, ръководител отдел „ЗБУТ“ и 
„ООС“, „Ей и Ес България“, Ивайло Къцарков, мениджър 
“Развитие на таланта“, „Мусала Софт“, Филип Кулаксъзов, 
мениджър „Маркетинг и продажби“, „Интертек ВА“, Георги 
Илиев, мениджър „Здраве и безопасност“, „ олсим Бъл-
гария“. Лекторите споделиха добрите практики и реше-
ния в организациите и проактивната безопасност.

Заключителният панел на форума с модератор Десис-
лава Чалъмова, Индустриален клъстер Средногорие бе 
ориентиран към ision ero – Предизвикателства на пре-
венцията. Те бяха разгледани от Дарина Марчева, Бранд 
Мениджър вътрешен пазар, ТЕД-БЕД, доц. д-р Бистра 
Ценова, Национален център по обществено здраве и 
анализи, проф. д-р Невена Цачева- ристова, Факултет по 
обществено здраве, МУ- София, д-р Лидия ристова дм, 
Факултет по обществено здраве, МУ- София, инж. Трен-
дафил Маринов, преподавател за придобиване на свиде-
телство за управление. Лекторите дискутираха връзките 
между качествения сън, стреса и здравето с продуктив-
ността по време на работа.

Конференция „Безопасност и здраве при работа“ се ут-
върди като авторитетен национален формат, който за 
пета поредна година постави акценти върху съвременни-
те превенции и контрол на риска, като съществена част 
от дейността на институциите и корпоративните полити-
ки, приложимите иновации за подобряване на условията 
на труд в индустриалния сектор, както и добри практики 
и политики за осигуряване на безопасна и благоприятна 
работна среда.

Събитието бе посетено от представители на индустри-
ални предприятия, технологични и инженерингови ком-
пании, експерти в индустриалния сектор и в сферата 
на екологичната безопасност и устойчивото развитие, 
както и от специалисти в областта на осигуряването на 
здравословна и безопасна работна среда, от представи-
тели на образователни и научни организации и държав-
ни институции.

Индустриален кл стер редногорие

КОН ЕРЕНЦИ  Е ОПАСНОСТ И ДРАВЕ ПРИ РА ОТА 2018  – 
ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРЕВЕНЦИЯТА

 Н о  М о  е е  ре ор  И с р
е  К с ер Сре о ор е о р  о ере

„З р е  е о с ос   Хо с м Б р “  До р  р  
 с реме  о о “ е ем   ре е   Геор
 И е  ме р „З р е  е о с ос “  рм е о  

р   Хо с м  Б р
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Преди 20 г в гр. Белоградчик се проведе конферен-
ция на Европейската асоциация за опазване на 
геоложкото наследство ProGEO, където бе обяве-

на инициативата ГЕОПАРК на НЕСКО, имаща за цел 
припознаване и популяризиране на значими примери 

МЕ ДУНАРОДНА НАУЧНА КОН ЕРЕНЦИ  ГЕОПАРКОВЕТЕ 
И СЪВРЕМЕННОТО О ЕСТВО , Е ОГРАДЧИК

ЗАЩИТА, ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И УСТО ЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ
НА ГЕОЛО КОТО НАСЛЕДСТВО В ПАРКОВА СРЕДА

на геоложкото наследство и създаване на световна 
мрежа от природни паркове, притежаващи междуна-
родно значими геоложки феномени. Това се превърна 
в специално събитие за българската геология, която 
на фона на стагнацията в минния отрасъл получи нова 

с е  Ме ро   о ере  „Гео р о е е  с реме о о о ес о  Бе о р   о   ем
ем   рс  ео о  е оме  Бе о р е с

Бе о р е с  ес о с  е ес е  е ор  
с е е  е  ес   Со с  о ер   

е    о р о  Бе о р  ре ос

Гео р  Бе о р  с  е мо е   о е о  
ео о е е оме   р с ес  е  о е  о  
с ор ес  р   р е е  мес
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алтернативна възможност да подпомага българската 
икономика чрез разработване на геопаркове и насър-
чаване на местното икономическото развитие чрез 
геотуризъм и други алтернативни форми на устойчив 
туризъм – екотуризъм, културен туризъм, селски тури-
зъм, кулинарен туризъм и др. 

Тази важна годишнина бе отбелязана на 12-13 октом-
ври 2018 г. в гр. Белоградчик с Международната науч-
на конференция „Геопарковете и съвременното обще-
ство“ организирана от геопарк Белоградчишки скали, 
Община Белоградчик и Минно-геоложкия университет 
„Св. Иван Рилски“, с подкрепата на Министерството на 
околната среда и водите и Българската национална ко-
мисия за НЕСКО.

В година с толкова много мероприятия на ProGEO и 
Европейската мрежа от геопаркове, в Белоградчик се 
събраха представители на 4 континента, за да обменят 
опит по опазването на геоложкото наследство, използ-
ването му за туристически цели и нарастващото му 
значение за икономиката на слабо развитите региони 
чрез геотуризъм.

Белоградчишките скали са известен природен фено-
мен, емблематичен за българската геология. Те се 
състоят от долнотриаски конгломерати и пясъчници, 
широко известни като „бунтзандщайн”. В последните 
години скалите станаха величествен декор на спек-
таклите на летния фестивал на Софийската опера и 
балет „Опера на върховете“ - „Тоска“, „Турандот“, „Ле-
бедово езеро“, „Мама Миа“, изпълнявани на открито в 
Белоградчишката крепост. За съжаление, българското 
геоложко наследство все още е скрито за света, главно 
поради лошата координация между държавните инсти-
туции и липсата на подкрепа за местните инициативи.

Конференцията бе открита от кмета на община Бело-
градчик Борис Николов, който пожела на делегатите 
приятно пребиваване под червените скали. Той изтък-
на вековния опит на Белоградчик в опазването на гео-
ложкото наследство и устойчивото му използване в ту-
ризма. Наставникът на Геопарка от страна на НЕСКО 

с е осе  сре о е о  Бе о р  
ре ос

проф. Александру Андрасану очерта приоритетите на 
тази важна дейност и пожела успешна работа на кон-
ференцията. Проф. Димитър Синьовски направи кра-
тък преглед на ранната история на инициативата въз 
основа на документите на Изпълнителния борд на 

НЕСКО, който за съжаление през юни 2001 г. завърш-
ва с препоръка към Генералния секретар да не следва 
програмата за геопарковете, а да подкрепя ad ho  уси-
лията в отделните страни членки.

Участниците посетиха средновековната Белоградчиш-
ка крепост и античното римско кале, изградено върху 
недостъпната висока част на скалите, които са най-го-
лямата туристическа атракция на района. След това 
участниците се запознаха с типичната местна флора 
и фауна в природонаучния музей и изключителното 
георазнообразие на Западния Балкан, представено от 
скални образци от всички скални видове с възраст от 
Докамбрия до днес в новия Геоложки музей, създа-
ден от студенти и преподаватели от Минно-геоложкия 
университет „Св. Иван Рилски“ в новата сграда на гео-
парка край крепостта. Тук бе представена античната и 
средновековна история на града.

О  р  ро  А  А р с  о е  с е  р о  
 о ере    е о  ре м с  ме   о

 Бе о р  Б  Н о о  о   ро  Д  С о с
с  о  с е  о ере     с  

о с о   о е  „С е“  Бе о р
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Полевите екскурзии бяха посветени на забележител-
ното геоложко и културно разнообразие на района, кое-
то рядко може да се види в друг европейски геопарк. 
Участниците посетиха две великолепни пещери - Ко-
зарника и Магурата. На входа на пещерата Козарника, 
която е давала подслон на най-ранните европейски 
граждани, бяха демонстрирани климатичните цикли на 
Миланкович, записани в горноюрските варовици. В пе-
щерата Магура участниците имаха възможност да ви-
дят известните палеолитни стенописи, които са част от 
световното културно наследство. Тук бяха дегустирани 

З  с е  о ере   ор р  о е  
е с р   о е с ео о  с ор   З

 Б   с р е  о р  о  ор о  р е
р о р  оре   м о ро о  о м р с  
о о о  ом е с о

Кр с  е ер  Ве
е  р   
р м о е ро е

с  рое

Н  о   е ер  Ко р   емо с р р  
м е   М о  с   ор о рс е 

ро

с е осе  о о р мс о е  р е о 
р  е ос  со  с   Бе о р е с

ароматни местни вина, отлежаващи в една от пещер-
ните зали при температура 12 C. След обяд с дунавска 
бяла риба на корабче във Великата европейска река 
край гр. Видин бе посетена средновековната крепост 
Баба Вида ползвана от различни гарнизони от римско 
време до края на 19-ти век.

На следконферентната екскурзия участниците се за-
познаха с геоложката история на Западния Балкан и 
отнесоха по късче от него в своята родина: кумулатив-
но габро от докамбрийския офиолитов комплекс, ме-
тадиорит от най-старата метаморфна единица в Бъл-
гария, ордовишки кварц-кератофири и юрски варовик 
от фациеса „a oniti o rosso“. Накрая бе посетена кра-
сивата пещера Венеца, адаптирана за туризъм по ев-
ропейски проект през 201  г. Времето се оказа твърде 
кратко, за да се посетят всички геоложки обекти, така 
че някои от отдалечените разкрития, представляващи 
ключови събития от историята на Земята, като ириди-
евият слой на границата креда терциер, останал от ме-
теоритния удар в края на кредата, бяха показани само 
в музея на геопарка.

Про . Димит р Син овски,
председател на На ния комитет
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Водещо място при добива на естествени скални 
блокове заемат добивните минни машини с гъв-
кав режещ инструмент. Това е свързано с въз-

можността за изземване от масива на скални блоко-
ве с големи размери над 00 3 . Основната цел е 
повишаване на рандемана за сметка на естествената 
напуканост на находището. Използването на маши-
ни с диамантени въжета позволява да се извършва 
добив и при находища с високи якостни показатели, 
например гранити. Разработването и прилагането на 
диамантено-въжени резачки, заменяйки използва-
ните по-рано въжено-абразивни резачки, при които 
в качеството си на абразивен пулп се е използвал 

АНАЛИЗ НА ТЕХНИКО ИКОНОМИ ЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
НА РАБОТА НА ДИАМАНТЕНО ВЪЖЕНИ РЕЗА КИ
ПРИ ДОБИВА НА ЕСТЕСТВЕНИ СКАЛНИ БЛОКОВЕ 

Доц. д-р инж. Евгения Александрова, ogeni a v. g, 
Проф. д-р инж. Ивайло Копрев, ivokoprev g ail. o ,
Гл. ас. д-р инж. Симеон Асеновски, asenovski g ail. o , 
Гл. ас. д-р инж. Даниел Георгиев, daniel georgiev a v. g -
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София

ANALYSIS OF THE TECHNICAL AND ECONOMIC PARAMETERS OF CABLE SAW CUTTING 
OF NATURAL STONE MONOLITHS

sso . Pro . Ph  Evgenia le androva, ogeni a v. g, 
Pro . Ph  vailo oprev, ivokoprev g ail. o , 
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Universit  o  ining and Geolog  “St. van ilski”, So ia
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кварцов пясък с вода, позволява да се повиши произ-
водителността на рязане с над 10 пъти и повече при 
скали със средна якост и да се разшири диапазона на 
якостта на добиваните скални блокове до степен на 
гранит, базалт и др.

Отделянето на големи по обем естествени скални 
блокове предполага прилагането на високоефектив-
на технология на отработване на находищата, когато 
всички линейни параметри на блока се обосновават 
от условието за максимален рандеман в зависимост 
от естествената напуканост на масива. Независимо 
от якостта на скално-облицовъчните материали, тео-

РЕЗ МЕ

Получени са зависимости между основните показа-
тели на процеса на рязане производителност, разход 
на енергия и диамантено въже  и режима на работа 
на диамантено-въжени резачки при различна височи-
на на стъпалото. Разработена е методика за избор на 
рационален режим на управление на въжената резач-
ка, отчитайки установените зависимости между про-
изводителността при отделяне на блока от масива, 
експлоатационните разходи при различна височина 
на стъпалото. 

КЛ ОВИ Д МИ  диамантено-въжена резачка, про-
изводителност, добив на скални блокове
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ретичните изследвания и практиката показват, че до-
бивните работи преминават през два етапа. През пър-
вият етап се извършва отделянето на скалния блок от 
масива с помощта на диамантено-въжени резачки, а 
през втория етап – скалните блокове се разкрояват 
и нарязват по различни методи с необходимите раз-
мери за товарене. За скали от типа на мраморите се 
прилагат  каменорезни машини или разкрояващи 
въжени резачки за окварцени находища. За скали 
от типа на гранитите се използва пробивно-клинов 
начин механични, хидравлични , а също така и без-
вривни технологии.

Целта на разработката е изследване на влиянието на 
режима на работа на въжените резачки върху техни-
ко-икономическите показатели на процеса на отде-
ляне на естествените скални блокове от природния 
масив.

Върху технико-икономическите показатели на от-
деляне на скалния блок от масива влияят неговите 
линейни размери , , B , режима на работа на въже-
ната резачка и якостта на скалите. Икономическата 
оценка на работа на диамантено-въжената резачка 
ДВР  се извършва с отчитане на производителността 

на рязане, относителния разход на електроенергия и 
диамантеното въже Першин и др., 2013 .  Относител-
ните експлоатационни разходи лв 2  за отделяне на 
скалния блок от масива с ДВР се изчисляват, съглас-
но израза:

                   , лв 2 1

където:

Со, Се, Сu са съответно разходите за рязане лв h , за 
електроенергия лв k h  и диамантено 
въже лв карат

         Kв  е коефициентът на използване на ДВР през 
време на смяната  Kв  0,7

       Qтехн. - техническата производителност на ДВР 
за денонощие, 2 ден

             b - диаметърът на диамантените „перли“, 
             A - относителната работа на рязане, 3

             R - относителният разход на диамантено 
въже, 3  3

   γд - броят на диамантените „перли“ в единица 
обем от диамантения слой на въжето, ка-
рат  3.

. ДО  Д Р ИНЖ  ЕВГЕ
НИЯ АЛЕКСАНДРОВА е 
преподавател в катедра 
„Открито разработване 
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взривни работи“. Науч-
ната и научно-изследо-
вателската  дейност об-
хваща конкретни области 
от открития добив на 
полезни изкопаеми: ре-

култивация на нарушените терени, устойчивост 
на откосите и отводняване на открити рудници, 
приложение на специализирани минни софтуер-
ни продукти. Специализирала е „Икономическа 
оценка на минни проекти“ във Висшето минно 
училище в Париж, Франция. Доц. д-р  Е. Алексан-
дрова е ръководител и участник в десетки дого-
ворни проекти, включително и в два европейски 
в областта на разработването и апробирането на 
електронни форми на дистанционно обучение в 
МГУ „Св. Ив Рилски” и кариерно развитие на пре-
подавателите в университета. 

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

строителството, разработка и експлоатация-
та на открити рудници  подводен добив на по-
лезни изкопаеми  организацията и контрол на 
производствените процеси при добива на по-
лезни изкопаеми  управление на качеството на 
добиваните полезни изкопаеми  процеси и тех-
нологии при открития добив на полезни изкопа-
еми, като и рекултивация на нарушените терени.
Проф. д-р Ив. Копрев е автор на научно-приложен 
лекционен курс по „Минен софтуер”, 3 моногра-
фии, 3 учебника и 1 методическо ръководство. 
Гостуващ лектор е в Университет „Гоце Делчев”- 
Щип, Македония и в СУ „Св. Кл. Охридски“.

. ГЛ АС Д Р СИМЕОН АСЕНОВ
СКИ e  завършил „Физически 
факултет“ на Софийският 
университет „Св. Климент Ох-
ридски“. Той е преподавател 
към катедра „Открито разра-
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„Св. Ив. Рилски“. Неговите 
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свързани с математическото моделиране на раз-
лични процеси в откритото разработване, както и 
прилагането на съвременни математически под-
ходи при решаването на различни оптимизацион-
ни задачи. 
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Първата част от уравнението представляват разходи-
те за амортизационни отчисления на каменорезната 
машина с отчитане на разходите за обслужване и ре-
монт, разходите за работна заплата на манипуланта, 
обслужващ ДВР - САО+РЗ  втората част от уравнението 
отразява разходите за електроенергия за процеса на 
рязане - СЕЕ  а третата част е свързана с разходите за 
диамантено въже - СДВ.

Прилагат се две схеми на управление на диаманте-
но-въжените резачки Першин и др., 2012 . При пър-
вата схема от пулта на управление се задава ток с 
определена стойност, който да поддържа постоян-
на мощност на основното задвижване N  const , 
но се променя скоростта на подаване на тележката
vn  var . Съществуващата обратна връзка проследя-

ва изменението на мощността на основния двигател 
и води до изменение към нула за сметка на увели-
чаване или намаляване на скоростта на въртене на 
захранващия механизъм. С изменението на скорост-
та на подаване право пропорционално се променя и 
силовия режим на рязане, т.е. стойността на натиска 
по контакта между режещия инструмент и скалите

n = var . При втората схема с използването на реос-
тат в електрическата схема на захранването се за-
дава постоянна скорост на преместване vn = const . 
В този случай на пулта на управление амперметърът 
показва силата на тока на основното захранване на 
машината. Следователно при режим на постоянна 
скорост на подаване се осигурява постоянен контакт 
на натиск на режещия инструмент върху скалния 
блок n = const , а силата на тока се променя право 
пропорционално по дължината на контакта на ин-
струмента със скалите, което предизвиква аналогич-
но изменение на мощността на главното захранване 
на ДВР.

Както се вижда, прилаганите схеми на управление на 
ДВР влияят само на силовия режим на рязане. При 
първата схема силовият режим е променлив във 
времето, а при втората схема той остава постоянен. 
Силовият режим определя производителността на 
рязане и мощността на захранване на каменорезната 
машина, които оказват влияние на разхода на скъпо-
струващия диамантен инструмент и относителното 
електропотребление. Основният технико-икономиче-
ски показател на всяка каменорезна машина е про-
изводителността тъй като останалите показатели са 
производни от нея . Във връзка с това се предлага 
методика за оценка на производителността, електро-
потреблението и разхода на диамантен инструмент 
при съществуващите схеми на работа на ДВР.

При използването на схема на управление с постоян-
на скорост на подаване, средната производителност 
на ДВР се изчислява по формулата:

                        Qν = Kбл. Qν
max , 2 h,   2

където: Кбл. < 1 е коефициентът на влияние на геоме-
трията на повърхността на отделя-
не на скалния блок върху средната 
производителност на рязане от ней-
ната максимална стойност.

Максималната производителност се определя по из-
раза:

              ,  2 h, 3

където:
μp, ki са коефициенти на рязане и отделяне на реже-

щия инструмент

        φо - допълнителен ъгъл на обхвата, радиани

        hд - височина на рязане, 

        νp - скорост на рязане скоростта на движение на 
диамантеното въже , s

        b - диаметърът на режещите диамантени „пер-
ли“, .

За надлъжните разрези , кое-

фициентът Кбл. се изчислява по израза:

                    4

където: Dв.к. е диаметърът на водещото колело, 

               Нст - височината на стъпалото, .

За напречните разрези е изпълнено условието 

. В този случай височината на рязане не е 

равна на височината стъпалото, поради което се оп-
ределя:

,             

Изчислителната стойност на коефициента, отчитащ 
намаляването на производителността при напречни 
разрези е:

       , 6

Производителността на ДВР при схемата на работа 

с постоянна мощност на рязане, когато  се 
определя по израза:

, 2 ден, 7

При надлъжно отделяне на скалния блок от масива 

 е необходимо да се отчита ста-

ционарността на процеса на рязане по отношение 
на дължината на контакта на режещия инструмент 
и скалния блок. В този случай производителността в 
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режим на постоянна мощност се намира като средно 
претеглена стойност:

             

, 2 h,  8

където:

tнест. е времето за нестационарно рязане на повърх-
нинната на отделяне, h

  tст. - времето за стационарно рязане на повърхни-
ната на отделяне, h

Отношението на производителността при двата режи-
ма на работа при kф ≤ 1 може да се запише във вида:

                        , 9

а при kф > 1

              . 10

На   е илюстрирано отношението на производи-
телността, получена при двата силови режима.

Анализът на графиката показва, че при височина на 
стъпалото 2 – 4 , производителността на рязане в 
режим N = const спрямо режима Vп = const нараства по 

логаритмична зависимост в съответствие с формата 
на повърхнината на отделяне на блока.

Относителният разход на диамантено въже R, както 
и относителната работа на рязане А, може да бъдат 
получени въз основа на изпитване на стенд. Използ-
вани са експериментални данни, получени при рязане 
с диамантени въжета на естествени скални блокове 
с различна якост Акопян, Лусинян, 1983 . На   
са представени тенденциите на изменение на относи-
телния разход на диамантено въже при извършване-
то на надлежни разрези при двата режима на работа 
на ДВР.

Относителните експлоатационни разходи за наряз-
ване на отделните повърхнини на скалния блок и от-
делянето му от масива са изчислени по формула 1 , 
което позволява да се представят графически при 

иг. 1. ависимост на отно ението на прои водителността 
при ря ане при ра ли ни режими на работа в ависимост от 
висо ината на ст палото

иг. 2. Тенденция на и менение на средния (в режим N = 
const) и минималния (vп = const) относителен ра од на диа-
мантено в же в ависимост от висо ината на ст палото

иг. 3. ависимост на относителните експлоатационни ра -
оди а ря ане при ра ли ни режими на работа на ДВР от 

висо ината на ст палото
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различни режими на работа на ДВР в зависимост от 
височината на стъпалото  .

Основните резултати от проведените изследвания и 
получените зависимости формули 1-10  за влияние-
то на силовия режим върху технико-икономически-
те показатели е извод за нееднозначния принос в 
експлоатационните разходи за производителността, 
енергопотреблението и разхода на диамантено въже  
при рязане. Така както силовия режим в границите 
на зададена мощност на основното захранване на 
въжените резачки е свързан с височината на рязане 
стъпалото , така от практическа гледна точка е це-

лесъобразно получените технико-икономически по-
казатели да се представят във вид на функционални 
зависимости от височината на стъпалото за различ-
ни режими на работа на ДВР.

Анализът на такива крайни показатели, като произво-
дителността при отделяне на блока от масива и екс-
плоатационните разходи за отделяне в зависимост 
от височината на стъпалото за различни режими на 
работа на ДВР не позволява да се отделят предим-
ствата и недостатъците им, тъй като повишаването 
на производителността по отделяне на блока от ма-
сива е свързано с увеличаване на експлоатационни-
те разходи в режим на постоянна мощност на рязане, 
и обратно когато се намалят експлоатационните раз-
ходи производителността спада в случай на работа 
на ДВР в режим на постоянна скорост на подаване. 

ИЗВОДИ

l Получени са зависимости между производител-
ността на рязане при различни режими на работа 
на ДВР и височината на стъпалото. С увеличаване 
височината на стъпалото в интервала 2-4 , про-
изводителността на рязане в режим N = const по 
отношение на режима vп= const нараства по лога-
ритмична зависимост в съответствие с начина на 
отделяне на блока от масива.

l Установена е зависимост между относителния 
разход на диамантено въже  и височината на 
стъпалото при различни схеми на управление на 
ДВР и коефициента kф. Средната стойност на от-
носителния разход на диамантено въже в режим
N = const) по отношение на минималната vп= const , 
нараства в съответствие с начина на отделяне на 
блока от масива.

l Относителните експлоатационни разходи за ряза-
не в режим N = const, по отношение на режима vп= 
const, започват да нарастват с увеличаване на ви-
сочината на стъпалото над 4,   в съответствие с 
метода на отделяне на блока. Така при височина 
на стъпалото отношението Cs(N)/Cs(ν) варира в ин-
тервала 1,08 – 1,8 в зависимост от големината на 
коефициента kф.
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Прилагането на безвзривна схема на добив все 
повече има важна роля при откритото разра-
ботване на полезни изкопаеми. Използването 

на фрезови комбайни има съществени предимства 
пред използването на конвенционалните способи за 
добив. За да бъде прилагана подобна технология, не-
обходимо е да бъдат взети под внимание ограничава-
щите условия на разработваното находище и работ-
ното представяне на фрезовия комбайн.

При използването на фрезовите комбайни проблем-
те, свързани със запрашаването и шумът, не могат 
да бъдат избегнати изцяло, но по данни на irtgen 
Group, то достига до стойности които са значително 
по-ниски в сравнение с прилагането на класически 
схеми за добив посредством взривяване, товарене, 
извозване и трошене. Отпадането на ПВР и дейност-
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ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА РЕЗОВ КОМБА Н
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ABSTRACT

e have anal ed di erent te hnologi al ethods 
or ontinuous ining ith a sur a e iner. e also 

have on luded the ke  li iting a tors regarding the 
de ision or a suita le te hnologi al ethod.

K  : sur a e iner, ontinuous ining, 
te hnologi al ethods, open ast ining

РЕЗ МЕ

Разгледани са технологичните схеми за добив с 
фрезов комбайн, както и случаите при които те нами-
рат приложение. Изведени са основните ограничава-
щи фактори, които определят подходящия избор на 
технологична схема.

КЛ ОВИ Д МИ  фрезов комбайн, непрекъснато из-
земване, технологични схеми, открит добив

ите, свързани с подаването на материал за първично 
трошене благоприятстват опазването на околната 
среда като запрашеността в района намалява. 

Фрезовият комбайн може да функционира при тем-
ператури от -20оС до 4 оС. Най-съществено значение 
за използването на фрезовите комбайни е при селек-
тивния добив. Прилагането на технологията се счита 
за оправдано при добива на въглища, боксит, варо-
вик, гранит, гипс, желязо и др. Основните предимства 
на технологията се свеждат до това, че се получават 
по-добри показатели на изземане намаляват се обе-
дняването и загубите , както и че процесите на проби-
ване, взривяване и първично трошене могат да бъдат 
избегнати. Самият процес на изземване се осъщест-
вява от фреза, въртяща се в противоположна посо-
ка на движението на комбайна. Фрезата натрошава 
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изземания материал и го подава по конвейерна лен-
та, която подава материал на втора лента, служеща 
за насипване или товарене на натрошената скална 
маса. Технологията позволява натрошеният матери-
ал да бъде непосредствено натоварен в автосамосва-
ли или отделен на купове, които в последствие изис-
кват работата на товарач. Съществено ограничение 
за схемите на работа се определят от максималния 
наклон, който комбайнът може да преодолее - устано-
вено е , че той варира около 8 .

Прилаганите схеми на изземване зависят от следни-
те фактори: 
l вида на добиваната руда  
l дълбочината на залягане на рудното тяло  
l посоката на разпростиране на рудното тяло. 

Въпреки, че производителността на рязане на фреза-
та зависи от дълбочината на рязане и физикоме-
ханичните свойства на скалите кохезия, якост на 
натиск , крайната производителност на комбайна за-
виси от използваната схема. 

иг. 1. С еми на ра работване: а - при полегато алягащи пластове  б - на няколко пластове с с стр мно алягане

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

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

. ИНЖ  ДИМИТЪР ДИМИ
ТРОВ КА КОВ се обу-
чава по магистърска 
специалност „Открито 
разработване на полезни 
изкопаеми“ в Минно-гео-
ложкия университет „Св. 
Ив. Рилски“ след завър-
шена специалност „Упра-
вление на ресурси и про-
изводствени системи“ 

през 2014 г. Участвал е в конференции с междуна-
родно участие и международни студентски учили-
ща. Професионалните му интереси са свързани с 
технологиите на добив в минното производство и 
математическото моделиране и оптимизиране на 
процесите в откритото разработване.

ГЛ  АС  Д Р ИНЖ  ИВАН 
СТОЯНОВ МИТЕВ е пре-
подавател в Минно-гео-
ложки университет „Св. 
Иван Рилски“, катедра 
„Подземно строител-
ство“. Освен с препо-
давателска дейност, 
професионалният му 
опит е свързан с учас-
тие в научно-изследо-
вателски колективи в 

направления: „Проучване, добив и преработка на 
полезни изкопаеми“ и „Архитектура, строителство 
и геодезия“.  Притежава професионален опит като 
проектант и ръководител на проучвателно-проек-
тантски колективи при изготвяне на инвестицион-
ни проекти в областите „Подземно стоителство“, 
„Геотехника“, „Строителството на сгради и съоръ-
жения“ и „Енергийна ефективност“. От началото 
на 2018 г. е избран за изпълнителен директор  на  
Българската  минно-геоложка камара.
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Добивът се извършва по праволинейни заходки. Съ-
ществено значение за определянето на последова-
телността на преминаването за изземването на за-
ходките има радиуса на завиване. Дълбочината на 
рязане и якостта на скалите ограничават минимал-
ния радиус на завиване на комбайна  . 

Данните се отнасят за условията на суха, устойчива, 
равна повърхност на горния слой материал при едно-
осов натиск до 30 Pa. При действителните условия, 
стойностите се отличават в зависимост от структур-
ните нарушения на масива.

Най-голямо значение за ефективната работа на ком-
байна има времето, което се използва за неговото 
преместване на нова заходка. На база на радиуса на 
завиване се определят технологичните схеми на ра-
бота на фрезовия комбайн. В зависимост от геомет-
ричния размер на работната площадка се отличават 
следните технологични схеми: 
l рязане при безпрепятствено маневриране на ши-

роки работни площадки  
l рязане с обръщане в близост до откосите  
l изземване с работни площадки със средна широ-

чина 2 - 4 пъти радиуса на завиване  
l изземване с тесни работни площадки по-малко от 

2 пъти радиуса на завиване . 

БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО МАНЕВРИРАНЕ ПО ШИРОКИ 
РАБОТНИ ПЛО АДКИ

За широки се считат тези, чиято широчина е над 4 
пъти по-голяма от радиуса на завиване. Фрезовият 
комбайн може да направи обръщане и да премине 
към друга заходка като се обърне на 180о, а след това 
при повторно обръщане започва изземването на за-
ходката непосредствено до първата. Движението на 
комбайна е спираловидно и е изобразено на   
заходки , 6, 7, 8, 9, 10 . Предимствата на тази схема 

се свеждат до това, че се осъществява икономия на 
време, което води до увеличаване на производител-
ността по добита скална маса. Недостатъкът на схе-
мата е , че е необходимо пространство за извършва-
не на маневри, равняващо се поне на 1,  пъти повече 
от радиуса на завиване. 

Технологията е подходяща и е дала положителни ре-
зултати по света Австралия, Русия, Китай  за селек-
тивен добив на полегати и вертикално залягащи пла-
стообразни рудни тела  . 

Счита се, че пластове, залягащи до 8о са пригодни 
за разработване стъпаловидно, както е показано на

 .  По време на рязането по линията на кон-
такта на полезното изкопаемо с откривката е необхо-
димо да се отчете, че съществува известно смесване 
на двата вида материал. При по-големи ъгли на заля-
гане се прилага друга технология  .

За разлика от полегато залягащите пластове, при 
стръмно залягащите пластове добивът може да се 
осъществи с по-висока точност, като при контактните 
зони се намалява смесването между полезен компо-
нент и откривка. Схемата e подходяща за приложение 
и при добива на различни качества на полезното из-
копаемо именно заради точността на срязването от 
фрезата. 

На   е посочена последователността на сряз-
ването на заходките от повърхността, след изземва-
нето на които се образуват необходимите профили. 
Съществува и възможността да бъдат създадени 
различни профили на откоса в зависимост от заложе-
нието и разстоянието между заходките на по-ниското 
и по-високото стъпало.

иг. 2. Последователност на добиваните слоеве от комба на

2200 S 2 00 S 4200 S

Без изземване при вдигната 
фреза 6,00 9, 0 13,00 

Дълбочина на рязане до 
100 11,00 20,00 29,00 

Дълбочина на рязане 100  – 
300 6,00 80,00 1 3,00 

Дълбочина на рязане 300  – 
600 107,00 20 ,00 

Табл. 1. Ограни ения на ради са на авиване в ависимост 
от д лбо ината на ря ане
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иг. 3. С ема на те нологията на ра работване по а одки

иг. 4. Маневриране на ре овия комба н бе  и емване

РЯЗАНЕ С ОБРЪ АНЕ В БЛИЗОСТ ДО ОТКОСИТЕ

При тази схема се отличават два варианта: изземва-
не при обръщане и маневриране без изземване.

l  Изземване при обръщане - Това съкращава необ-
ходимото време за завъртане и маневриране, кое-
то води до  намаляване на необходимостта от из-
ползване на допълнителна механизация. Схемата 
е представена на   за заходки 3, 4.

l Маневриране без изземване – обръщането се 
прави по начина, представен на  , като при 
траектория 1 комбайнът изземва заходката, а при 
траектории 2 и 3 фрезата не реже. При движение 
2 комбайнът се движи на заден ход, а при 1 и 3 - 
направо.

ИЗЗЕМВАНЕ С РАБОТНИ ПЛО АДКИ СЪС СРЕДНА 
ШИРО ИНА  ПЪТИ РАДИ СА НА ЗАВИВАНЕ

На работните площадка се препоръчва втората за-
ходка да бъде успоредна и плътно до първата, като са 
възможни два варианта –  обръщане и маневриране 

 . Недостатъкът на схемата с обръщане е, че в 
края на заходката остава един неразработен участък, 
равен на 3 пъти от радиуса на завиване и за неговото 
изземване е необходимо използване на допълнител-
на механизация. Недостатъкът при маневрирането е, 
че се удължава времето на работа и следователно на-
малява сменната производителност заради времето 
за маневриране.

иг. 5. И емване с работни площадки с с средна иро ина 
при с ема: а - на обр щане  б - на маневриране 
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ИЗЗЕМВАНЕ С ТЕСНИ РАБОТНИ 
ПЛО АДКИ  ПЪТИ ПО МАЛКИ 
ОТ РАДИ СА НА ЗАВИВАНЕ

При този случай е невъзможно или 
не е препоръчително извършване-
то на завои за преминаването от 
една заходка към следващата за-
ради необосновано нарастване на 
времето необходимо за работните 
операции. При тези условия е необ-
ходимо оставянето на малки пло-
щадки за маневриране на комбай-
на и на самосвалите. В зависимост 
от дължината на работния фронт са 
възможни два варианта на разра-
ботване:

l при къс работен фронт по-мал-
ко от 1 0  и 

l при дълъг работен фронт над 
1 0   . 

При първия случай полето се раз-
работва по схема на совалки. Из-
земването става само в една по-
сока, като комбайнът се движи 
напред и реже, след което се връща 
на празен ход. При втория случай 
на дълъг работен фронт се използ-
ва е необходимо двете страни по 
продължение на фронта да бъдат 
оформени като откоси.  

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТО НИ И

1. oprev, ., h. Staneva, . ristov, . 
Popov. ple enting a non- lasting 
te hnolog  ith a sur a e iner 

irtgen 2 00 S  in the “ o ak” 
uarr . nnual ournal o  the Universit  

o  ining and Geolog  “St. van ilski”, 
ol. 9, Book 2, ining and pro essing 

o  ineral resour es, So ia, 2016, p. 
32-3

2. . irtgen.de en produ ts sur a e-
iner

иг. 6. С ема на ра работване с тесни площадки: а - при обр щане на комба на  б - 
при маневриране на комба на

В България технологията на добив 
с фрезов комбайн е изпробвана в 
кариера „Козяк“ за добив на варо-
вици, служещи за пътни основи, 
асфалтови покрития, бетон и стро-
ителни разтвори. Якостта на натиск 
в е интервала 48,7МРа – 161,8МРа, 
а приложената схема на изземване 
е изобразена на фиг. 3 и е дала по-
ложителен резултат.

Изборът на подходяща технологич-
на схема зависи от следните основ-
ни фактори: параметрите на нахо-
дището и рудното тяло  радиуса на 
завиване. Параметрите на рудното 
тяло и спецификата на находището 
определят необходимата дълбочи-
на на рязане. Спецификата на нахо-
дището и от дълбочината на рязане 
ограничават радиуса на завиване, 
който определя параметрите на 
заходките. В зависимост от тях се 
определя и схемата на съвместна 
работа на комбайна с автосамосва-
ли, както и необходимостта от спо-
магателна механизация.
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Данните за полезните изкопаеми до към 60-те 
години на миналия век са сравнително оскъд-
ни. Някои автори описват конкретни находи-

ща мина „Цар Асен”, Радославов, 1920  или райони 
като Етрополския Балкан Радославов, 191 , Пана-
гюрския район Митев, 1940 , Чепеларската и Лъка-

МЕТАЛОГЕННИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

о . д-р ладимир еоргиев, . .  - 
еологически институт „ тр. имитров“, Н

METALLOGENIC STUDIES IN BULGARIA
sso . Pro . r. ladi ir Georgiev

Geologi al nstitute o  Bulgarian ade  o  S ien es

ABSTRACT

he data on ineral resour es up to the 60th o  
the last entur  are o parativel  s ant. he irst 
generali ing orks on ineral resour es o  the hole 
Bulgaria are o  ov hev 1960, 1961а,б,в, 1964  and 

ov hev  Baluhovski 1961  ith atta hed aps 
in  1: 00 000 – or errous etals, non errous 

etals, oals and itu inous s hists, oil and gas, 
and ith etallogeni  oning o  Bulgaria.  nu er 
o  pu li ations on the etallogen  o  Bulgaria 
appeared in the se ond hal  o  the last entur . n 
1989, a etallogeni  ap o  Bulgaria as issued in 

 1:1000 000 okov et al., 1989 , ollo ed in 1991 
ith E planator  notes to it asilev, Staikov, 1991 . 
he ollo ing etallogeni  units ere separated: 
hodope etallogeni  su -provin e - P , n, Fl Cu, 

S , u, g, , o , Srednogorie etallogeni  one 
- Cu, u Fe, o, g, Bi, n, P , n, Bar, , arna 

etallogeni  di tri t – n. n 1992 in the ational 
GeoFund a etallogeni  ap o  Bulgaria in  1: 200 
000 ith e planator  notes to it a tali et al., 1992  

as registered, and in 1994 - etallogeni  ap o  
Uraniu  in Bulgaria in  1: 200 000 ith e planator  
notes to it rago anov et al., 1994 .

РЕЗ МЕ

Информацията за полезните изкопаеми до към 60-
те години на миналия век са сравнително оскъдни. 
Първите обобщени работи за полезните изкопаеми 
за цяла България са на овчев 1960, 1961а,б,в, 1964  
и на овчев, Балуховски 1961  с приложени карти в 
М 1: 00 000 – черни метали, цветни метали, въгли-
ща и битуминозни шисти, нефт и газ, както и на ме-
талогенното райониране на България. През втората 
половина на миналия век излизат редица публикации 
които касаят металогенията на България. През 1989 
г. се публикува Металогенна карта на България в М 
1:1 000 000 okov et al., 1989 , а през 1991 г. обяс-
нителна записка към нея Василев, Стайков, 1991 . 
Отделят се следните металогенни единици: Родопска 
металогенна субпровинция – P , n, Fl Cu, S , u, g, 

, o , Средногорска металогенна зона – Cu, u Fe, 
o, g, Bi, n, P , n, Bar, , Старопланинска метало-

генна зона – P , n, Fe, Bar, u, Cu, o, , n , Варнен-
ски металогенен район – n. През 1992 г. е заведена 
в Националноя геофонд Металогенна карта на Бъл-
гария в М 1:200 000 с обяснителни записки към нея 
Нафтали и др., 1992ф  а през 1994 Металогенна кар-

та по урана в България в М 1:200 000 с обяснителни 
записки към нея Драгоманов и др., 1994ф .  

вишката рудоносна област Янишевски, 1937  и др. 
Други автори описват по-големи райони като Родопи-
те Бончев, Г. 192  Костов, 1963.  или цяла България 
Златарски, 1884  Бончев, Г. 1920  Коен, 1946 и др. .

П блик ван в Сборник с доклади от Националната на но-те ни еска кон еренция Минерално-с ровинната ба а на 
лгария , 23 ноември 2018 г., Национален дом на на ката и те никата, Со ия
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u, g  s  Горнотракийски район – Ba Cu  Ра-
йон на Същинска Средна гора и южните склонове 
на Централния Балкан – o, Fe  Бургаско-Стран-
дажански район – Cu, Fe i, o, Co, , , P , n

l в Родопската металогенетична зона: Осогов-
ско-Пирински район – P , n Fe, Cu, o,  s  
Местенски район – P , n, S  Централнородопски 
район – P  g , n Cd  Cu, n, , o F, Cr  Източ-
нородопски район – P , n Cu, Ba  гоизточноро-
допски район – Cr, P , n Cu, S  Сакарски район 
– P , n, Ba Cu, Fe .

Милев 1968  разглежда закономерностите в раз-
пределението на g-P - n орудявания в Сакаро-Ро-
допската област. Отделя следните рудни полета: 
Гюешевско, Руенско, жноосоговско, Севернородоп-
ско, Давидковско, Маданско, Неделинско, Ардинско, 
Габровско, Звезделско, Тинтявско, Маджаровско 
и Устремско. Описва галенит-сфалеритова, гале-
нит-сфалеритово-колчеданна, златно- галенит-сфале-
рит-кварцова и галенит-сфалеритова с барит и флуо-
рит рудна формация.

Според Драгов и др. 1976 , Гергелчев и др. 1977  
и Батанджиев 1989  разпределението на основни-
те рудни находища в нашата страна се контролира 
главно от ССЗ и второстепенни СИ разломни зони с 
различна природа. Те са напречни на основните тек-
тонски структури в България. Тези идеи са доста дис-
кусионни.

Димитров, Р. Стоянов, 1979  разглежда металогения-
та на Родопския срединен масив. Описва докамбрий-
ски, палеозойски, мезозойски и неозойски период на 
металогенно развитие. Отделя Централнородопски, 
Източнородопски, Рило-Западнородопски, Пирински, 
Осоговски, Огражден-Малашевски и Сакарски руден 
район. Разглежда P - n, S , g, - o и флуоритови 
орудявания.

През 1983 г. излиза монографията „Магматизм и ме-
таллогения Карпато-Балканской области“ Богданов, 
Димитрова, 1983  съпроводена с карта на магмени-
те формации и металогенна карта на Карпато-Бал-
канската област в М 1:1 000 000. На територията на 
България се отделят части от Вътрешна Карпато-Бал-
канска, Банат-Средногорска и Сърбо-Македоно-Ро-
допска зона. Вътрешната Карпато-Балканска зона 
на наша територия включва Балканската зона и се-

верната част на Краищидите  и Средногорска зона 
се разглеждат като елемент от Карпато-Балканската 
гънкова система. Сърбо-Македоно-Родопската зона 
се интерпретира като срединен масив. Мизийската 
платформа се разглежда като окрайнина на Карпа-
то-Балканската гънкова система.

Вътрешната Карпато-Балканска зона се характеризи-
ра с магнезитови, n, Fe , Cu-P - n и други находища. 
На наша територия тя включва Западнобалкански, 

В началото на 60-те години на миналия век изли-
зат няколко монографии на овчев 1960, 1961а,б,в, 
1964  и на овчев, Балуховски 1961  за полезните из-
копаеми в България. Монографиите са доста обемис-
ти и непосилни за изготвянето от един човек за такъв 
кратък срок. Затова овчев изказва благодарност 
на В. Цанков, Д. Яранов, Ст. Бояджиев, Ив. Божинов, 
А. Атанасов, Н. Манолов, Л. Василев, Г. Чешитев и Ст. 
Трашлиев за оказаната помощ.

Тази поредица е първото задълбочено изследване на 
полезните изкопаеми за цяла България. В тези изда-
ния подробно са разгледани различните видове по-
лезни изкопаеми с приложени карти в М 1: 00 000 
– черни метали, цветни метали, въглища и битоми-
нозни шисти, нефт и газ. 

В овчев 1960  са характеризирани металогенетич-
ни зони, райони и подрайони. Отделени са Балканска 
с Крайщето , Средногорска и Родопска металогене-

тична зона. Приложена е и Схема на металогенетич-
ното райониране на НР България в М 1: 00 000. Съ-
времените представи за металогенното райониране 
на България okov et al. 1989  Василев Стайков, 1991  
Нафтали и др. 1990ф  не се различават значително. 
Най-съществената разлика е че овчев 1960  отна-
ся Сакарския район към Родопската зона, а okov 
et al. 1989  Василев, Стайков 1991  Нафтали и др. 
1990ф  – към Средногорската зона. За отделните 

рудни райони обаче различията са по-съществени. 
овчев 1960  отделя:

l в Балканската с Крайщето  металогенетична зона 
– Cu, P , n, g, u, , o : – Белоградчишки ра-
йон – Cu o  n, P  Чипровски район – P , Fe, 

n, n, u, g . o, s  g  Врачанско-Искър-
ски район – P , n Cu , Fe, n, Ba  Стеднобалкан-
ски район – P , n, Cu, Fe и редки метали  раи-
щенски район – u , Ba Cu n, P , g, F

l в Средногорската металогенетична зона: Софий-
ско-Панагюрски район – Cu, n, o n, P , i, , 
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l Западнобалканска – Fe, P - n- g, u и с подчине-
но значение P - n-Cu и Cu орудявания включва и 
Краищидите .

l Мизийска – соли, гипс, глини каолин и манган.

Димитров, Р. 1988  отделя следните металогенни 
зони носители на P - n орудявания: Родопска с Цен-
тралнородопски, Осоговски и Източнородпски руден 
район , Средногорска, Салашко–Врачанско-Етропол-
ска и Западнобалканска. Отделят се следните рудни 
формации и рудни полета:

l кварц-галенит-сфалеритова формация с Мадан-
ско, Давидковско, Ардинско, Лъкинско и Руенско 
рудно поле

l кварц-злато-полиметална формация с Маджа-
ровско, Лозенско, Попско, Звездел-Пчелоядско, 
Спахиевско и Бакаджишко рудно поле и находище 
Света Марина

l кварц-барит-галенит-сфалеритова формация с 
Устремско руднополе

l стратиформна полиметална формация в Западна 
Стара планина

l сидерит-галенитова формация с Чипровско руд-
но поле

l медно-пиритна формация – медно-полиметал-
но-пиритен субформационен тип с Граматиков-
ско рудно поле .

Канурков 1988  отделя по отношение на железните 
орудявания  следните структурно-металогенни зони:

l Балканска със Западна и Централна подзона

l Средногорска със Западна, Централна и Източна 
подзона

l Родопска

l Краищидна.

Описва следните железорудни райони:

l Западнобългарски с младоалпийки и частично ка-
ледонски телетермални стратиформени  магне-
тит-хематит-сидеритови орудявания

l Средногорски със средноалпийки контактно-ме-
тасоматични магнетитови и магматични титано-
магнетитови орудявания

l Централностаропланински със староалпийки се-
диментно-морски хидрогьотит-хидрохематит-же-
лезнохлорит-сидеритови орудявания

l Пиринско-Родопски с магнетитови скарнови и хи-
дротермално променени зони с неясна възраст

l гоизточнородопски с докамбрийски магнетито-
ви железнокварцитови минерализации.

Врачанско-Искърски, Етрополски и Троянски руден 
район.

В Банат-Средногорската зона преобладават Cu и Fe 
находища. Тя включва Панагюрския, Бургаския. Кре-
миковския, Крумовския, Граматиковския, Малкотър-
новския и Устремския руден район.

За Сърбо-Македоно-Родопската зона са типични по-
лиметални находища. Тук се отделят Източнородоп-
ски, Централнородопски, Западнородопски и Осого-
во-Благодатски руден район.

Панайотов, осифов 198  разглеждат линейните и 
блоковите структури на Родопския масив и Средного-
рието и тяхната геохимична специализация.

В Родопския масив отделят следните блокове със съ-
ответната геохимична специализация:
l Рилски халкофилно-литофилен блок
l Западнородопски халкофилно-литофилен блок
l Централнородопски халкофилен блок
l Източнородопски халкофилно-литофилен блок.

В пределите на Средногорието обособяват:
l Западносредногорски халкофилно-сидерофилен 

блок
l Ихримански халкофилен блок
l Панагюрски халкофилно-сидерофилен блок
l Централнсредногорски халкофилно-сидерофилен 

блок
l Източносредногорски халкофилно-сидерофилен 

блок
l Странджански халкофилен блок.

В края на 80-те години на миналия век излиза пореди-
ца от монографии посветени на различни полезни из-
копаеми – Медните маходища в Бългатия Богданов, 
1987 , Оловно-цинковите находища в България Ди-
митров, Р., 1988 , елезнорудните находища в Бълга-
рия Канурков, 1988 , Неметални полезни изкопаеми 
в България, Том 1 и 2 Трашлиев, 1988, 1989 . Макар 
и посветени само на определени полезни изкопаеми, 
те имат важно значение за металогенните изследва-
ния. В някои от тях има известен металогенен анали и 
са съпроводени с металогенни карти схеми .

Богданов 1987  отделя следните металогенни зони:

l Родопска – P - n, S , , флуоритови е др. орудява-
ния.

l Средногорска – главно Cu и Fe находища. Отделя 
меднорудни формации свързани с горнокредния 
магматизъм – меднопорфирна, медно-пиритна, 
жилна медно-полиметална, скарнова медно-моли-
бденово-железорудна в Малкотърновския руден 
район.
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В Трашлиев 1988  са разгледани екзогенните неме-
тални полезни изкопаеми в България:

l кластични суровини – кварцови пясъци, аркозни 
пясъци, кварцитовидни пясъчници, каолинови пя-
съци

l глинести суровини – халуазитово-каолинитови 
глини, огнеопорни и финокерамични глини, бенто-
нитови глини, боксити

l кремъчни скали – диатомити, силицити, флинт

l биогенно-хемогенни суровини – фосфорити, глау-
конити, варовици, креда, доломити

l евапорити – гипс, каменна сол, целестин

l вулканогенни-седиментни суровини – вулкански 
туфи, зеолитови скали.

В Трашлиев 1989  са описани ендогенните неметал-
ни полезни изкопаеми в България:

l магматични находища – серпентинизирани ултра-
базити, българити, базалти и диабази за петрурги-
ята

l пегматитови находища – фелдшпати и слюди

l хидротермални находища – азбест, талак и талко-
ви суровини, вермикулит, магнезит, алунити, флу-
орит, барит, жилен кварц

l метаморфни находища – дистен, силиманит, ан-
далузит, графит.

Байрактаров 1994  разглежда металогенното 
районитане на Западното Средногорие и Плана 
планина. Отделя следните рудни формации: мед-
нопорфирна, медно-пиритно-полиметална, кварц-га-
ленит-сфалерит-халкопиритова, медно-зеолитова, 
сулфидно-барит-хематит-сидеритова, скарново-га-
ленит-сфалерит-халкопиритова, пиролузит-псиломе-
лан-хематитова. Описва Бурелска рудна зона, План-
ски руден възел, Голобърдско рудно поле, Брезнишка 
перспективна зона.

През 1989 г. се публикува Металогенна карта на Бъл-
гария в М 1:1 000 000 okov et al., 1989 , а през 1991 
г. обяснителна записка към нея Василев, Стайков, 
1991 .

Те отделят следните ранно-средноалпийски ак-
реционни екзотични  блока: Сърбо-Македонски 
Дардански , Западнородопски, Източниродопски, 

Централносредногорски, Сакар-Странджански и Из-
точнотракийски. 

По-нататъшната средно-късноалпийска постакре-
ционна геодинамична еволюция е свързана с кон-
фликт и сблъскване на Родопския интегрален масив 
с Мизийската платформа. Отделят се следните ге-
одинамични обстановки зони : Средногорска маг-

матична дъга със заддъгова рифтогенеза Запад-
ночерноморски рифт , Балканска Старопланинска  
възсед-навлачна зона, Родопски интраорогенен сре-
динен  масив, Варненско-Камчийска Източнобългар-
ска  депресия като част от Мизийската платформа .

Същите автори описват Докамбрийска, Раннопале-
озойска камбрий-ордовик , Къснопалеозойска де-
вон-перм , Горнокредна, Палеогенска и Кватернерна 
металогенна епоха период .

За Докамбрийската металогенна епоха са характер-
ни магнетитови метабазити, железоносни кварцити и 
рутилови метабазити.

В Раннопалеозойската металогенна епоха са пред-
ствавени ограничени Fe и Cu-Fe орудявания свързани 
с диабаз-филитоидната формаця.

През Къснопалеозойска металогенна епоха се обра-
зуват разнообразни, но с ограничено икономическо 
значение, u, g, Fe, полиметално-баритови и редко-
метални орудявания. Те се свързват предимно с т.
нар. Старопланинска калциевоалкална формация.

Горнокредната металогенна епоха е една от най-про-
дуктивните. Орудяванията са локализирани главно в 
Средногорската зона и са свързани с различни про-
яви на горнокредния магматизъм. Това са n вул-
каногенно-седиментни, Fe- i с рудоносни габроиди, 
Fe скарнови, Cu, Cu- o порфирни, Cu и полиметални 
пиритови u , Cu- u-полиметални g  жилни и ме-
тасоматични апоскарнови, o и  скарни свързани с 
грайзеноподобни метасоматити.

Палеогенската епоха е също много интензивна и 
почти повсеместна и обхваща различни структурно 
металогенни зони, но най-отчетливо е проявена в Ро-
допския масив. По-голямата част от орудяванията са 
полиметални P - n с по-значително или по-незначи-
телно присъствие на Cu, Fe, n, u, g, , g, o,  и 
др. Отделят се жилни, жилно-сноповидни характерни 
за Родопската металогенна област  и стратиформни 
характерни за Балканската металогенн зона  морфо-

ложки типа. арактерни са също и самостоятелни S , 
g, флуоритови и баритови нискотемпературни ору-

дявания.

За Кватернерния период са характерни предимно u 
разсипи.

Отделят се следните рудоносни комплекси: 

Р о ос  се ме   о е о се ме  
ом е с

l диабаз-филитоиден C -O  – Fe- n орудяавания 
в габроиди и карбонатни хоризонти и Cu-пиритни 
жилни орудявания  

l вулканогенно-седиментен, конгломерато-пясъч-
ников, базалт-риолитов C-P  – медни пясъчници, 
епигенетични Cu и полиметални орудявания
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l пясъчниково-алевролитов P  – медни пясъчници

l вулканогенно-седиментен мраморно-филитоиден 
комплекс с диабаз-кератофирови метавулканити 
P -  – сингенетични хидротермално-седиментни 

Fe и полиметални стратиформни орудявания

l конгломератно-пясъчниково-карбонатен мета-
комплекс с кварц-порфирови лави и туфи P -  – 
сингенетични Fe- n оксидни орудявания.

l карбонатен, вародвиково-доломитов 2

l вулканогенно-седиментен теригенно-карбонатен 
метакомплекс с габродиабазови метавулканити 
Т-К2  – Cu-пиритни златоносни проявления и син-

генетични u-P - n орудявания

l теригенно-карбонатен епиконтинентален 1- 2  – 
Fe орудявания

l вулканогенно-седиментен теригенно-карбонатен 
метакомплекс с Са-алкални и К-субалкални лави 
и пирокластити К2  – хидротермално-седиментни 
Fe- n орудявания, Cu- и полиметални пиритни и 
Cu- u-полиметални находища

l теригенно-карбонатен глинесто-мергелно-варови-
ков с кисели пирокластити Pg3  – n орудявания

l Моласов туфо-песъчливо-варовиков с андезит 
латиториолитови лави и пирокластити Pg  – P -

n Cu, u, g, както и - o жилни и щокверкови и 
Fe скарнови орудявания.

Р о ос  м м  ом е с

l Офиолити P -  – хромити, талк, магнезит, 
азбест

l жнобългарски гранити P -
- жнобългарски гранити в Западнородопския 
блок –  и o жили и метасоматити
- жнобългарски гранити в Централносредногор-
ския блок – Мо орудявания

- жнобългарски гранити в Странджанско-Сакар-
ския блок – жилен и метасоматичен кварц

l Средногорска Са-алкална до К-субалкална га-
бро-гранитоидна серия К2  – Fe- i в габроиди, Fe, 
Cu и редкометални в g и Ca скарни, Cu и Cu- o 
порфирни

l Родопски гранитоидни „неоинтрузии” 2-Pg  – 
предимно , o, Fe скарнови

Р о ос  ме мор  ом е с

l Кристалинни шисти, гнайси, амфиболити, мрамо-
ри и др. с „пъстрите“ свити на Родопската надгру-

па P -  – рутилоносни амфиболити и желязо-
носни кварцити джеспилити .

l Описани са промишлените типове орудявания:

l Черни метали – Fe, n, Cr, i руди

l Цветни метали – Cu, P - n, i, l руди

l Благородни метали – u, g, Pl, руди

l Редки метали – o, , S , g руди

l Някои неметални полезни изкопаеми – флуорит, 
барит, кварц.

Отделят се следните алпийски тектонски сони и съот-
ветните им металогенни единици: 

Родопски масив – фронтална дъга  1–Pg g . Ро-
допска металогенна субпровинция – P , n, Fl Cu, S , 

u, g,  . 

Средногорска магматична дъга К2 . Средногорска 
металогенна зона – Cu, u Fe, , g, Bi, n, P , n, 
Bar, Q .

Западночерноморски заддъгов рифт К2   

Старопланински заддъгов възсед-навлачен пояс 
Pg– g . Старопланинска металогенна зона – Pb,  

 Bar, Au, Cu, W, .

Варненска Източнобългарска  депресия част от 
Мизийската платформа . Варненски металогенен ра-
йон – n.

Стойков, Божков 1991  разглеждат урановоносните 
епохи и металогенното райониране на България по 
отношение на урана.

Каледоно-херцинският тектоно-магматичен цикъл е 
преставен в:

l Западнобалканската зона със скарнови, урансъ-
държаща ториева магматична рудна формация 
Горно Язово, Свидня  и хидрогенно-елизионни на-

ходища Митровица, Смоляновци

l Централно Средногорие с пегматитова рудна фор-
мация Стрелча, Вълк, Козя могила, Белица

l Западнородопски блок с пегматитова рудна фор-
мация Мусала, Кара тепе, Вищерица, Осеново, Ма-
тан дере, Селча, Щуркови ливади, Токале .

Староалпийският тектоно-магматичен цикъл е проя-
вен в:

l Средногорие с U рудна формация Росен

l Старопланинска зова с U- i и U-P - n рудна фор-
мация Бухово, Курило, Пробойница, Сливен, Сбо-
рище

l Мизийска платформа, Предбалкан с урансъдър-
жащи фосфорити и урансъдържащи въглищ-
но-глинести шисти рудна формация Плевенско, 

уменско, Лисидрен, Зверино .

Подчертаните символи означават и доалпийски ору-
дявания.
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l Младоалпийският тектоно-магматичен цикъл е 
преставен в:

l Горнотракийската депресия с хидрогенно-инфил-
трационна и хидрогенно-елизионна рудна форма-
ция Момино, Орлов дол, Болярово, Окоп, Тенево, 
Марица

l Западнородопския блок с уранова и уран-фосфор-
на рудна формация Костенец, Бялата вода, Бели 
искър, Партизанска поляна, Градево, Доспат  и 
хидрогенно-инфилтрационна рудна формация 
Елешница, Селище, Симитли, Мелник

l Източнородопския блок с уранова рудна форма-
ция Смолян, Сърница, Планинец, Четрока, Наре-
чен .

През 1992 г. е заведена в Националния геофонд Ме-
талогенна карта на България в М 1:200 000 с обяс-
нителни записки към нея Нафтали и др., 1992ф  а 
през 1994 Металогенна карта по урана в България 
в М 1:200 000 с обяснителни записки към нея Дра-
гоманов и др., 1994ф . Това за сега са най-пълните и 
подробни металогенни изследвани за цяла България. 
Разбира се за някои райони има по-нови данни.

Металогенна карта на България в М 1:200 000 съдър-
жа информация както за металните и неметалните 
полезни изкопаеми, така и за изкопаемите горива. 
Геоложката основа е на формационен принцип. Отде-
ляни са метаморфни, магмени и седиментни и вулка-
ногенно-седиментни геоложки формации. Разгледа-
ни са металогенните епохи и различните минерални 
формации. Описани са следните металогенни епохи: 
докамбрийска, венд-долнопалеозойска, горнопроте-
розойска девон-карбонска , пермска-долнотриаска, 
юрска-долнокредна, горнокредна-долнопалеоген-
ска, средно горно  палеогенска-долномиоценска, 
неоген-кватернерна. Отделени са следните групи 
минерални формации: магматични, пневматолт-
но-хидротермални, хидротермални, вулканогенни и 
вулканогенно-хидротермално-седиментни, седимент-
ни, метаморфни и супергенни. В основните метало-
генни зони са отделяни рудни полета перспективни 
площи  и находища рудопроявления и индикации . 
Отразени са морфологията и големината на минерал-
ните обекти. Подобен е подходът и при Металогенна 
карта по урана в България в М 1:200 000.

Основната информация за Западните и Централните 
Родопи от Металогенна карта на България в М 1:200 
000 е публикувана от Манева и др. 1994 . Отделят 
докамбрийска, девон-карбонска, горнокредно-долно-
палеогеннска, горнопалеогенска-долномиоценска и 
неоген-кватернерна металогенна епоха. Описват раз-
личните минерални формации в тях. Отделят Струм-
ско-Рилски, Западнородопски, гово-Нареченски и 
Централнородпски руден район. Обобщаващи мета-
логенни работи за целите Родопи публикува Манева 
1997, 2002, aneva, 1996 .

През 90-те години на миналия век и началото на този 
век се провеждат серия симпозиуми по металогения 
на България Металогения...1992, 199 , 1999, 2003 .

От изнесените доклади по-обобщаващ характер има 
този на Р. Димитров и др. 199 , които разглеждат 
алпийската геодинамика и металогения на Бълга-
рия. Отделят четири геодинамични обстановки – ки-
мерска спредингова, къснокредна островно-дъгова, 
палеогенска колизионна и неогенска континентал-
но-рифтова. 

С магматизмът на кимерската спредингова систе-
ма в Източното Средногорие асоциират вулканоген-
но-хидротермални медно-пиритни орудявания с Fe, 

n, P  Граматиковско рудно поле , а в Източнородоп-
ския блок – медно-пиритната минерализация със u 
при с. Долно Луково.

Металогенният профил на Средногорската късно-
кредна островно-дъгова обстановка се определя от 
Cu и Fe орудявания продуцурани от къснокредния 
мантиен магматизъм. 

В Източното Средногорие с този магматизъм асоции-
рат магматични илменит-магнетитови Великовец  
и магнетитови Голям манастир, Изгрев  находища. 

илните кварц-халкопиритови минерализации Ро-
сен – с o, Co, i  Върли бряг – с g, Bi, P , n, Se, e  
Зидарово – с u, g, Bi, P , n, e  Бакаджик – с u, 

g, P , n, S  са свързани с монцонитоидния магма-
тизъм, а с гранитоидния – медно-порфирно скарнови 
Прохорово, Бърдцето .

В Централното Средногорие орудяването е най-бога-
то. С базалт-андезитовия вулканизъм са свързани 
медно-пиритни със u, g, e. Se, P , n, Co, d Че-
лопеч, Красен, Радка, Елшица и др.  и n минерализа-
ции Мечка и др. , а със среднобазичния – медно-пор-
фирни находища със u, o, PGE Медет, Студенец, 
Елаците, Асарел, Цар Асен и др. .

Западното Средногорие е най-бедно. С базалт-андези-
товия вулканизъм асоциират квац-пиролузитови По-
жарево , медно-зеолитови Княжево  и медно-пирит-
ни Златуша и др.  минерализации. С хипоабисалните 
магматити са установени медно-порфирни алунитови 
Братушково, Радуловци и др.  и кварц-цинабариеови 
Дрен  минерализации.

Магмено-флуидната система в Ботевградско и Етро-
полско Балсканска зона  е представена от хипоаби-
сални дайки и тела, последвани от медно-порфирни 
орудявания Елаците и др.

Според някои автори към къснокредната металогенна 
епоха се отнасят и телетермалните барит-хематит-си-
деритови Кремиковци , стратиформни полиметални 
Седмочисленици , медсъдържащи пясъчници Венец 

и др.  и баритови Зверино-Елисейна  орудявания.
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С гранитиидния къснокреден магматизаъм в Ро-
допските колажни единици са свързани плутоген-
но-хидротермални медно-порфирни с o говски 
разклон , кварц-шеелитови с Bi Наречен  кварц-гале-
нит-сфалеритови със g, S , Bi, Se, e Персенк  и сул-
фидно-флуоритови с o, P , n, g, S , Bi, e гово  
орудявания.

Палеогенската колизионна система е изградена от 
три блока – Източнородопски, Централнородопски 
и Сръбско-Македонски. През късния еоцен и ранния 
олигоцен се зараждат, функционират и отмират маг-
мени огнища. В края на олигоцена флуидната система 
навлиза в най-продуктивния в металогенно отноше-
ние период – възникват кварц-злато-полиметалните 
и кварц-галенит-сфалеритовите орудявания.

Източнородопският блок е с относително тънка зем-
на кора 36-39 k  и е с интензивно магмено наси-
щане. Магматитите са базични, среднобазични и 
кисели. С вулканизма са свързани манганоокисни 
минерализации, зеолити, монтморилонити, алунити, 
пропилити, вторични кварцити. Златно-полиметал-
ните орудявания корелират с апикалните части на 
вулкано-плутоничните фациеси на рудно-магматич-
ната система. Образуват се златно-полиметалните 
орудявания в Маджаровското със g, S , Bi, Cd, Ga, 
Se , Звездел-Пчелоядското със g, Cd , Спахиевското 
със g, Bi, S , Cd  рудни полета, находищата Попско 
със g, Bi, Cd, s, i , Лозен със g  и проявленията 

Света Марина със g, i  и Розино със g .

Западнородопският блок се характеризира с дебела 
земна кора до  k . Палеогенският магматизъм е 
представен само от кисели вулканити. Основни ору-
дявания са кварц-галенит-сфалеритовите – Мадан-
ско, Ардинско, Давидковско и Лъкинско рудно поле 
със g, S , Bi, Cd, Ge, e, n . Те са локализирани в из-

точната част на този блок. В западната част на блока 
тези орудявания практически отсъстват.

В Осоговския блок минерализациите са плутоген-
но-хидротермални кварц-галенит-сфалеритови със 

g, S , Bi, Cd, n, e  и кварц-шеелит-молибденитови.

През неогена се внедряват мантийни базични и ул-
трабазични магми. Във връзка с този магматизъм е 
проявена кварц-антимонитова Черничино, Рибново , 
кварц-флуоритова Михалково, Палат  и пирит-мар-
казитова Кариерата, Огражден  вулканогенно-хидро-
термална дейност.

Токмакчиева 1994  описва минералния състав, гео-
химичните особености и генезиса на медните мине-
рализации от Пангюрско–Етрополския район. Отделя 
два типа медни минерализации: 1. Минерализации па-
рагенетично свързани с горнокредния подводен вул-
канизъм пропилити, медно-пиритни и медно-пирит-
но-полиметални минерализации  2. Минерализации 
парагенетично свързани с горнокредния интрузивен 

магматизъм медно-порфирни и медно-молибдено-
во-порфирни .

avroud hiev et al. 1996  отделят в Източни-
те Родопи медно-пиритова, кварц-пиролузитова, 
кварц-златно-полиметална, златно-кварц-адуларова 
и кварц-антимонитова със злато рудна формация. 
Кварц-златно-полиметалните орудявания са привър-
зани териториално към линеаментни възли. Описва 
се зависимост на типа на орудяванията от дебелина-
та на земната кора. От запад на изток се увеличава 
интензитета на златните и частично медните мине-
рализации, което корелира с намаляване на дебели-
ната на земната кора. И обратно. От изток на запад 
нараства значението на сребърно-полиметалната ми-
нерализация. 

Димитров, Р. и др. 1997  разглеждат алпийските ен-
догенни промишленно-генетични типове находища 
в България. Те са типизирани въз основата на след-
ните признаци: възраст, геодинамична обстановка, 
рудоконтролиращи и рудовместващи структури, ру-
доносни комплекси, морфология на рудните тела, 
продуктивност и качество на рудите. Прилагат схема 
на разпределението на алпийските находища в Бъл-
гария.

ристова, . и др. 1997  и Куйкин, С. 1997  разглеж-
дат основните геоложки и геохимични особености на 
ендогенните златни орудявания в България и тяхната 
типизация. Куйкин, С. 1997  разглежда металоген-
ните епохи, регионалните геодинамични обстановки 
и пространственото разпределение на тези орудява-
ния. Прилагат и металогенни схеми на разпределние-
то на златните орудявания в България.

През 2007 г. излиза монографията „Златните находи-
ща в България“ Милев и др. 2007 . Книгата е съпро-
водена с Металогенна карта на златните находища 
в България. По отношение на златото се обособя-
ват две основни металогенни провинции – Балкан-
ско-Средногорска и Родопска.

В Балканско-Средногорската металогенна провинция 
отделят следните рудни райони:

l Панагюрско-Етрополски с вулканогенни хидро-
термални u-Cu Челопеч, Радка, Елшица, Красен  
и плутогенни хидротермални u-Cu Елаците, Аса-
рел, Петелово, Коминско чукарче, Свищи плаз, До-
лна Каменица, Негърщица, Горна Каменица, Етро-
поле  орудявания  

l Берковски със златното находище Говежда  

l Краищиден със златните находища Злата и Кру-
шев дол

l Ямболско-Бургаски руден район с вулканогенни 
хидротермални златно-полиметални Зидарово, 
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Бакаджик  и златно-баритни Стара Загора  и плу-
тогенни хидротермални златно-медни Прохоро-
во  и златни Доброселец  орудявания.

В Родопската металогенна провинция се описват 
следните рудни райони:

l Източнородопски с вулканогенни хидротермални 
златни ан Крум, участък Ада тепе и Седефче  и 
златно-полиметални Маджарово, Чала, Обичник, 
Попско  орудявания  

l Западнородопски със златно-полиметалното на-
ходище Сребрен  

l Централнородопски със златно-полиметалното 
проявление Черешките.

l Описани са също и разсипните златни находища 
Огоста, Челебиеви ливади, Струма-север и Катри-
ще.

Георгиев и др. 2007  разглеждат късноалпийската 
металогения на западните и централните части на 
Родопите. Отделят следните металогенни етапи и 
промишлено-генетични типове минерални суровини:

l къснокредно-еоценски – - o скарнови,  хидро-
термални и скарнови, o хидротермални глав-
ни , пегматитови фелдшпатови, мусковитови и на 
ювелирен кварц, Fe и Cu скарнови, редкометални, 
P - n, u- g, U и флуоритови хидротермални вто-
ростепенни

l олигоценски – P - n, хидротермални главни , S , 
U, флуоритови и алунитови хидротермални второ-
степенни

l плиоценски – диатомити

l кватернерен – U инфилтрационни, u разсипни.

Отделени са следните рудни райони: 

l Западнородопски – o, , u, g, S , U, Fe хидро-
термални и скарнови, пегматитови фелдшпатови 
и мусковитови

l Централнородопски – P - n хидротермални и 
скарнови доминираращи , U, , o, u, g, S , 
флуоритови хидротермални, Fe и Cu скарнови, пег-
матитови фелдшпатови и на ювелирен кварц.

осифов 2007  и осифов, Радичев 2017а,б  раз-
глеждат ролята на дълбочинния строеж на зелната 
кора и геофизичните аспекти за локализиране на 
ендогенните находища в България. Отделят две ос-
новни рудоконцентриращи структури в България – 
Панагюрска и Централнородопска. Първата вмест-
ва големите медни златосъдържащи находища в 
Средногорието, а втората – P - n и g орудявания в 
Родопската област. Те определят положението съот-
ветно на Панагюрския и Централнородопския руден 
район.

Попов и др. 2012  описват металогенията на Пана-
гюрския руден район. Той се разглежда като елемент 
от Апусени-Банат-Тимок-Средногорския магматичен 
и металогенен пояс. Орудяванията са тясно привър-
зани към горнокредния магматизъм. Отделят след-
ните рудни полета: 

l Елашко-Челопешко – предимно масивносулфини 
Челопеч  и u и o съдържащи меднопорфирни 
Елаците  орудявания

l Асарел-Медетско – главно o съдържащи медно-
порфирни Медет  и меднопорфирни Асарел  ору-
дявания

l Красен-Петеловско – златосъдържащи епитер-
мални умереносулфидизирани масивни мед-
но-пиритни Красен , епитермални златорудни 
Петелово  и меднопорфирни Коминско чукарче  

орудявания

l Радкинско – меднопорфирни Цар Асен  и епитер-
мални умереносулфидизирани масивни златосъ-
държащи медно-пиритни Радка, Червена могила  
орудявания

l Елшишко – масивносулфидни медно-пиритни Ел-
шица  и меднопорфирни Влайков връх, Попово 
дере  орудявания. 

Георгиев 2012  изследва металогенията на Източни-
те Родопи. В началото разглежда геоложкия строеж 
и металогенията на Моравско-Родопската зона. Оп-
исва се надлъжна огледална зоналност на късноал-
пийската металогения в тази зона от северозапад на 
югоизток  u-P - n Леценски район  – P - n Осо-
говски район  – - o Западнородопски район  – P -

n Централнородопски район  – u-P - n Източно-
родопски район .

В Източнородопският руден район се отделят следни-
те рудни подрайони:

l Североизточнородопски съвпада със Североиз-
точнородопскоко понижение  – главно със u-P -

n Спахиевско рудно поле  и уранови нах. Боляр-
ово  орудявания

l Момчилградски Момчилградко понижение  – u 
Крумовградско рудно поле  и u-P - n Звез-

дел-Пчелоядско рудно поле  орудявания

l Златоустовски Златоустовско понижение  – u-
P - n Маджаровско и Лозенско рудно поле  ору-
дявания

l гоизточнородопски Източнородопски ком-
плексен купол  – Cr, азбест, талк, Fe Добромирско, 
Костурино-Яковишко, Голямо Каменяне-Аврен-
ско рудно поле , u- g-P - n Попско рудно поле , 
S -P - n- g- u Черничевско рудно поле , u Ка-
милскидолско рудно поле , мусковит Камилски-
долско пегматитово поле
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l Кърджалийски Кърджалийски блок  – зеолитови, 
бентонитови, перлитови и на халуазит-каолинито-
ви глини находища.

През 2014 г. се провежда конференция „Перспективи 
на уранодобива в България”. Основни насоки са тех-
нико-икономическите перспективи за възобновяване 
на уранодобива в България и екологическите пробле-
ми свързани с това. Божков 2014  и Диков, Божков 
2014  разглеждат накратко основните генетични ти-

пове уранови находища в България. Отделят се два 
основни генетични типа уранови находища – хидро-
термални жилни  и екзогенни пясъчникови . Магма-
тичните находища не представляват икономически 
интерес. 

Сравнително най-голяма е групата на хидротермал-
ните жилни  уранови находища. По възраст са ста-
роалпийски, разположени в Балканската и Средно-
горската зона Бухово, Пробойница, Курило, Сливен, 
Росен  и младоалпийски разположени в Рило-Родоп-
ската област Смолян, Сърница, Планинец, Костенец  
и , Доспат, Четрока и десетки проявления .

Групата на екзогенните пясъчникови  уранови нахо-
дища е главно с палеоген-неогенска възраст. Те са ло-
кализирани в периферните и вътрешните грабенови 
структури в Рило-Родопската област – Горна Тракия 
Момино, Белозем, асково, Марица, Окоп-Тренево и 

др. , Местенски Елешница , Струмски Симитли, Мел-
ник, Златоуст  грабен.
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Съпоставка на методи за биомониторинг на съединенията
на живак от минния район на Алмаден, Испания
И. Митева и др. 1-2 42

Подходи и практики възприети при анализ на данните
от мониторинговата система за склонова устойчивост
в рудник „Елаците“
И. Василев, 1-2 46

Класификация на приложните направления на топлинните
изображения в минното дело
В. Господинова 1-2  2

Кръгла маса “Металургичните предприятия
и индустрия в България” 3 10

Съ тояние и перспективи на развитието на подземното
градско строителство като част от проблемите
на усвояването и запазването на земните недра
Л. Тотев,  Б. Картозия, А. Корчак 3 12

Въздействие на минералносуровинния отрасъл върху
земите и почвите. Последващо устойчиво управление
П. Павлов 3 19

3 резервоарно моделиране – съвременна методика за
по-ефективна експлоатация на находища от нефт и газ
Е. Мариновска 3 24

Типове порестост в девонски карбонатни скали
от мизийската платформа Североизточна България –
предварителни резултати
П. Андреева 3 30

Съвременни аспекти за устойчиво развитие
на минералните ресурси
В. Ковачева, В. Велев 3 3

Изследване свойствата на различните видове и
марки бездимни барути
Н. Божилов 3 42

Eвропейски минен бизнес форум 2018: Европа поставя
на фокус суровините. Добивът и преработката им става
ключов елемент в стратегията за развитие
на индустрията 4 2

Основни акценти от презентациите на участниците
в Европейския минен бизнес форум 2018 4 7

Международната инженерна конференция 2018
на Европейски млади инженери E E
се проведе в София 4 30

Количествени и икономически аспекти на нефтодобива
от вече експлоатирани находища
Н. Стратиев  432

3 симулация на прокарване на тунел с помощта
на 2 софтуер по метода на крайни елементи
В. Балев 37

Минералите на Рила
С. Петрусенко 4 42

119 години миннодобивна дейност в Западномаришкия
въглищен басейн - част
Л. Марков 4 37

„Ада тепе“ в основата на сборник за бронзовата епоха,
подкрепен от “Дънди Прешъс Металс”
Представяне на сборника Злато бронз - Метали,
технологии и междурегионални контакти на територията
на Източните Балкани през бронзовата епоха 4 62

Амбициозната инвестиционна програма в
„Горубсо Мадан” АД продължава - през 2018 г.
ще бъдат инвестирани над 7, млн. лв.
Интервю с инж. Сергей Атанасов, изпълнителен
директор на „Горубсо - Мадан” АД -6 2

„НИПРОРУДА“ АД - години лидер при разработките
в сферата на екологията -6 19

На територията на България има находища на суровини
от изключителна важност за ЕС
Ив. Бедринов -6 21

Дефинитивни белези на непрекъснатите in situ
петролни акумулации

. М. орданов -6 26

Свлачище „Трифон Зарезан” – индикатор за
геодинамичното състояние на терените по източния
склон на Франгенското плато
С. Стойнев -6 33

Микрофациални типове в карбонатните девонски
и долнокарбонски седименти в сондажите
в Северна България
С. Янев -6 40

Нови книги -6 47

Развитието на компанията в синхрон със съвременните
тенденции е жизненоважно
Интервю с инж. Драгомир Драганов - изпълнителен
директор на „Елаците-Мед“ АД 7-8 6
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Значимо българско участие в 2 -ия Световен минен
конгрес в Астана, Казахстан 7-8 17

Международна конференция по геомеханика 7-8 20

БМГК участва активно в дискусията „Образование
и труд – локални проблеми, глобални решения“ 22 7-8

Българското участие в Международния симпозиум
„ S 2018 – E pe t the Une pe ted“ 26 7-8

Увеличените рискове за сигурността изискват адаптивни
подходи - Клаус-Петер Фишер,  
А te iu Oil Gas Environ ental Solutions 27 7-8

Сътрудничеството с най-добрите дава своето ярко
положително отражение върху научната
и изследователската дейност
Интервю с доц. д-р Александър Луканов 7-8 29

Подготовката, придобита в МГУ „Св. Ив. Рилски” ми
е позволила да работя успешно в България, Близкия
и Далечния изток и Източна Африка
Интервю с инж. Борислав Борисов 7-8 32

Основни положения при численото моделиране на
метротунел по нов австрийски тунелен метод
И. Митев 7-8 36

Усложнения при експлоатация на нефтени сондажи
с дълбочинни щангови помпи
Л. Георгиев, Р. Кулев 7-8 42

Геолого-геоморфоложки особености на националния
парк Дурмитор, Черна Гора
К. Костов, Е. Чалич, Н. Костова 7-8  46

119 години миннодобивна дейност в
Западномаришкия въглищен басейн - ЧАСТ -
Л. Марков 7-8 40

Петър Даракчиев, rnd на 90 години – живот, отдаден
изцяло на нефтената геология
П. Чумаченко 7-8 1

Издадоха луксозен каталог „Сребърното съкровище
от Панагюрище“ 7-8 63

Ден на миньора - обзор 9 2
Ден на миньора - доклад 9 4
Ден на миньора - поздравления 9 7
Ден на миньора - награди 9 8
Ден на миньора - обзор 9 10

Геолого-геофизичен модел на мантийната
рудообразуваща система
Д. осифов, Р. Радичев 9 21

Аспекти от механизма на формиране на непрекъснатите
in situ петролни акумулации
ордан М. орданов 9 28

Укрепване на земна основа льос под съществуващи
фундаменти на сгради посредством инжектиране
с циментови разтвори
М. Петров, И. Митев 9 36

Радиоактивни минерализации и орудявания
в Рило-Родопската област
Иван Бедринов 9 40

Развитието на рудниците в Македония се дължи
на инвестиционната програма на „Булмак 2016“ -  
от началото досега са инвестирани 16 млн. евро
Интервю с инж. Илия Горанов, управител на
„Булмак 2016“ ДООЕЛ, гр. Пробищип, Р. Македония 10-11 2

EU CO 2018 10-11 8

еста национална научно-техническа конференция
„Технологии и практики при подземен добив и минно строи-
телство” 10-11 10

Национална конференция „Предизвикателства пред развитие-
то на човешкия капитал в индустрията“ 10-11 13

6 -годишнина и Патронен празник
на Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рилски“ 10-11 14

61-ва Международна научна конференция на
МГУ „Св. Ив. Рилски” 10-11 1

Европейска нощ на учените 2018 10-11 16

Геофизиката ми помогна да погледна света по-отблизо
Интервю с проф. дгн Димчо осифов -
Научно-технически съюз по минно дело, геология
и металургия 10-11 27

Деформационни процеси в условията на повишено
порово налягане в рудник „Асарел“
Инж. Милен Кръстев,  
д-р инж. Красимир Кърпаров 10-11 31

Геомеханично осигуряване при проектирането
на взривните дейности в открит рудник „Елаците“
инж. Иван Василев, инж. Григор Мишев,
инж. Калоян Цанов,  инж. Петър Милев 10-11 36

Съвременни взривни техники при добив
на скалнооблицовъчни материали
Д-р инж. Петър ишков,  
инж. Надежда Стойчева 10-11 42

По света 10-11 49

За някои проблеми в устойчивото развитие
на минералносуровинния отрасъл
Цв. Цветков, инж. Стефан Григоров 10-11 1

41 години миннодобивна дейност в мина „Бистрица“
Доц. инж. Любомир Марков 10-11 6

Националната научно-техническа конференция
„Минерално-суровинната база на България“ -

със стратегическо значение за минния бранш 12 16

Националната научно-техническа конференция
с международно участие “Автоматизация
в минната индустрия и металургията БУЛКАМК‘18” 12 18

Европейска седмица на суровините 2018 12 20

Българската минно-геоложка камара партньор
в „лов на съкровища“ 12 21

конференция „Безопасност и здраве при работа 2018“ –
Добри практики и предизвикателства н
а превенцията 12 22

Международна научна конференция „Геопарковете
и съвременното общество”, Белоградчик 12 23

Анализ на технико-икономическите показатели
на работа на диамантено-въжени резачки
при добива на естествени скални блокове
Доц. д-р инж. Евгения Александрова
проф. д-р инж. Ивайло Копрев
гл. ас. д-р инж. Симеон Асеновски
Гл. ас. д-р инж. Даниел Георгиев 12 26

Технологични схеми в открития добив при използването
на фрезов комбайн
Гл. ас. д-р инж. Даниел Георгиев
Гл. ас. д-р инж. Иван Митев
инж. Димитър Кайков,
проф. д-р инж. Ивайло Копрев 12 31

Металогенните изследвания в България
Доц. д-р Владимир Георгиев 12 36

Годишно съдържание 12 46
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