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уважаеми колеги и читатели,

Втози първи за годината брой на списа-
нието, ще Ви представим два тревожни 
казуса, които Българската минно-гео-
ложка камара защитава. 

Проектът за златодобив в община Трън на 
„Евромакс Сървисис“ ЕООД среща неразби-
ране и яростно противопоставяне от група 
активисти. Те използват умело страховете 
на местните хора, за да злепоставят инвести-
тора. В интерес на страната ни е да защити 
инвеститорското намерение за проекта от 
манипулативни твърдения на малка група 
активисти. Защото природните богатства са 
изключителна държавна собственост. Защото 

развитието на Община Трън минава през развитието на този проект. Защо-
то това е шанс за хората там да имат достойно заплащане, висок стандарт 
на живот и достойни старини. И не, това НЕ са интересите на групичката ак-
тивисти, повечето от които живеят и работят в столицата с хубави заплати. 
И не, това НЕ са интересите на няколко мутри, с незаконен бизнес, който ще 
загине при създаване на силна и светла индустрия, която редовно плаща 
заплати и осигуровки, грижи се за хората, за природата, развива региона. 

Вторият е свързан с промяна на европейските изисквания за емисии, гене-
рирани от големи горивни инсталации, което практически затваря нашия 
най-голям енергиен комплекс „Марица–изток“ - огромен по своето значе-
ние като принос за българската енергетика (около 45% от произведеното 
електричеството у нас, близо 13 000 пряко заети в комплекса и още около 
80 000 индиректно заети). Той среща подкрепата на отделни институции – 
държавни и професионални, но все още няма ясна и твърда национална по-
зиция в негова защита. А гласуването в Брюксел предстои на 27 април тази 
година. Случаят с комплекса „Марица-изток“ е ясен и категоричен сигнал за 
политиците, че колкото по-малко политика има в енергетиката, толкова по-
добре за енергетиката. Политическите инструменти са създадени, за да да-
ват възможности за развитие, а в този случай виждаме изключително бру-
тално убийство на националната енергетика, респективно на националната 
икономика, защото базовите енергийни мощности от 45% е невъзможно да 
бъдат заменени в краткосрочен план.

БМГК поде двете кампании, за да защити интересите на инвеститорите и 
местното население в първия случай и националния интерес във втория: 
изпратихме писма до всички наши институции, организирахме кръгла 
маса за бъдещето на въгледобива, работихме рамо до рамо с инвеститори-
те, проведохме срещи с политици, говорихме чрез медиите и се надяваме 
държавата да се мобилизира и да реагира бързо и адекватно на проблема. 
Затова, когато става въпрос за отстояване на законни права и при нару-
шаване на етиката и морала, Камарата се мобилизира и използва всички 
легитимни средства, набира аргументи и  се бори успешно.

От администрацията очакваме, наред със спазването на правилата за па-
зарна икономика, законността и демократичността на процесите, в т.ч. и 
прозрачност, да защити държавния интерес и интереса на хората, които 
реално плащат заплатите им.

Ще се радваме чрез материалите в този брой, да ви информираме за случва-
щото се бранша и в сферата на науката. И ще ви призова за активна обратна 
връзка. Защото чрез списанието ние се стремим да изградим и доразвием 
нашата минна общност. Само така можем да сме силни заедно.

Приятно четене

Инж. Иван Андреев,
управляващ редактор
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Българската минно-геоложка камара (БМГК) се 
обяви в защита на своя член „Мини Марица-
изток“ ЕАД по отношение на предстоящото 
приемане на Директива за емисиите на про-

мишлеността. Нейният чл. 75 пряко ще засегне бъ-
дещето на българската конвенционална енергетика 
и въгледобив с прилагане на изключително рестрик-
тивни квоти за емисии.

БМГК заяви своята подкрепа за най-голямото въг-
ледобивно предприятие у нас. Управителният съ-
вет на Камарата прие единодушно текст на писмо, 
което бе изпратено до президента на Република Бъл-
гария Румен Радев, до служебния министър-пред-
седател проф. Огнян Герджиков, до министъра на 
енергетиката Николай Павлов, до министъра на ико-
номиката доц. Теодор Седларски, до председателя на 
Комисията за енергийно и водно регулиране Иван 
Иванов, както и до всички български евродепутати.

в писмото Бмгк апелира за тяхната реакция и 
съдействие по време на дискусиите на дирек-
тивата за емисиите на промишлеността и за не-
приемане на чл. 75. в името на защитата на на-
ционалните интереси.

В текста на писмото се посочва:

БългАрСкАтА мИнно-геоложкА кАмАрА
в подкрепА нА „мИнИ мАрИцА-Изток“ еАд 
и  з и   г р и  г е и

В този документ се предлагат лими-
ти за емисии на парникови газове. Те са 
много по-ниски от възможността да бъ-
дат достигнати от съществуващите 
електроцентрали на лигнитни въглища 
не само в България, но и в останалите 
страни-членки на вропе ския съ з. Спо-
ред плана документът трябва да бъде 
одобрен чрез гласуване от Комисията 
от представители на страните-членки 
по чл. . Това се очаква да се случи през 
месец април  г.

Това е изкл чително важен момент за 
въгледобивната индустрия в цяла вро-
па. ащото ако не се вземат мерки, само 
в рамките на няколко години топлоеле-
ктрическите централи, работещи на 
въглища и лигнити, ще са принудени да 
прекратят де ността си поради посо-
ченото по-горе европе ско законодател-
ство.
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ще Се деИндуСтрИАлИзИрА лИ европейСкИят Съ з? 

Инж. щер о щерев, минен инженер

Договорът за стоманата и въглищата, който 
е в основата на създаването на Европей-
ския съюз, приключи през 2002 г. Същата 
година като негов правоприемник бе учре-

дена Европейската асоциация за въглища и лигнити 
- EUR O . Най-голямото българско въгледобивно 
дружество „Мини Марица-изток  ЕАД е един от съ-
учредителите и постоянен член. Останалите членове 
са от Германия, Гърция, Полша,  Чешка република,  
Румъния,  Испания,  Унгария, Франция, Великобрита-
ния, Украйна, Сърбия, Словакия, Словения, Босна и     
Херцеговина, Турция, Финландия и Белгия. 

На 08.01.2017 г. в „Мини Марица-изток  ЕАД е по-
лучено тревожно писмо от генералния секретар на 
EUR O . Писмото третира финализирането от Ев-
ропейската комисия на работен вариант за ревизи-
ране на Референтен документ за най-добри налич-
ни техники/технологии (НДНТ) за Големи горивни 
инсталации ( P RE ). Това е документ с изключи-
телно важност както за въгледобивната промишле-
ност в Европейския съюз, съответно за сигурността 
и независимостта на електроенергетиката му, така и 
за конкурентната способност на промишлената му 
продукция. 

В ревизирания P RE  се предлагат пределни стой-
ности на емисиите, надхвърлящи предвидените в 
Директивата за емисиите от промишлеността. Сте-
пента на сероочистване от най-малко 97% се комби-
нира с абсолютен лимит от 320 mg/Nm3 за изгарянето 
на богати на сяра местни лигнити в съществуващите 
инсталации, равни или по-големи от 300 МW. 

Това в действителност е затягане на специалното 
правило по Директивата за емисиите от промишле-
ността, чл. 31, което предвижда степен на сероочист-
ване 96% (в сравнение с концентрацията на серен 
диоксид в непречистения димен газ) за съществува-
щите инсталации, равни или по-големи от 300 МW, 
когато се използват богати на сяра местни горива, 
упоменати в Директивата за емисиите от промишле-
ността, Анекс , част 5. 

Българският президент, правител-
ството и евродепутатите трябва да 
заявят и отстояват пред вропе ска-
та комисия и в вропе ския парламент 
твърдата позиция на епублика Бъл-
гария против приемането на чл.  от 
проекта на новата иректива със за-
вишени норми за пределно допустими 
количества емитирани газове от Голе-
мите горивни инсталации на тецовете 
и промишлеността.

нов проект на ек за ревизиране на референтен документ за 
най-добри налични техники технологии за големи горивни 
инсталации въвежда по-високи норми за очистване от сяра и 
парникови емисии и заплашва със затваряне на цял енергиен 
сектор

Завишаването на нивата на емисиите съгласно НДНТ 
за серен диоксид би довело до непропорционално 
високи разходи, без съответно голяма полза за окол-
ната среда, до голяма степен поради това, че вече е 
поставено високо ниво на опазване на околната сре-
да (Според настоящите наредби от 1 януари 2016 г. е 
предвидена степен на сeроочистване 96%). 

Новите лимитиращи нива на емисии за g, NOx, SO2, 
за които е доказано, че са получени по неправилен 
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ащитава ки националните ни инте-
реси, българските евродепутати заед-
но с колегите си от Германия, Полша, 

ехия, Гърция и умъния, чиито нацио-
нални енерги ни системи са базирани 
на местни въглища и лигнити, е препо-
ръчително да съгласуват обща позиция 
против приемането на чл.  от проек-
та на новата иректива със завишени 
норми за пределно допустими количе-
ства емитирани газове от Големите 
горивни инсталации на тецовете и про-
мишлеността.  

начин, застрашават непрекъснатата експлоатация на 
голям брой електроцентрали, изгарящи антрацитни, 
кафяви и лигнитни въглища, както и сигурността на 
енергийните доставки, базирани на местно гориво. 
Нещо повече, това би било тежък товар за промиш-
леността, а съответно намалява и привлекателността 
на ЕС като промишлена локация. 

След като технологиите, необходими за постигането 
на завишените нива на емисиите, предложени от Ев-
ропейската комисия, не са налични днес, това озна-
чава, че засегнатите централи в промишлеността и 
в енергийния сектор ще трябва да бъдат изведе-
ни от експлоатация. 

Съгласно Директивата за емисиите от промишле-
ността, документът P RE  има предназначение 
да запази околната среда на базата на „най-добри-
те налични техники/технологии . В този смисъл 
EUR O  подкрепя работата на ЕК, но отхвърля 
явната злоупотреба в процеса на ревизиране на P 

RE , целяща да се стигне тихомълком до планове за 
енергийна политика и политика за околната среда, 
насочени срещу въгледобива. 

Изложеното дотук е резюме на писмото на г-н Бра-
йън Рикетс, генерален секретар   на EUR O . Той 
завършва с призив към членовете на EUR O  да 
запознаят с проблема своите правителства, които да 
предприемат действия и да известят Европейската 
комисия, че така предложеният работен вариант на 
документа P RE  не е приемлив, и ако не се про-
мени, то евродепутатите от съответните страни ще 
гласуват против приемането му. 

Приемането на този документ от Европейския пар-
ламент със завишени пределно допустими норми на 
т. нар. парникови емисии ще създаде непреодолим 
проблем не само пред въгледобива, тецовете и евро-
пейската енергетика като цяло, респективно и пред 
националните, но и пред всички промишлени пред-
приятия от металургията и химическата промишле-
ност. 

Проблемът става огромен, ако термичните централи 
не удовлетворят новите норми и бъдат затворени. 
Възникват редица въпроси без задоволителни отго-
вори: 

} Как ще се компенсира недостигът на електрое-
нергия в национален и европейски план  

} Как ще се запази от оскъпяване електроенергия-
та, респективно как ще се запази конкурентната 
способност на националната и съответно на ев-
ропейската промишлена продукция  

} Ако се разчита на електроенергията от ВЕИ, как-
ви ще трябва да бъдат акумулаторните батерии, 
които ще захранват през нощта и през зимните 
месеци големите електропотребители като пред-
приятията от металургията, химическата про-
мишленост и машиностроенето, работещи на не-
прекъснат производствен режим  

} Как ще се решава социалният проблем с безрабо-
тицата в национален и европейски план

} Какъв практически резултат ще постигне за чис-
тотата на въздуха в планетарен план приемане-
то на тези завишени пределно допустими норми, 

енергиен ресурс

2010 г. 2011 г. 2012 г.

консумирани 
количества

емисии на 
Со2

**
консумирани 

количества
емисии на 

Со2
**

консумирани 
количества

емисии на 
Со2

**

Въглища, 
млн. t

Европа 969,4 1 212 1 022,6 1 263 1 026,7 1 274

Азия , в т.ч. Китай и Индия 5 098,9 8 734 5 482,1 9 411 5 444 9 380

Китай 3 605,9 6 018 3 954,1 6 613 3 887,3 6 513

Индия 699,2 1 160 720,3 1 212 744,5 1 280

Америка , в т.ч. САЩ 1 169 2 221 1 122,6 2 106 1 007,3 1 884

САЩ 1 048,5 1 986 1 002,9 1 876 889,2 1 656

Общо света 7 999,46 13 312 8 443,80 13 938 8 694,75 13 788

*International Energ  Statistic
**Емисии на СО2 от 2010 - 2012 г. при изгаряне на въглища – в млн. метр. t.

консумирани  количества въглища и емисии на Со2 от тях в света*
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задължителни само за страните от Европейския 
съюз    

През 2012 г. в световен мащаб са емитирани рекорд-
ните 34,5 млрд. t въглероден диоксид от изкопаеми 
горива, като с най-голям дял са въглищата - 44%, неф-
тът - 35% и природният газ - 21%. Както се вижда от 
цифрите в приложената таблица, делът на емисиите 
от Европа е около 9,24%. От такъв порядък е прибли-
зително делът на Европа и по отношение на емити-
раните парникови газове. 

Досега пределно допустимите изисквания за очист-
ващите инсталации е 96% - степен на сероочистване 
на димните газове. За всеки процент допълнително 
очистване на емисиите от SO2, необходимите ин-
вестиции и текущите разходи растат в геометрична 
прогресия. Дори и да се постигне 100% пречистване  
на европейските емисии, то практически в световен 
мащаб резултатът е нищожен и не оправдава вложе-
ните гигантски разходи, тъй като останалите големи 
замърсители (Китай, Индия, САЩ и др.) не поемат по-
добни ангажименти. Възникват въпросите: 

} наистина ли европейските чиновници жела-
ят да постигнат чрез директиви по-чиста при-
родна среда в европа? 

} кой и защо иска да ликвидира европейския 
въгледобив, конвенционалната електро-
енергетика, конкурентната способност на 
промишлената продукция и социалния мир 
в резултат и единството в европейския съюз, 
прикривайки се зад мита за екологична ката-
строфа? 

Ако европейските еколози действително са заг-
рижени за чистотата на въздуха в европа и света, 
да предприемат инициатива за защита и охрана 
на горите от пожари и безконтролна сеч, както и 

масирано залесяване на пустеещите горски пло-
щи на планетата с подходящи дървесни видове, 
които поглъщат по-големи количества въглеро-
ден диоксид, растат по-бързо и предлагат ценна 
за промишлеността и бита дървесина. те заедно 
с водораслите и определени морски представи-
тели на животинския свят са в състояние наис-
тина не само да абсорбират въглеродния диок-
сид от земната атмосфера и хидросферата, да ги 
обогатят с кислород, но и да подобрят световния 
баланс от чиста, питейна вода, а също така и да 
ограничат процесите на ерозия и локални свла-
чища. 

предвижда се новата директива да се предложи 
за гласуване през април 2017 г., затова няма вре-
ме за губене. 

за да не се допусне икономическа катастрофа в 
национален и европейски мащаб, последвана 
от разпадане на европейския съюз, български-
ят президент, правителството и евродепутатите 
трябва да заявят и отстояват пред европейската 
комисия и в европейския парламент твърдата 
позиция на република България против приема-
нето на чл. 75 от проекта на новата директива 
със завишени норми за пределно допустими ко-
личества емитирани газове от големите горив-
ни инсталации на тецовете и промишлеността. 

Българските евродепутати трябва да настояват 
долната стойност на диапазона на пределни 
нива на емисиите да бъде определена на мини-
мална степен на с роочистване 96  за електро-
централите, които горят богати на сяра лигнити, 
комбинирани с абсолютен лимит на емисиите от 

00 3, както и нивата на емисиите на жи-
вак, съгласно най-добрите налични технологии 
нднп  да бъдат за съществуващи и нови инста-

лации  
- над 00   - 20 3, 

- под 00    20 3.

Тази позиция се споделя от почти всички членове на 
EURACOAL, особено от страните, чиито национал-
ни енергийни системи са базирани на местни въгли-
ща и лигнити, като: Германия - 45%; Полша - 85%;
Чехия - 60%; Гърция - 51%; Румъния - 46%; България -
46%. 

Защитавайки националните ни интереси, български-
те евродепутати заедно с колегите си от тези страни, 
е препоръчително да съгласуват обща позиция против 
приемането на  чл. 75 от проекта на новата Директива 
със завишени норми за пределно допустими количества 
емитирани газове от Големите горивни инсталации на 
тецовете и промишлеността.

Материалът е публикуван в информационния портал .  

подробна информация и още становища 
по темата очаквайте в следващия брой 
на списание „минно дело и геология“
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междунАродно прИзнАнИе з „ и пре  е  
е пе  е  и „ и пре  е  р гр  е ,

отлИченИ С нАгрАдА „СокрАт

На официална церемония на 20 декември 2016 г. в 
историческия център на Оксфорд, Великобритания, 
колегията на международните награди „Сократ“ 
(International Socrates ards) връчи отличията си 
за 2016 г. Това събитие събира на едно място ви-
дни представители на бизнеса, академичните среди, 
предприемачи и общественици от над 50 държави.  

нАгрАдА зА екИпА нА руднИк „челопеч“  
пре е   е  г  пре из и е  

р   и и р и  п ре

Екипът на „дънди прешъс металс челопеч“ стана 
победител в категория технологии на обявените 
на 27.01.2017 г. победители в годишните награди 
на авторитетното международно минно списание 

 .

В съревнование с големи технологични компании, 
реализираният проект за изземане на граничен 
целик в бл. 150 в рудник „челопеч“ беше високо 
оценен за приложението на нестандартен подход и 
осигуряване по иновативен и безопасен начин за 
максимално оползотворяване на руда.

Наградите демонстрират иновативността и стремежа 
към напредък и развитие на минната индустрия не 
само по отношение на технологиите, но и във връзка 
с устойчивото развитие и осъзнатата грижа за окол-
ната среда. Според регламента на наградите, в края 
на всяка година читателите на списанието номини-
рат рудници, проекти и екипи за участие в конкурса, 
а жури от уважавани специалисти в различни обла-
сти определя в началото на годината победителите.

Изключително ценното за екипа 
признание идва след като е въ-
ведена и успешно се прилага 
една от най-добрите системи 
за добив. Инвестиции в обуче-
ние, постоянно усъвършенства-
не, професионализъм, младежка 
дързост и връзка с теоретичния 
и академичен опит извежда бъл-
гарските специалисти на рудник 
„Челопеч“ на водещо място в све-
товната минна индустрия.

Наградата е от значение и за бъл-
гарската минна индустрия, както 
и за развитието на теоретичната 
подготвеност на младите минни 

инженери, които имат възможност да учат и черпят 
опит от практиката.

„Когато през 2004 г. екипът на „ ънди решъс Ме-
талс елопеч“ започна да променя системата на 
разработване  от прилаганото близо 0 години по-
детажно обрушаване към камерна система със запъл-
нение  никой от работещите в подземния златно
меден рудник „ елопеч“ не предполагаше колко бързо 
ще се  промени обликът на един стар и традиционно 
експлоатиран рудник в България. Това беше началото 
на сериозен процес на модернизация, който постиг-
на повдигане на похлупака на рудник „ елопеч“ и по-
стави на дневен ред дигиталното минно дело. т 
идеята до реализацията, ключ към успеха са хората 
с техните умения, опит и професионализъм. менно 
това е решаващо в осъществяването на този много 
предизвикателен проект  изземване на граничния це-
лик“ – сподели с гордост изпълнителният директор на 
„Дънди Прешъс Металс“ в България д-р инж. Илия 
гърков.

В залата на кметството на Оксфорд д-р инж. Илия 
гърков, изпълнителен директор на минните дру-
жества „дънди прешъс металс челопеч“ еАд и
„дънди прешъс металс крумовград“ еАд, беше 
награден със специално отличие  в категория 
най-добро предприятие. 

Българските специалисти  от рудник „Челопеч“ с наградата на ining aga ine 
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Освен за най-добро предприятие, г-н Гърков получи 
и признание за най-добър мениджър на годината. 

Специално изработеният бижутерски плакет, заедно 
със статуетка и сертификат, бяха връчени на г-н Илия 
Гърков за модерните стандарти на управление, из-
ползвани в дружествата на „Дънди Прешъс Металс“ 
в България, за направени инвестиции и модерни-

зиране, за високия 
професионализъм 
на служителите по-
стигнат въз основа 
на последователни 
усилия за усъвър-
шенстване и добри 
финансови пози-
ции.

Добрите си прак-
тики в сферата 
на мениджмънта, 
инвестициите в 
модернизация и в 
служителите бяха 
представени от 

вицепрезидента на „Дънди Прешъс Металс“ и из-
пълнителен директор за България пред над 70 пред-
ставители на международни компании, академични 
общности и деятели в сферата ма образованието.

Това международно признание идва след като през 
месец юни дружествата „Дънди Прешъс Металс Че-
лопеч“ ЕАД и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ 
ЕАД бяха отличени с Европейска бизнес награда в ка-
тегория Най-добър работодател за 2015/2016 г. ( est 
em lo er o  t e ear a ard 2015/2016).  

„Връзки с обществеността“, М

„Дънди Прешъс Металс“ Инк. съобщи, че в експло-
атираното от нея находище „Челопеч“ в България е 
открита нова минерализирана зона с богато медно-
златно орудяване, наречен условно Зона 153. Тази 
зона е разположена в близост до съществуваща 
руднична инфраструктура на по-горните хоризонти 
в рудника. Орудяването е открито като част от теку-
щата сондажна програма за допроучване на находи-
щето във височина. 

Резултатите от лабораторните анализи са следните:

} ,0  с 1 ,5    и 2, 7   от сондаж 
150 0 06, включващ 6,5  с 22,09   и 

,26  

} 16,   с 6,60   и 1, 6   от сондаж 
150 0 02, включващ 6,7  с 1 ,50   и 

,7  .

Действителната широчина на интервалите се прие-
ма за между 70% и 85% от тяхната дължина. 

„ адваме се да съобщим, че в „ елопеч“ е открита 
нова зона на богато орудяване. Това откритие е зна-
чимо, защото е с потенциал да увеличим ресурсите 

си с допълнителни обеми с високи съдържания и то 
в близост до съществуващата руднична инфраструк-
тура.“ – коментира Рик Хаус, президент и главен из-
пълнителен директор. – „Необходима е допълнителна 
работа за пълната оценка на тази зона и нейното 
отражение върху цялостния проект за експлоатаци-
ята на находището. Това откритие е свидетелство 
за успеха на програмата ни за експлоатационно про-
учване и за наличния потенциал за увеличаване на ре-
сурсите и удължаване на експлоатационния срок на 
находището.“

Новооткритата Зона 153 е разположена на около 150 
m източно от Блок 150, на 170 m северно от Блок 103 
и 250 m във височина над Блок 152. Зоната е разви-
та в североизточна посока, във височина и до около 
100 m в дълбочина под хор. 440. Вместена е в широка 
окварцена зона на хидротермална промяна, оконту-
рена между хор. 230 и хор. 560, която е оценена като 
особено перспективна за наличие на рудна минера-
лизация.

Зона 153 представлява високосулфидна епитермал-
на u- u g минерализация във вид на полумасивни 
до масивни жилково-щокверкови и хидротермално 

„дъндИ прешъС метАлС“ СъоБщИ зА нов рАйон
 г  е з р е р и  е пе

Д-р инж. Илия Гърков получава бижутерския плакет, ста-
туетката и сертификата за Най-добър мениджър на годи-
ната на международните награди „Сократ“

Специално изработеният би-
жутерски плакет на наградите 
„Сократ“
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п е и ри  
п е и  „АСАрел-медет  Ад и п г ри е

Топ мениджъри от германския концерн Siemens по-
сетиха „Асарел-Медет  АД и Панагюрище. Визитата бе 
организирана от главния изпълнителен директор 
на „Сименс България  д-р инж. Боряна манолова. 
Целта на посещението бе нейните колеги от Израел, 
Австрия, Сърбия, Словакия и Румъния да видят у нас 
„в действие  машини и оборудване, произведени в 
заводите на предприятието.

По време на визитата гостите бяха придружавани 
от инж. Иван чолаков, директор „производстве-
но-технически дейности  в „Асарел-Медет  АД и 
инж. панталей матанов, ръководител на отдел 
„Автоматизация . Гостите се запознаха с история-
та на „Асарел-Медет  АД във фирмената експозиция, 
след което имаха възможност да проследят техно-
логичния процес. Видяха системата за управление 
и диспечеризация на рудник „Асарел , а след това
групата посети обогатителната фабрика. Там те на-
блюдаваха  в  работен  режим  интегрираната систе-
ма за управление на  обновената  Първа  флотацион-
на секция, пулта за управление на технологичните 
процеси  във  фабриката  и  електрически  съоръже-
ния за задвижване на двигатели, произведените от 
Siemens.

Гостите посетиха и новата панагюрска болница 
МБАЛ „Уни Хоспитал , където в отделението по об-
разна диагностика, клиниката по кардиология, он-
кологичния център и операционния блок видяха 
медицинско оборудване от последно поколение с 
марката Siemens.

Мениджърската визита в Панагюрище завърши с 
посещение на Историческия музей в града, където 
гостите разгледаха залата трезор с експозицията на 
Панагюрското златно съкровище.

променени брекчирани зони с халкопирит, медни-
арсенови-антимонови сулфосоли (енаргит, тенантит 
и тетраедрит) и златосъдържащ пирит, типични за 
зоните на орудяване във височина в находището. 
Орудяването в Зона 153 е локализирано в брекча, 
която се асоциира с основната диатрема и вероятно 
представлява удължаване на богатото на злато ору-
дяване на Блок 152.

Откриването на Зона 153 идва в резултат на проуч-
вателното сондиране, проведено от хор. 440 и на-
сочено към търсене на орудявания извън текущо 
оконтурените ресурси и запаси. Тази зона не е била 
засечена при проучването на находището в минало-
то, извършено чрез прокарването на предимно вер-
тикални сондажи по мрежа 100 х 100 m. Освен това, 
направеното в миналото опробване на изработки 
на около 40 m под интервалите в Зона 153 не дава 
надеждни резултати. Така този район остава непро-
учен.

Цялата сондажна ядка от сондажи E T150 440 02 и 
E T150 440 06 е с диаметър NQ и е описана и заснета 
преди да бъде разрязана и опробвана. Взетите при 
опробването проби са с дължина от 1,3 до 1,9 m, с 
изключение на една проба, която е с дължина 3,1 m.

Пробите се разработват и анализират в химическата 
лаборатория на територията на „Дънди Прешъс Ме-
талс Челопеч“ ЕАД, която е под независимото упра-
вление на SGS. Всички проби се анализират за мед, 
злато, сребро, сяра и арсен. Лабораторията използ-
ва собствени проби за контрол на качеството, които 
включват сертифицирани сравнителни материали. 

„ ънди решъс Металс“ нк.

План на използваната понастоящем сондажна площадка 
и на Зона 153

По време на визитата гостите от германския концерн 
Siemens посетиха рудник „Асарел“
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дАренАтА от „АСАрел-медет“ Ад мАшИнА „мАнИту“ 
е е п г  п р и и е  р и

Многофункционалната и високопроходима машина 
„Маниту“, която бе дарена от „Асарел-Медет“ АД на 
Българската антарктическа експедиция през лято-
то на 2014 г., вече е на жния полюс. Това съобщи 
лично ръководителят на полярниците проф. рис-
то пимпирев в благодарствено писмо до предсе-
дателя на Надзорния съвет на „Асарел-медет“ Ад
проф. д-р лъчезар цоцорков.

„ маме удоволствието да Ви информираме, че след 
двегодишно забавяне, преди два дни испанският на-
учно изследователски кораб „Сармиенто де Гамбоа“, 
разполагащ с понтон за товаро разтоварни работи, 
успешно е свалил на българския бряг многофункцио-
налната и високопроходима машина „Маниту“, даре-
на от Вас“, пише професор Пимпирев. „ ще веднъж 
бихме желали да изкажем благодарността на бъл-
гарските антарктици към „ сарел Медет“ , град 

анагюрище и Вас лично, като се надяваме сътруд-
ничеството ни да продължи и в бъдеще“, завършва 
писмото си ръководителят на родната експедиция на 
Антарктида.

Многофункционалната машина е модел anitou T 
932, който е специално антарктическо изпълнение, 
съобразено със специфичните метеорологични ус-
ловия и е с висока проходимост. Телескопичният 
товарач е пригоден за работа при много ниски тем-
ператури, със специална система за подгряване на 
двигателя и селекция масла, подходящи за работа 

при нестандартни условия. Конструкцията е макси-
мално опростена, запазвайки високата надеждност 
на марката, но изисквайки минимални усилия за под-
дръжка и при необходимост ремонт. 

Съпътстващото оборудване на телехендлера е под-
брано с цел да подпомогне възможно най-много 
дейности в ежедневието на експедицията: роторен 
снегорин  приспособление за повдигане на варели  
кука за повдигане на товари, кофа и палетни вилици.

тдел „Комуникации  на „ сарел Медет  

Новата техника, закупена в изпълнение на инвести-
ционната програма на „Мини Марица-изток  ЕАД за 
2016 г. за подмяна на спомагателната техника е в екс-
плоатация в трите рудника на дружеството.

трите нови верижни машини тръбоклади  дават 
възможност за повдигането на тежки товари и прид-
вижването им на средни разстояния. Те могат да се 
използват и за преместването на гумено-лентови 
транспорт ори (ГЛТ), тъй като разполагат с необхо-
димото оборудване.

Със закупуването и доставката им ще се повиши 
ефективността на производството и ще се осигурят 
нормални експлоатационни условия за тежкото мин-
но оборудване. Разходите за поддържането на стара-
та, амортизирана техника ще бъдат намалени.

новА те нИкА в „мИнИ мАрИцА-Изток  еАд
и е и и пр гр з  201  г и  е изп е

Трите нови верижни машини (тръбоклади), които разпо-
лагат и с оборудване за преместването на ГЛТ

Многофункционалната машина anitou T 932 върху 
понтона за товаро-разтоварни работи на испанския на-
учно-изследователски кораб 
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Тръбокладите имат електронна мониторна система 
за контрол и диагностика на всички функции. Данни-
те за състоянието на машината и работните ѝ пара-
метри  се предават чрез телеметрична система в ре-
ално време. 

на за по-добра стабилност за работа в условията на  
открит въгледобив.

Друго попълнение в спомагателната техника на 
„Мини Марица-изток  ЕАД са еднокофовите багери 
с обратна кофа  на верижен ход, окомплектовани 

с чистачни устройства за гумено-лентов транспорт. 
Конструкцията на стрелата им позволява да бъдат 
преоборудвани от багери в чистачни устройства. 

Те ще се използват за почистването на паднали зем-
ни маси под транспортните ленти, под обратните и 
задвижващи станции, на магистрални транспорт о-
ри. Кинематиката на работния орган на чистачното 
устройство позволява работа от двете страни на лен-
тата, което улеснява почистването.

Багерите са съобразени с условията на работа в 
„Мини Марица-изток  ЕАД. Гаранционният им срок е 
24 месеца след датата на доставка, за сметка на из-
пълнителя. Той включва пълен сервиз, необходим за 
нормалната работа на машините.

Новите еднокофови багери (с обратна кофа) на верижен 
ход

Новият камион с повдигаща се работна платформа (авто-
вишка) и с висока проходимост

В експлоатация е и камион с повдигаща се работ-
на платформа автовишка) и с висока проходи-
мост, за работа в условията на открит добив на 
въглища. 

Автовишката ще се използва от Електроснабдителен 
район „Марица-изток  в трите рудника на друже-
ството при експлоатацията и ремонта на електроп-
реносна мрежа от 110 , при поддръжката на елек-
тропроводи от 6 и 20 , както и за извършването на 
височинни ремонти  на тежкото минно оборудване. 
Електронергийното стопанство на „Мини Марица-
изток  ЕАД се състои от 21 електропровода 110  с 
обща дължина 175,740 m.

Максималната работна височина на автовишката е 
40 m, а максималният страничен досег - 30 m с ъгъл 
на въртене 360о. Машината е допълнително осигуре- В експлоатация в трите рудника на „Мини Марица – 

изток“ ЕАД са и девет нови товарни автомобила 
, модел  . Те са поредната достав-

ка за реализиране на програмата на ръководството 
на Дружеството за подмяна на амортизираната тех-
ника за извозване на хора по вътрешнорудничните 
пътища.

Камионите са с турбо дизелов двигател с мощност 
280 к.с. Разполагат с уреди за отопление и климатик, 
ергономична кабина, шумоизолирана, с подсилено 
предно стъкло и комфортна седалка за водача. 

Гаранционният им срок е две години след датата на 
доставка, без оглед на изминатите километри. Гаран-
ционното им обслужване е за сметка на изпълнителя 
по местобазирането на автомобилите и включва  пъ-
лен сервиз, осигуряващ нормалната им работа.

ресцентър на „Мини Марица изток“ Е

Новите товарни автомобили с турбо дизелов двигател с 
мощност 280 к.с.  и комфортна кабина
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Бмгк подкрепя уСтойчИвото рАзвИтИе нА оБщИнА 
трън чрез възрАждАне нА рудодоБИвА при п з е 

 з е  и  и и е р и 
з  п з е   ре  и з р е   р

Българската минно-геоложка камара заявя-
ва своята подкрепа за проекта на „Евромакс 
Сървисиз“ ЕООД за добив на златно-сребърни 
руди в находище „Трън“ при спазване на зако-

нодателството на Република България и на най-ви-
соките стандарти в Европа и България за опазване 
на околната среда и здравето на хората. Камарата 
изразява своята увереност в това, че инвеститорът 
ще започне и изпълни проекта стриктно, следвайки 
принципите на устойчивото развитие, съблюдавай-
ки икономическата, екологична и социална отговор-
ност във всеки един аспект на своята работа.

Камарата приема за необходимо да изрази своя по-
зиция по отношение на инвестиционното намерение 

По повод обявеното на 08.02.2017 г. решение 
на Общински съвет Трън за провеждане на 
местен референдум за спиране на всякакъв 
добив на полезни изкопаеми на територията 

на община Трън, Българската минно-геоложка кама-
ра заявява, че това решение може да обрече общи-
ната на упадък. Както заявихме и по-рано, всякакво 
провеждане на широки обществени дискусии или 
допитвания до обществеността, преди да е приклю-
чила законовата процедура по Оценка на въздейст-
вието върху околната среда – не само по проекти в 
минерално-суровинната индустрия, но и за всички 
останали икономически дейности, крие риск от под-
веждане на местната общност и може да навреди на 
социално-икономическото развитие на региона. 

БМГК е убедена, че се води тенденциозна и манипу-
лативна кампания в ущърб на инвеститор с доказана 
репутация. Камарата заявява отговорно, че отделни 
групи от местното население са подвеждани и во-
дени от страх за своето настояще и бъдеще с едно-
странчиви и манипулативни твърдения, които не са 
подкрепени с факти. Нещо повече, БМГК разполага 
с данни, че опитите за открит диалог между инвес-
титора и групата на т.нар. гражданско общество са 
умишлено отбягвани от противниците на проекта за 
златодобив в Трън.

БМГК разбира трудната ситуация, в която се намират 
както част от общинските съветници в Трън, така и 

за рудодобив в Община Трън поради зачестилите оп-
ити на група хора да тиражират в публичното прос-
транство манипулативни и грешни факти и тяхното 
изопачено тълкуване пред широката общественост.

БМГК признава, че поради целенасочена кампания 
за злепоставяне на проекта, част от местната общ-
ност е манипулирана и вероятно това е основната 
причина да изразява опасения за бъдещето на ре-
гиона след започване на добивните дейности. Кама-
рата зачита и уважава правото на мнение и нуждата 
от качествена информация за местните хора, както 
от страна на компетентните органи (МОСВ, Община 
Трън, РИОСВ), така и от страна на инвеститорите още 
на този най-ранен етап от развитието на проекта. В 

кметът на общината. Водени от желанието да се до-
питат до своите съграждани, обаче, те отварят врата-
та не за взимане на решение, което да е подкрепено 
с факти, анализ и реална оценка, а по-скоро се дава 
възможност на малка група активисти да доминират 
общественото мнение, да произведат фалшив дне-
вен ред на общината и да подкопаят възможностите 
за устойчив и екологосъобразен добив на полезни 
изкопаеми на място.

БъдещИят реФерендум зА СпИрАне нА доБИвА в трън 
е  ре е и   п  

На 12 март 2017 г. над 150 мин ори от цялата страна из-
разиха своята подкрепа за златодобива в Трън и защита 
на своята професия
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гр. Трън от четири години работи Информационен 
център на инвеститора, където отговарят на възник-
налите въпроси. В него вече са подадени над 200 
молби от желаещи работа жители на община Трън 
и региона.

До момента е ясно, че проектът в Трън е в своя най-
ранен етап и предстои изготвянето на Доклад за 
Оценка на въздействието върху околната среда. Ин-
веститорът все още прави допълнителни проучвания 
за своя сметка, за да има пълна и достоверна картина 
на наличните природни условия и богатства. Нещо 
повече, този подход ще му позволи да използва най-
съвременните методи за начало и продължаване на 
добива при спазване на принципите на устойчивото 
развитие. Всякакво провеждане на широки общест-
вени дискусии или допитвания до обществеността, 
преди да е приключила законовата процедура по 
Оценка на въздействието върху околната среда – не 
само по проекти в минерално-суровинната индус-
трия, но и за всички останали икономически дейнос-
ти, крие риск от подвеждане на местната общност и 
може да навреди на социално-икономическото раз-
витие на региона.  

Атаките срещу този конкретен инвеститор за съжа-
ление не са изолиран случай, а са елемент от една 
тенденция за перманентно саботиране на дейност-
та на минно-добивни компании, с което се създават 
затруднения пред устойчивото развитие на минния 
бранш. Подобни негативни кампании следва да се 
разглеждат като опит за задържане на икономиче-

ското развитие на страната ни, поради което цялата 
общественост, включително и държавните органи не 
би трябвало да се поддават на провокации, а да се 
придържат стриктно към законоустановените нор-
ми, в рамките на които се гарантира общественият 
интерес.

БМГК, както и държавните институции, и широката 
общественост, много добре познават групата ком-
пании на инвеститора „Асарел-Медет“ АД. Съдейки 
по неговия дългогодишен опит – инвеститорски, уп-
равленски, обществен, социално-отговорен, както и 
спазване на екологичното и трудово законодател-
ство, ние гарантираме, че с развитието на проекта 
в Трън, инвеститорът ще спазва същите принципи, 
правила и политики, както и националното законо-
дателство - каквато е безусловно цялата му практика 
при развитието на добива в община Панагюрище.

В досегашния си опит, компанията-инвеститор е до-
казала, че рудодобивът може да се развива в унисон с 
всички други отрасли на икономиката на страната – в 
т.ч. туризъм и биоземеделие – при значително зави-
шаване стандарта на живот на местното население. 
Община Панагюрище е пример за това как от години 
бизнес и местна власт могат заедно да решават про-
блемите и да развиват своя роден край.

Убедени сме, че в община Трън ще бъде приложен 
същият успешен и устойчив модел на развитие и но-
вият проект ще донесе редица ползи – както за мест-
ното население, така и за националната икономика.

за местната общност
} Наемане на местни жители на работа – както 

при етапа на строеж на рудниците, така и при 
процеса на добив на полезни изкопаеми

} Подобряване на местната инфраструктура

} Подобряване на качеството на услуги, предоста-
вяни от местни доставчици

} Развитие на здравеопазването, културния жи-
вот, спортните дейности в общината

} Насърчаване на младите хора да останат по 
родните си места. Косвен ефект би бил ако еми-
грирали трънчани се завърнат след успешния 
старт на проекта.

} Повишаване на местния бюджет след трансфер 
на полагаемия се процент от концесионните 
плащания

} Повишаване качеството и стандарта на живот

} Развиване на туристическия сектор и негови 
разновидности

} Развита социална отговорност чрез публично-
частни проекти, реализирани съвместно между 
Община Трън и инвеститора.

за националната 
икономика
} Повишаване на БВП

} Намаляване на безработицата в региона

} Повишаване на концесионните плащания към 
националния бюджет

} Реализиране на полезните изкопаеми на стра-
ната

} Затвърждаване на водещата позиция на Бълга-
рия като минна държава

} Старт на нов минен проект – един от двата пър-
ви проекта в продължение на близо 30 години.

за европа
} Реализиране на Стратегията за суровините на 

Европейския съюз, която насърчава местния 
добив и намаляване на зависимостта от внос на 
суровини за европейската индустрия

част от ползите от проекта за златодобив в община трън са
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Уважаеми господин николов,

важаеми госпожи и господа общински съветници,

Поводът да се обърнем към Вас е предложението Ви 
да се проведе местен референдум с въпрос: „Съглас-
ни ли сте Община Трън да не одобрява устройствени 
планове, предвиждащи добив и преработка на по-
лезни изкопаеми“.

От името на Българската минно-геоложка камара и 
лично от свое име изразявам уважението си към ме-
ханизмите на пряката демокрация в управлението 
на всяка община в Република България. Но, според 
мен, стратегическите решения за общината заслужа-
ват конструктивен и експертен диалог. Дълбоко се 
съмнявам, че провеждане на допитване на този етап 
ще доведе до намаляване на общественото напреже-
ние. Напротив, смятам, че така ще се провокира още 
повече популизъм и противопоставяне, което може 
да доведе до игнориране на експертните мнения.

Бих искал да подчертая, че всякакво провеждане на 
широки обществени дискусии или допитвания до 
обществеността, преди да е приключила законовата 
процедура по Оценка на въздействието върху окол-
ната среда, крие риск от подвеждане на население-
то и може да навреди на социално-икономическото 
развитие на региона. Това важи не само за проекти 
в минерално-суровинната индустрия, но и за всички 
останали икономически дейности.

Отговорът с „да“ или „не“ създава погрешно впечат-
ление, че въпросите пред бъдещето на общината 
имат просто и лесно решение. Поставянето на екс-
пертни въпроси пред широка маса неангажирани 

със спецификата на материята граждани представля-
ва риск рационалните аргументи да отстъпят пред 
емоциите по време на вота и дискусията по темата. 
Във всички случаи отговорът на мнозинството, кой-
то ще получите, изразява отношение, а не предста-
влява решение.

Дори и целта на допитването да е само консултатив-
на, формулировката на предложения от Вас въпрос 
показва отношение към оползотворяването на по-
лезните изкопаеми на общината като цяло. А едно 
възможно необосновано противопоставяне на до-
бивната индустрия е неприемливо да бъде база за 
стратегически решения, касаещи 100-годишния хо-
ризонт на региона.

Вече сме имали повод да изразим пред Вас катего-
ричната си позиция, че минерално-суровинната ин-
дустрия допринася за развитието на местните общ-
ности. Това убеждение е заложено в Европейската 
инициатива за суровините и Националната страте-
гия за устойчиво развитие на минната индустрия в 
България. Техни водещи принципи са, че добивната 
индустрия е в основата на всички други индустрии 
и е важен фактор за икономическата стабилност и 
енергийна независимост на всяка страна. Наличието 
на подземни богатства в дадена държава или в да-
ден регион от нея е уникална възможност и изклю-
чителен шанс за социално-икономическо развитие 
и повишаване жизнения стандарт на населението в 
тези региони. Минно-добивната индустрия може да 
се развива икономически ефективно, екологосъо-
бразно, безопасно за живота и здравето на хората, 
социално отговорно и в хармония с останалите чо-
вешки дейности.

Добивната дейност е неизменна част от историята 
и традициите на община Трън. Конкретното инвес-
тиционно предложение, което Ви е провокирало да 
поставите под въпрос бъдещото оползотворявате 
на полезните изкопаеми в общината, е на компания 
член на Българската минно-геоложка камара. „Евро-
макс Сървисиз“ ЕООД е част от инвеститорска група с 
доказани добри традиции и дългогодишен опит, ос-
новани на експертиза и иновации.

Дано предприетата от Вас стъпка да доведе до поло-
жителен ефект. За опазване на мин орското минало 
на общината и в името на устойчивото бъдеще на 
община Трън Ви призовавам да не допускате въпро-
са за добивната промишленост да се политизира, да 
се използва с популистки цели и да става обект на 
целенасочени манипулации. От това трънската общ-
ност едва ли ще спечели.
   С уважение
  нж. ван ндреев, 
  изпълнителен директор на БМГК

СтрАтегИчеСкИте решенИя  зА Бъдещето 
нА оБщИнАтА зАСлужАвАт конСтруктИвен 
И екСпертен дИАлог

Инж. Иван Андреев, изпълнителен ди-
ректор на БМГК, се обърна към кмета на 
Община Трън г-н Станислав Николов и до 
общинските съветници в общината по 
повод предложението за свикване на мес-
тен референдум за бъдещето на добива 
на полезни изкопаеми на територията 
на община Трън. Неговите аргументи са в 
отговор на негативната кампания, коя-
то се провежда в продължение на месеци 
от част от местното население. В тех-
ните доводи има редица манипулации, 
внушения и липсват реалните факти и 
вслушване в плановете на инвеститора.
Писмото е изпратено и с копие до област-
ния управител на Областна администра-
ция Перник - д-р Александър Александров.
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ционното намерение се посочва, че 400 души ще бъ-
дат заети. На тези 400 семейства можем да кажем, че 
покупателната способност ще се увеличи неимовер-
но много и ще имат по-високи стандарт и качество на 
живот. Днес, когато питаме местните хора, мнозина 
от тях отговарят, че са безработни.

зА меСтнИя реФерендум

Потвърждавам си думите, които са част от писмото 
ни до кмета на община Трън г-н Станислав Николов и 
до целия Общински съвет в Трън. Ясно заявяваме, че 
провеждане на допитвания до обществеността пре-
ди да е приключила законовата процедура по оценка 
на въздействието върху околната среда крие риск от 
подвеждане на населението и може да навреди на 
социално-икономическото развитие на региона.

Опасяваме се, че с този планиран референдум те 
спират всякаква добивна индустрия в общината. Ние 
не се страхуваме от решението на хората. Но ние 
като бранш, който е част от устойчивото развитие на 
българската икономика, не можем да приемем да се 
забрани една икономическа дейност, която осигуря-
ва 5% от БВП.

БМГК реално очаква при изпълнението на проекта 
за добив на злато край Трън да се осигурят приходи 
за бюджета на общината и постъпления в държавна-
та хазна от концесионната такса.

Съществува, обаче, риск от подвеждане на на-
селението с манипулативни аргументи про-
тив добива на полезни изкопаеми. Позицията 
от миналата седмица на БМГК е в резултат от 

изразените опасения за увреждане на околната сре-
да от Сдружение „Трън“, което е против проекта за 
добив на злато в района.

Миннодобивната индустрия може да се развива ико-
номически ефективно, екологосъобразно, безопасно 
за живота и здравето на хората, е позицията на БМГК, 
която беше разпространена миналата седмица.

мИнА „злАтА“ е злАтодоБИвнА мИнА

За мина „Злата“ се знае от учебниците, че това е 
златна мина. Тя винаги е била златна мина. До 1992- 
1993 г., когато е закрита, тя винаги е била златна 
мина. Имало е проучвания за уран, но не е доказано, 
че там има залежи на уран.

доБИв, СъоБрАзен С нуждИте нА орАтА

Проектът на инвеститора („Евромакс Сървисис“ 
ЕООД), който е внесен в РИОСВ-Перник, през м. но-
ември 2016 г., няма толкова близки отстояния, колко-
то се твърди от протестиращите. Инвеститорът пред-
лага алтернативи, така че транспортните пътища да 
не преминават през населените места. Компанията 
така организира технологията, че да ограничи мак-
симално запрашеността и тя да бъде извън селата. 
Оптимални решения са предвидени и за хвостохра-
нилището. По подобие на другите водещи български 
минни компании технолозите и инженерите, работе-
щи по проекта в Трън, са на световно ниво.

зАетоСт в И покрАй проектА

Убеден съм, че поне 95% от хората, които ще бъдат 
назначени в рудника ще бъдат от Трън. В инвести-

Инж. ИвАн Андреев  ИмА рИСк от подвеждАне нА 
нАСеленИето нА оБщИнА трън  ип и и 

рг е и пр и  и   п ез и из п е и

„Българското законодателство в сфера-
та на околната среда е синхронизирано 
с европейското и няма да се стигне до 
замърсяване на природните територии, 
ако бъде дадена концесия за добив на 
полезни изкопаеми на територията на 
община трън“, каза изпълнителният ди-
ректор на БМГК ван ндреев, в интервю 
за БН , рограма „ оризонт“, излъчено на 
26.01.201  г.

В отговор на манипулативната кампания от противници-
те на златодобива в Трън, мин орите от „Асарел-Медет“ 
АД връчиха покани до алпиниста Боян Петров и до хо-
ландския гражданин Патрик Смит ойс да посетят пана-
гюрската минна компания и да се уверят с очите си за 
начините за устойчив и екологосъобразен рудодобив
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Минерално-суровинната индустрия на Бъл-
гария очаква лекото повишение на цени-
те на основните суровини да продължи и 
през 2017 г. Това ще е гаранция за устой-

чивото развитие на бранша, което носи ползи на 
всички негови заинтересовани страни. Започналото 
в края на 2016 г. колебливо нарастване на цените на 
световните борси обхваща всички добивани у нас 
метали – мед, злато, олово, цинк. Браншът е умерен 
оптимист в своите прогнози и очаквания, защото 
средата, в която той се развива, е трудна за прогно-
зиране и зависи от много глобални и местни полити-
чески и икономически фактори.

„Българската добивна индустрия ще разчита на 
своето технологично обновление и на работата с 
дългосрочни партньори, за да може да продължи да 
бъде конкурентоспособна.“ – каза инж. Иван Андре-
ев, изпълнителен директор на Българската минно-
геоложка камара. „Ние имаме отлично подготвени 
специалисти по минно дело и опазване на околната 
среда, компаниите спазват българското и европей-
ското законодателство по отношение на здравето 
и безопасността на своите служители и на хората 
от местната общност, и постигат икономическите 
показатели в хармония с природната среда. Те изпъл-
няват своите доброволни социални ангажименти 
към местната общност и допринасят за местното 
развитие.“ – посочи още той.

В края на 2016 г. БМГК се обърна към своите членове 
и към международни експерти с въпроси за прогно-
зи за добивната индустрия през 2017 г., за техните 
очаквания, както и за оценка за изминалата година. 
Тук се обобщават получените отговори.

СветовнИ тенденцИИ

Световната икономика преминава през интересен 
период: от политическа гледна точка имаме амби-
циозни президенти в САЩ, Китай и Русия, които пре-
следват своите национални програми, докато Евро-
пейския съюз постоянно залита, заяви д-р василий 
николетопулос, основател на Natural Resources GP и 
член на Евромин.

От финансова гледна точка, икономически зони като 
ЕС и отделни страни (Китай, Япония) използват дъл-
гово генерирани фискални стимули. Според д-р Ни-
колетопулос, ако не се случи някоя голяма катастрофа, 
световната икономика ще расте с 3-4% годишно. Като 
за Индия и Китай (независимо от ограниченията на 
доставките, които прилага) този ръст ще надхвърли 
5-6% годишно. Това означава, че обемите и цените на 
суровините ще растат. Това важи и за икономиката 
на САЩ, която би растяла с по-голям темп спрямо 
2016 г. и зависи от степента, до която президентът 
Тръмп ще реализира своята инфраструктурна про-

БългАрСкАтА доБИвнА ИндуСтрИя е решенА дА
отСтоявА Своето уСтойчИво рАзвИтИе и през 2017 г.
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1Quantitative easing (QE) е монетарна политика, при която 
централна банка създава нови електронни пари, за да може 
да купи държавен дълг или други финансови инструменти, 
за да стимулира икономиката (т.е. да увеличи харченето на 
частния сектор и да намали инфлацията до прогнозните 
нива. Източник: Уикипедия.

грама (бел. ред. – за която вече има сигнали след 
встъпването му в длъжност през януари). Това ще е 
добре за стоманата, медта, цимента, алуминия и по-
добните суровини.

Бъдещето нА европейСкАтА мИннА ИндуС-
трИя. реИндуСтрИАлИзАцИя?

Като цяло Европа политически не е в най-добрата си 
форма, твърди д-р Николетопулос. Поради силата на 
страни като Германия и Полша обаче, както и пора-
ди програми за количествени улеснения (QE)1, които 
вече се прилагат, икономиката може да расте със за-
служаващ внимание темп. По отношение на метали-
те и добива Европа е нетен консуматор. До момента 
не се наблюдава публична нужда в полза на реин-
дустриализацията, тъй като тук отношението от вида 
„не и в моя заден двор“ все още има силни поддръж-
ници. Д-р Николетопулос не вижда много влияние на 
подобни европолитики през 2017 г. 

Положителен сигнал идва от Worldsteel, които пред-
виждат, че „възстановяването на търсенето на 
стомана от страна на ЕС се очаква да продължава 
съгласно плана, подкрепяно от еластично потребле-
ние и меко възстановяване в строителството, неза-
висимо от повишената несигурност, която последва 
след гласуването за излизане от ЕС на референдума 
във Великобритания (бел.ред – 24 юни 2016 г.).“

ФАкторът „кИтАй“

За учудване на много наблюдатели, Китай в момента 
страда от проблеми като бюджетен дефицит и изти-
чане на капитали, посочва д-р Николетопулос. Тези 
проблеми се допълват и от липсата на контрол на ка-
питала и др. Ако през 2017 г. тези фактори започнат 
да доминират постоянно, заедно с отслабването на 
юана, продължаващите имотни балони и политика-
та за ограничения, е трудно да се предскаже друг 
бум на цените на суровините, идващ от Изток. 
Напротив, ако Китай получи статут на пазарна ико-
номика от Световната търговска организация (бел. 
ред.: на което се противопоставя Евромин), то тя ще 
ощети европейските и американските минни и мета-
лургични компании с нарастващ дъмпинг на цените 
на техните продукции.

Китай продължава да е факторът, който ще движи 
процесите и цените на металите и през 2017 г. По-
следните данни сочат, че търсенето на азиатската 
икономика е по-голямо от прогнозното. БМГК очак-
ва, че цената на медта ще се покачи през следващите 
2 години, достигайки до най-малко 3 USD за фунт.

ценА нА неФтА

Обявеното по-рано през 2016 г. решение на ОПЕК за 
ограничаване на добива на нефт, ще има своя ефект 
в краткосрочен план и ще бъде минимизиран час-
тично от страни като Либия, Иран, Ирак и Венецуела. 
Контравлияние върху ефектите от това решение ще 
има и „шистовият газ“ на САщ, който също се под-
крепя от президента Тръмп. Което означава, че цена 
от 60 USD за барел за американски нефт (West Texas 
Intermediate) е постижима, прогнозира д-р Николето-
пулос.

Енергоинтензивните суровини очевидно ще срещ-
нат повишени разходи, но въпросът тук е дали тър-
сенето ще остане същото, за да позволи преминава-
не към големи ценови увеличения

ценИ нА метАлИте

БМГК не очаква съществено увеличение на цената 
на медта в краткосрочен план. Може да се очаква 
и известен спад, предвид рязкото ѝ увеличение 
през четвъртото тримесечие на 2016 г. За част от 
анализаторите, това поскъпване е изненада поради 
прогнозите, които сочат, че баланс между търсене и 
предлагане ще се постигне или през 2018, или дори 
през 2019 г.

По отношение на златото е възможно покачване над 
1200 USD, въпреки натиска, който се оказва върху 
метала от страна на силния американски долар и ви-
соките лихвени проценти в краткосрочен план. Прог-
нозата на БМГК в средносрочен план сочи, че нива 
от 1250 USD за тройунция за 2017 г. са постижими. 
Причините се крият в задълбочаващото геополити-
ческо напрежение, липсата на обща визия за разви-
тие на ЕС, както и очакванията за слабо повишение 
на сегашните нива на лихвените проценти в САЩ за 
периода 2017-2018 г. Особено влияние върху тази 
прогноза оказва и избирането на Доналд Тръмп за 
президент и свързаните с него надежди за подем на 
американската икономика, които според анализа на 
БМГК са силно преувеличени. В дългосрочен план 
цената на златото ще надмине общоприетите про-
гнозни нива от 1300 USD за тройунция.

ценИ нА другИте доБИвАнИ
у нАС СуровИнИ

Очаквания за развитието на скално-облицовъчни-
те материали ще зависи от развитието на строи-
телството и нуждата от влагане на тяхна продукция 
в готовите обекти (което е и въпрос на виждане на 
архитектите). Очакванията на този подотрасъл са за 
запазване на тенденциите. Той, заедно с добива на 
строителни и инертни материали, са двата подсекто-
ра, които страдат най-много от феномена „незаконен 
добив“. БМГК нееднократно е алармирала за нуждата 
от национални и регионални мерки, както и за меж-
дуинституционална координация, за да може да се 
намали драстично тази част от сивата икономика.
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Разкриването на нови мощности за производство 
на фаянс е предпоставка за повишаване на дела на 
преработка на индустриалните минерали в стра-
ната, с което принадената стойност ще се създава в 
България.

въгледоБИв

Това е подотрасълът, които ще продължи да бъде 
гръбнакът на българската електроенергетика в ли-
цето на модернизиращата се „Мини Марица-изток“ 
ЕАД. Проблемът с ликвидността в сектор „Енергети-
ка“ у нас и при въгледобивната компания бе преодо-
лян през лятото на 2016 г. Независимо от трудности-
те, „Мини Марица-изток“ ЕАД продължи да добива и 
да подава твърдо гориво за тецовете от комплекса 
„Марица-изток“. Нещо повече, през студените януа-
ри и февруари 2017 г. добивната компания успя да га-
рантира качествено подаване на суровина към свои-
те клиенти, независимо от минусовите температури 
и влошените метеорологични условия.

От друга страна, и в глобален план въгледобивът е 
подложен на натиск от екологични организации и 
международни институции. Целите за ограничаване 
на климатичните промени са постижими само с ком-
плексни мерки, касаещи всички индустрии и държа-
ви, а не само някои. Посочването на въгледобива и 
конвенционалната енергетика като водеща причина 
за замърсяване и за повишена заболеваемост е ед-
ностранчиво и не отговаря на реалностите. добивът 
на въглища и производството на електроенергия
от тях претърпя мащабна трансформация в началото 
на ХХI век. От 2009 г. насам в енергийния комплекс 
„Марица-изток“ трите големите теца работят през се-
роочистващи инсталации с минимум пречистване на 
SO2 от 94%, техните електрофилтри са с ефективност 
от минимум 99,98%, като всяка разполага с пречис-
твателни станции за производствени и битови води. 

БМГК ще продължи да апелира към националните 
и европейски институции да взимат под внимание 
комплекса от фактори, които стоят в основата на кли-
матичните проблеми и да преценяват последствията 
от евентуални ограничителни решения върху соци-
ално-икономическата характеристика на минните 
региони и държавите. Възможно ограничаване на 
работата на въгледобивните компании в Германия, 
Полша, Румъния и/или България ще доведе до со-
циални  щети  и  напрежение, за което нацио-
налните държави не са подготвени, а местните 
икономики, в т.ч. индустрия, услуги, нямат достатъч-
но гъвкавост да преодолеят шока от подобно дейст-
вие.

кАквА Бе 2016 годИнА зА вАС?

здраве и безопасност и опазване на околната 
среда

По отношение на здравето и безопасността на слу-
жителите 2016 г. е успешна за „ДПМ Челопеч“, „ДПМ 
Крумовград“, „Асарел-Медет“ АД и „Каолин“ ЕАД. 

В рудник „Челопеч“ отчитат най-ниското ниво на 
трудов травматизъм от придобиването му от „Дънди 
Прешъс Металс“ през 2004 г., а в „ДПМ Крумовград“ 
2016 г. завърши без трудови злополуки. Компанията 
успешно въведе проект за общо седем златни пра-
вила за безопасност - основни използвани методи и 
препоръки, които да предпазят служителите и подиз-
пълнителите от риск за нараняване. Въвеждането на 
златните правила цели промяна в поведението и 
създаване на култура за лична отговорност. Ком-
панията не проявява толерантност при нарушаване 
на златните правила.

В „Асарел-медет“ Ад и в „каолин“ еАд отчитат от-
ново нулев трудов травматизъм и нулеви отклоне-
ния от параметрите за опазване на околната среда.

добив

рудник „челопеч“ изпълни успешно производ-
ствения план за 2016 г. за добита и преработена 
руда. Той е с 10% по-висок от този през 2015 г. Основ-
ните показатели на производството – проходки, дъл-
ги сондажи, запълнения и извличане на металите, са 
постигнати също в рамките на плана. Проучвател-
ната програма за 2016 г., чийто фокус бяха горните 
нива на рудника, е осъществена.

През 2016 г. проектът за открит рудник за добив на 
златна руда в община Крумовград получи Разреши-
телно за строеж. В резултат е започнало строител-
ството на обекта.

Изминалата 2016 г. е поредната успешна година за 
„Асарел-Медет“ АД: компанията изпълни своя бизнес 
план по всички натурални и технологични показате-
ли. Това се постигна въпреки предизвикателствата с 
понижените цени на медта на международните паза-
ри и благодарение усилията на нейния екип.

През 2016 г. „Асарел-Медет“ АД въведе в експлоата-
ция две значими инвестиции на стойност над 60 млн. 
лв. - ЦПТ-3 и  модернизацията на първа секция на 
Флотационното отделение.

Изминалата година не беше лесна за „Елаците-Мед“ 
АД поради спада на цените на металите на светов-
ния стоков пазар. Компанията успя да запази своето 
устойчиво развитие, като се надява да продължи ус-
пешно дейността си и през 2017 г. 

В сектор скално-облицовъчни материали се посочва 
по-малко произведена продукция, непроменена пе-
чалба, насочване на продукция към нетрадиционни 
до момента пазари (Азия, Близък изток) и отдръпва-
не от традиционните пазари (Европа).

Социална отговорност

В Панагюрище 2016 г. ще се запомни и като година-
та на новото панагюрско съкровище с открива-
нето на супермодерната многопрофилна болница 
„Уни Хоспитал“. Нейната инвестиция възлиза на над
90 млн. лв. Това е пореден и най-значим пример за 
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грижата на „Асарел-Медет“ АД за настоящето и бъде-
щето на родния край.

„Каолин“ ЕАД стартира собствена програма за дуал-
но обучение. С финансовата и организационна под-
крепа на дружеството в СУ „Васил Левски“, гр. Ветово 
беше сформирана паралелка по специалността „Обо-
гатители в минната промишленост“. В ход е изграж-
дането на учебен център с работилници, в които да 
се осъществява практическата част на обучението. 
Общата инвестиция, вкл. за възнаграждения на пре-
подаватели, учебници и др. надхвърля 1,5 млн. лв.

мАщАБнИ проектИ през 2017 годИнА
в БългАрИя

В рудник „Челопеч“ „Дънди Прешъс Металс“ не пла-
нира изпълнение на големи по мащаб проекти. През 
2017 г. компанията ще се фокусира върху реализи-
ране на производствения план, постигане на извли-
чания на металите и ще продължи дейността си с 
приоритет върху здраве и безопасност, грижа за слу-
жителите, обучения за повишаване на компетенци-
ите, оптимизиране на разходите, производство с от-
говорност към околната среда и местните общности.

През 2017 г. в крумовград „дънди прешъс ме-
талс“ ще продължи със строителната фаза на 
проекта, както и обучение на персонал в новия им 
обучителен център и реализиране на програма за 
инвестиции в обществото.

Приоритет на „Асарел-медет“ Ад за 2017 г. ще са 
двата проекта за дългосрочно развитие на руд-
ника и на Обогатителната фабрика. През следва-
щите 4 г. компанията ще направи необходимите 
инвестиции, за да осигури своето бъдещо устойчиво 
развитие. До момента тя отчита изпълнение на про-
грамите за устойчиво развитие, като са вложени над 
126 млн. лв. така общият размер на инвестици-
ите след приватизацията през 1999 г. достигна 
1 млрд. лв.

Очаквано Панагюрище ще бъде домакин на (поне) 
две мащабни прояви от национално значение – те-
нис турнирът „Асарел България Оупън 2017“ (15-20 
август), който ще привлече най-добрите играчи на 
тенис на маса с награден фонд от 130 хил. USD, и Све-
товното първенство по фойерверки (25-27 май). И 
двете мащабни събития се реализират за поредна го-
дина с финансовата подкрепа на „Асарел-Медет“ АД.

В скално-облицовъчни компании като „марин Ба-
туров“ еоод плановете за 2017 г. включват голяма 
инвестиция в безопасни условия на труд.

очАквАнИя зА 2017 годИнА

Очакванията на рудодобивните компании за 
2017 г. са по-оптимистични в сравнение с предход-
ната. Оживлението в цените на медта и стабилните 
цени на златото от края на 2016 г. стоят в основата 
на това отношение. Прогнозите на анализаторите 

от БМГК са, че цените на медта ще се движат между 
5 и 6 000 USD/t. Сред основните фактори, които ще 
влияят на цената на медта, са икономическите данни 
от Китай, курсът евро-долар, както и развитието на 
икономиката на САЩ.

В подотрасъл скално-облицовъчни материали
посочват миграционните процеси в европа сред 
причините за свитото търсене на тяхна продук-
ция. Те оказват негативно влияние върху търсенето 
на естествен камък, посочват от „Марин Батуров“ 
ЕООД. Несигурността и негативните обществени на-
строения към мигрантите вследствие на и под при-
критието на войната в Сирия, отлагат решенията за 
по-обемни ремонти на собствениците на къщи в За-
падна Европа.

В този подотрасъл, за който е известно, че маржовете 
са изключително ниски, се наблюдава увеличение на 
цените на продуктите им. Причината е увеличението 
на заплащането на труда. От друга страна, коменти-
рат от „Марин Батуров“ ЕООД, компаниите изпитват 
трудности при намирането на обучени кадри, пора-
ди липсата на подготовка, неграмотността и поради 
липсата на млади хора в по-малките населени места.

„Каолин“ ЕАД очаква запазване на стабилността и 
през 2017 г. Компанията смята, че напрегнатата си-
туация в Близкия Изток и Северна Африка създава 
предпоставки за преместване на мощности от стък-
ларската, фаянсовата и други промишлености в си-
гурни страни като България. Ако този процес бъде 
подкрепен от проактивна държавна политика за 
привличането на такива инвестиции, може да се по-
виши делът на преработваните на място в страната 
индустриални минерали и да се отрази благопри-
ятно на целия отрасъл.

БългАрСкАтА мИнно-геоложкА кАмАрА
през 2017 г.

Камарата ще продължава да отстоява своята мисия 
и визия и през 2017 г. Това значи защита на своите 
членове като успешното начало на проекта за злато-
добив в община Трън и запазването на целостта на 
„Мини Марица-изток“ ЕАД и на подотрасъл въгледо-
бив.

БМГК ще направи постъпки пред изпълнителната 
власт за рестартиране на поетапното изпълнение на 
приетата през 2015 г. Минна стратегия на бранша.

Сред приоритетите на Българската минно-геоложка 
камара са професионалната подготовка на кадри за 
бранша, борбата с незаконния добив и развитие-
то на доброволния Стандарт за устойчиво развитие 
сред добивните компании у нас.

Камарата ще следи развитието и резултатите от про-
учванията за нефт и газ в акваторията на Черно море.

Екип на БМГК
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нИколАй колев, „огняново к“  р и   
 и ие р  ие

Господин колев, в какво е силата на силните 
компании?

- В ясната им мисия и визия. Всяка силна ком-
пания знае много добре мястото си на пазара 

и перспективите си за развитие в дългосрочен план. 
В същото време тя трябва да е гъвкава и приспосо-
бима, защото днес динамиката на пазарите е много 
висока. За да е разпознаваема и ценена, трябва да 
държи във фокуса си на внимание клиента и то във 
всеки един етап на своята дейност - от проучването 
на потребностите до продажбите. При В2В бизнеса, 
какъвто е нашият, това е определящо.

- каква е ролята на ръководния екип за това ком-
панията да следва успешно своята визия и цели 
за развитие?

- Ролята на екипа е да разработи стратегия ясна, ам-
бициозна, разбираема за компанията и изпълнима 
с наличните ресурси, както и прецизни оперативни 
планове за реализацията й. Тази на пръв поглед ба-
нална и скучна формулировка крие зад себе си ог-
ромен по обем труд. Дори и най-добрата стратегия 
няма да свърши работа, ако зад нея не стои професи-
онален и мотивиран екип. Много често администри-
рането се бърка с управление. ние не ръководим 
цифри и графики, а хора. Доброто управление из-
исква много усилия по отношение на вътрешната ко-
муникация и създаването на корпоративна култура 
и среда за развитие на всеки служител и работник. 
Убеден съм, че няма лоши служители, има лоши 
ръководители.

- какво е характерно за вашия стил на управле-
ние, начело на „огняново к“?

- взаимното уважение и доверие между членовете 
на екипа е водещо, както и навременната и корект-
на комуникация. На второ място поставям въвеж-
дането и поддържането на механизми, осигуряващи 
прецизно дефиниране (доколкото е възможно) на 
процесите, прозрачност и проследимост. Това оси-
гурява благоприятна среда не само за реализация 
на фирмената стратегия, но и за справяне с всякакви 
непредвидени обстоятелства, с каквито е изпълнено 
ежедневието ни.

- представете накратко „плена груп“ и „огняново 
к“...

- „Огняново К“ е дъщерна фирма на „Плена груп“, а 
„Плена“ е един от първите индустриални инвести-
тори в България след промените. През 1994 г. швед-
ската фирма „Плена“ (тогава собственик на ИТОНГ 
АД Мюнхен) придоби завода за газобетон в Креми-
ковци. Тогава започнах работа за холдинга като ди-
ректор на ИТОНГ България. Това беше много успеш-
на инвестиция. След като „Плена“ продаде ИТОНГ АД 
Мюнхен, поех управлението на „Плена България“, 
която остана на нашия пазар. С двата си завода в 
Сливница и Огняново тя е лидер на варовия пазар 
у нас. Преди 6 години, в разгара на кризата, когато 
всички се бяха свили в очакване на по-добри време-
на, ние инвестирахме 10 млн. евро в нова пещ, която 
тогава беше първата по рода си в Европа и втора в 
света. Работим за големите компании в металургия-
та, химическата и миннодобивната индустрия, както 
и по линия на опазване на околната среда. Може би 
не е много известно, че варта е един от най-добрите 
природни продукти за неутрализиране на опасни за 
живота химически вещества.

Интерв  с Никола  Колев, 
изпълнителен директор 
на Огняново К  А  
в сп. Икономика , 
бр.    г.
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- към какви хоризонти на развитие гледате и кое 
слага таван на възможностите ви?

- Пазарът в България е ограничен като обем и няма 
кой знае какви възможности за растеж, а през по-
следните години даже има и известно свиване. Това 
обаче по-скоро увеличава предизвикателствата пред 
мениджмънта за съчетаване на висока ефективност 
и качество с намаляващо и колебаещо се търсене. 
Обслужваме големи индустрии, като металургията 
например, и голямото предизвикателство е при този 
сравнително малък пазар да се осигури възможно 
най-високо ниво на обслужване. повечето от наши-
те партн ори са традиционни, зрели, силно кон-
курентни индустрии, където се преследва опти-
мизиране на процесите до най-дребния детайл. 
таван там няма.

- Струва ли си да се инвестира дългосрочно в 
България?

- Категорично да. Погледите през последните години 
са вперени основно в модерните индустрии - инфор-
мационните технологии и свързаните с тях дейнос-
ти. Там има растеж и много добавена стойност, но 
не трябва да подценяваме традиционните отрасли. 
Такива са миннодобивната промишленост и мета-
лургията. Те от своя страна са база за развитието на 
много други индустрии като машиностроене, енер-
гетика. Средата в България е сравнително добра 
за инвестиции. ще имаме обаче все по-сериозни 
проблеми с намирането на квалифицирани ка-
дри.

- възможен ли е индустриален ренесанс в Бълга-
рия и при какви условия?

- Да, и по мое мнение има индикации за зараждането 
на такъв процес. Зависи и какъв смисъл влагаме в 
това понятие. Ренесанс в смисъла на мегаломански-
те, ресурсно и пазарно необезпечени проекти отпре-
ди 25-30 години не е възможен, нито пък е желан. 
Резервите са в областта на малките и средните пред-
приятия, които са много по-гъвкави. Там трябва да е 
фокусът. Границите „малки - средни - големи“ са дос-
та условни, защото много „големи“ по нашите стан-
дарти предприятия, на фона на глобализиращата се 
икономика са не толкова забележими. Мащабът има 
значение, но не толкова, колкото в началните етапи 
на развитие на индустриите. важно е нещата да се 
правят навреме и ефективно.

- каква е вашата рецепта за успех?

- Не съм сигурен, че има общовалидна рецепта за ус-
пех. Всичко се свежда до това - и в работата си, и с 
цялостното си поведение всеки да прави така, че 
хората около него да се чувстват добре.

Никола  Колев е изпълнителен директор на 
Огняново К  А  и Плена България  ОО  от 

 г. насам. То  става доктор по икономика 
през  г. авършил е специалността Меж-
дународни икономически отношения  в НСС и 
Международната програма за висш менидж-
мънт на  . апочва кариерата си 
в една от водещите външнотърговски органи-
зации, а през периода -  г. е изпълните-
лен директор на ИТОНГ България  ОО ,
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цел нА процедурАтА 

Предоставяне на фокусирана подкрепа на го-
лемите предприятия в България за изпълне-
ние на мерки за енергийна ефективност с цел 
постигане на устойчив растеж и конкурентос-

пособност на икономиката.

допуСтИмИ кАндИдАтИ

1. Кандидати, които са търговци по смисъла на Тър-
говския закон или Закона за кооперациите или са 
еквивалентно лице по смисъла на законодател-
ството на държава-членка на Европейското ико-
номическо пространство.

2. Да са предприятия, които не отговарят на изис-
кванията за микро-, малко или средно предприя-
тие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за мал-
ките и средните предприятия и Приложение I на 
Регламент (ЕС)  651/2014

3. Допустими по настоящата процедура за подбор 
на проекти са само кандидати, които имат мини-
мум три приключени финансови години (2013, 
2014 и 2015 г.) преди датата на обявяване на про-
цедурата за подбор на проекти.

4. Икономическата дейност съгласно Класификаци-
ята на икономическите дейности (КИД 2008), за 
която заявяват подкрепа кандидатите, следва да е 
в един от следните сектори:

 „Добивна промишленост“,

 „Преработваща промишленост“,

D „Производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия и на газообразни горива“1,

E „Доставяне на води  Канализационни услуги, упра-
вление на отпадъци и възстановяване“,

 „Строителство“.

ВА НО  Кандидатите по настоящата процедура мо-
гат да заявят за подкрепа дейности, които се изпъл-
няват в рамките на основната или на допълнителна-

пер и  пр гр  „ИновАцИИ И конкуренто-
СпоСоБноСт“ 201  - 2020
п и е  е ерги  е е и   г е и 

пре при и

та си икономическа дейност. За да удостоверят, че 
осъществяват икономическа дейност в един от горе-
посочените допустими сектори, кандидатите следва 
да представят към проектните предложения актуал-
но Удостоверение за код на основната икономическа 
дейност, издадено от Националния статистически 
институт (въз основа на данни за 2015 г.) с включена 
информация и за допълнителните дейности ако има 
такива , които кандидатът извършва. Кандидатът 
може да заяви подкрепа за повече от една промиш-
лена система, но не и за такива, които извършват 
икономическа дейност в различни кодове по КИД 
2008.

Кандидати с дейност, за която кандидатстват, попа-
даща в сектор D „Производство и разпределение 
на електрическа и топлинна енергия и газообразни 
горива , не могат да заявят подкрепа за дейности, 
свързани с изпълнение на мерки, отнасящи се до 
преобразуване, пренос и разпределение на енергия, 
а само за такива, свързани с намаляване на крайното 
енергийно потребление.

прИорИтет ще Бъде дАден нА проектИ, 
коИто

} се изпълняват в сектори, които се характеризи-
рат с висока енергийна интензивност (С17 „Про-
изводство на хартия, картон и изделия от тях“, 

19.1 “Производство на кокс и продукти на кок-
суването“,  19.2 “Производство на рафинирани 
нефтопродукти и брикети от въглища и торф“, С20 
„Производство на химични продукти“, С21 „Про-
изводство на лекарствени вещества и продукти“, С 
22 „Производство на изделия от каучук и пластма-
си“, С23 „Производство на изделия от други неме-
тални минерални суровини“, С24.“Производство 
на основни метали“), съгласно КИД 2008 г.

} включват пречистване на отпадъчни води, ре-
циклиране на бракувана продукция или използ-
ване на рециклирани суровини

} ще се изпълняват около2 и в териториите от мре-
жата Натура 20003.

бщ бюджет по процедурата: 50 000 000 евро

l Минималният размер на заявената безвъзмездна 
финансова помощ по всеки индивидуален проект 
е 500 000 лв.

l Максималният размер на безвъзмездната финан-
сова помощ по всеки индивидуален проект не 
може да надхвърля 2 500 000 лв.

1Недопустими за финансиране с регионална инвестиционна помощ 
са кандидати с дейност, за която кандидатстват, попадаща в сектор D.

2Проектът се изпълнява в населено място, чието землище попада 
частично или изцяло в границите на защитена зона от мрежата „На-
тура 2000“.

3 tt ://natura2000.moe .government. g – раздел Документи/Цифро-
ви данни, свързани с мрежата Натура 2000.
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Инвестициите могат да включват:
1. Придобиване на машини, съоръжения, оборудва-

не (в т. ч. специализирани транспортни средства, 
предназначени за превоз на товари с технически 
допустима максимална маса над 3,5 t - категория 
N2 или N3, съгласно Закона за движение по пъ-
тищата) и СМР, представляващи дълготрайни ма-
териални активи, препоръчани в обследването за 
енергийна ефективност

2. Придобиване на дълготрайни нематериални ак-
тиви (вкл. за разработване на софтуер), препоръ-
чани в обследването за енергийна ефективност.

ВА НО: Дейностите, свързани с въвеждане на възоб-
новяеми източници В , не са допустими за финан-
сиране по елемент А.

По елемент А кандидатите следва да изберат
ИН от двата приложими режима на държавна

помощ съобразно спецификата на проекта и пред-
вижданите допустими де ности. Дейностите по
настоящия елемент могат да бъда изпълнявани по
преценка на кандидата :

- при условията и праговете за регионална инвес-
тиционна помощ или

- при условията и праговете за инвестиционни 
помощи за мерки за повишаване на енергий-
ната ефективност.

1. В случай че по елемент А избраният от кандидата 
режим държавна помощ е регионална инвес-
тиционна помощ, допустими са само проектни 
предложения, които имат за свой основен пред-
мет осъществяването на първоначални инвести-
ции в материални и нематериални активи, свър-
зани с:

- разширяване на капацитета на съществуващ 
стопански обект налице e, когато вследствие на 
инвестицията съществуващият стопански обект 
ще може да произвежда повече от поне един от 
вече произвежданите продукти, при условие че 
базисният производствен процес не се променя 
из основи или

- основна промяна в целия производствен про-
цес на съществуващ стопански обект - означа-
ва прилагане на основна за разлика от рутинна 
производствена промяна. Модернизирането на 
част от производствения процес не попада в по-
сочения вид първоначална инвестиция, за да е 
налице фундаментална промяна следва да се мо-
дернизира цялостният производствен процес.

Недопустими са дейности, изпълнявани единствено 
за намаляване на текущите разходи на дадено пред-
приятие.

2. В случай че по елемент А избраният от кандидата 
режим държавна помощ „инвестиционни помо-
щи за мерки за повишаване на енергийната 
ефективност“ допустимите разходи включват 
допълнителните инвестиционни разходи, необ-
ходими за постигане на по-високо равнище на 
енергийна ефективност. Те се определят, както
следва:

процент нА подпомАгАне

} по елемент А
- Интензитет на помощта при избран режим „реги-

онална инвестиционна помощ“ в зависимост от 
мястото на изпълнение на проекта:

Категория на
предприятието

Максимален интензитет
на помощта за дейности

извън ЗР (NUTS 2)4

Максимален интензитет
на помощта за дейности

в ЗР (NUTS 2)

Големи пред-
приятия 50% 25%

ВА НО  Кандидатът следва да заложи един и същи 
интензитет за всички разходи в проектното си пред-
ложение, финансирани по режим „регионална ин-
вестиционна помощ“, с изключение на случаите, 
когато проектът се изпълнява едновременно в два
района (места на изпълнение на проекта) с разли-
чен максимално допустим интензитет на помощта. В 
този случай кандидатът следва да обособи разходите 
съобразно приложимите интензитети за съответния 
район (място на изпълнение на проекта). Мястото на
изпълнение на проекта e мястото на физическото 
осъществяване на инвестицията.

- Интензитет на помощта при избран режим „ин-
вестиционни помощи за мерки за повишаване на 
енергийната ефективност“ по чл. 38 от Регламент 
(ЕС)  651/2014: 5  независимо от мястото на 
изпълнение на инвестицията.

} по елемент Б
- Интензитет на помощта за режим „de minimis : 

50% независимо от мястото на изпълнение на ин-
вестицията.

допуСтИмИ дейноСтИ

1. За да са допустими по настоящата процедура, про-
ектите трябва да се основават на мерки, препоръ-
чани в енергиен одит по образец („обследване за 
енергийна ефективност ), изготвен за целите на 
процедурата за подбор на проекти. Обследване-
то за енергийна ефективност следва да съдържа 
единствено мерки, свързани с дейността, за която 
се кандидатства, като по отношение на тази дей-
ност трябва да е налице информация за енергий-
ното потребление за предходен тригодишен пе-
риод.

2. Проектите трябва да включват задължително дей-
ности по елемент А Инвестиции.

Допустими по настоящата процедура са проекти, 
включващи следните дейности:

} елемент А Инвестиции за изпълнение на мер-
ки, препоръчани в обследването за енерги на 
ефективност

4 Съгласно Класификация на териториалните единици за статисти-
чески цели в България.
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l Когато разходите за инвестиции в енергийна 
ефективност могат да бъдат разграничени в об-
щите инвестиционни разходи като отделна ин-
вестиция, тези разходи, свързани с енергийната 
ефективност, представляват допустимите разхо-
ди.

Разходите за инвестиции в енергийна ефективност 
ще се считат за разграничими в случаите, когато в 
рамките на съответния актив е налице отделен ком-
понент, елемент, съставна част или друга физически 
разграничима единица, която е пряко свързана с по-
вишаване на енергийната ефективност

Когато в рамките на съответния актив не е налице 
подобна физически разграничима единица/елемент/
компонент/съставна част, която да е пряко свързана 
с повишаване на енергийната ефективност, то разхо-
дите за енергийна ефективност ще се считат за не-
разграничими.

l Във всички останали случаи (когато разходите за 
енергийна ефективност са неразграничими) раз-
ходите за инвестиции в енергийна ефективност 
се установяват чрез сравнение с подобна инвес-
тиция с по-малка енергийна ефективност, която е 
щяло да бъде осъществена без помощта. Разли-
ката между разходите за двете инвестиции пред-
ставлява разходите, свързани с енергийна ефек-
тивност, и съставлява допустимите разходи. Под 
подобна (идентична) инвестиция се има предвид 
технически сравнима инвестиция, но с по-ниски 
показатели за енергийна ефективност (т.е. инвес-
тиция с еднакъв производствен капацитет и тех-
нически характеристики с изключение на онези,
които са пряко свързани с постигането на по-ви-
соко равнище на енергийна ефективност).

} елемент Б

1. Консултантски услуги за въвеждане и сертифици-
ране на системи за енергиен мениджмънт в пред-
приятията, съгласно изискванията на стандарт 
БДС EN ISO 50001 (Energ  anagement S stems)/EN 
ISO 50001, както следва:

адължителен краен резултат от изпълнението 
на услугите за въвеждане и сертифициране на сис-
теми за енергиен мениджмънт е придобиването 
на сертификат за въведена система за управление
(СУ).

2. Придобиване на инвестиционен проект по смисъ-
ла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), 
свързан с и необходим за изпълнението на про-
екта

3. Извършване на СМР, пряко свързани с и необхо-
дими за въвеждане в експлоатация на активите, 
препоръчани в обследването за енергийна ефек-
тивност

ВА НО: Посоченият вид СМР не представляват енер-
гийно ефективна мярка и в тази връзка могат да 
бъдат включени за изпълнение само по елемент Б. 
Кандидат може да предвиди такава дейност в проект-
ното си предложение, при условие че в енергийния
одит е налице описание на СМР, пряко свързани и с 
необходими за въвеждане в експлоатация на актива/
ите, препоръчани в съответната енергийноефектив-
на мярка. СМР следва да представляват ДМА. В слу-
чай че са пряко свързани и с необходимия за въвеж-
дане в експлоатация на актив, заложен по елемент А, 
същите не трябва да водят до повишаване на стой-
ността на този актив.

4. Инвестиции за изпълнение на мерки, препоръ-
чани в обследването за енергийна ефективност, 
които не са заявени по елемент А.
Допустимите инвестиции тук следва да съответ-
стват на същите видове разходи като инвестици-
ите по елемент А, а именно да са за:

l Придобиване на машини, съоръжения, оборудва-
не (в т. ч. специализирани транспортни средства) 
и СМР, представляващи дълготрайни материални 
активи, препоръчани в обследването за енергий-
на ефективност

l Придобиване на дълготрайни нематериални ак-
тиви (вкл. разходи за разработване на софтуер), 
препоръчани в обследването за енергийна ефек-
тивност.

5. Закупуване на материали, които са пряко свър-
зани с изпълнението на енергийно ефективните 
мерки, препоръчани в обследването за енергий-
на ефективност и предвидени да бъдат реализи-
рани по проекта (в рамките на елемент А и/или 
елемент Б на процедурата)5

6. Публичност и визуализация

7. Одит на проекта (извършен от регистриран оди-
тор) - приложимо за проекти с размер на безвъз-
мездната финансова помощ над 750 000 евро
(1 466 872,5 лв.).

ВА НО  В случай че мерките включват системи за 
отопление и охлаждане и/или производство на елек-
трическа енергия от възобновяеми източници (ВИ), 
допустими са само такива за собствено потребле-
ние.

Няма да се подкрепят дейности, свързани с изпълне-
нието на мерки за енергийна ефективност, основава-
щи се на метода добра стара практика .

Няма да се подкрепят дейности, свързани с изпълне-
нието на мерки за енергийна ефективност, при които 
паричната равносто ност на енерги ните спес-
тявания за дадена мярка е по-малка от  от 
общия размер на спестяванията, които ще бъдат 
реализирани в резултат от изпълнението .

В случай на дейност, свързана с изпълнение на 
мярка, отнасяща се до въвеждане на автоматизи-
рана система за мониторинг и контрол на енер-
гопотреблението, същата следва да обхваща ми-
нимум  от енергопотреблението на обекта.

5Спомагателни материали, необходими са за окомплектоването
на придобитите по проекта инвестиции като работеща система,
монтаж и/или въвеждане в експлоатация.
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И по двата елемента е недопустимо да се заявяват за 
подкрепа инвестиции за постигане намаляване на 
емисиите на парникови газове от дейности, избро-
ени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО. Цити-
раното ограничение се отнася до кандидати с инста-
лации, включени в регистъра за търговия с квоти за 
емисии на парникови газове. Посоченото означава, 
че кандидатите, включени в този списък, могат да за-
явяват за подкрепа само инвестиции, които не са 
пряко свързани и не влияят на производствения 
процес на инсталацията , на нивата на емисиите 
и замърсяването от нея, както и не водят до по-
вишаване на производствените  мощности.

В случай че кандидат заяви инвестиции за изпълнение 
на мерки, препоръчани в обследването за енергийна 
ефективност както по елемент , така и по елемент 
Б, то следва да има предвид, че изпълнението на 
една и съща мярка може да бъде включено само 
в рамките на един компонент. Не е допустимо част 
от инвестициите, свързани с изпълнението на даде-
на енергийно ефективна мярка, да бъдат заявени по 
елемент , а друга част, по елемент Б с изключение 
на СМ , пряко свързани с и необходими за въвеждане 
в експлоатация на активите, препоръчани в обслед-
ването за енергийна ефективност, които могат да 
се отнасят до мярка, която е заявена по елемент .

допуСтИмИ рАз одИ

} елемент А

1. Разходи за придобиване на машини, съоръжения, 
оборудване (в т. ч. специализирани транспортни 
средства7), и СМР, представляващи дълготрайни
материални активи, препоръчани в обследването 
за енергийна ефективност8

ВА НО  Разходите за специализирани транспортни 
средства са допустими само в случай че са за придо-
биване на транспортни средства, предназначени за 
превоз на товари, с технически допустима максимал-

на маса над 3,5 t (категория N2 или N3 съгласно Зако-
на за движение по пътищата).

2. Разходи за придобиване на дълготрайни немате-
риални активи9 (вкл. разходи за разработване на 
софтуер), препоръчани в обследването за енер-
гийна ефективност.

ВА НО  При избран режим „регионална инвести-
ционна помощ“ разходите за ДНА са допустими само 
до 50% от общите допустими инвестиционни разхо-
ди за първоначална инвестиция10.

} елемент Б

1. Разходи за консултантски услуги за въвеждане и 
сертифициране на системи за енергиен менидж-
мънт в предприятията, вкл. съгласно изисквания-
та на стандарт БДС EN ISO 50001 (Система за упра-
вление на енергията)/EN ISO 50001, както следва:

l Разходи за консултантски услуги за въвеждане на 
система за енергиен мениджмънт в предприятия-
та, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 
50001 (Energ anagement S stems)/EN ISO 50001

l Разходи за консултантски услуги по сертифицира-
не на система за енергиен мениджмънт в пред-
приятията, съгласно изискванията на стандарт 
БДС EN ISO 50001 (Energ  anagement S stems)/EN 
ISO 50001

2. Разходи за придобиване на инвестиционен про-
ект по смисъла на Закона за устройство на тери-
торията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълне-
нието на проекта

ВА НО  Разходите за придобиване на инвестицио-
нен проект могат да бъдат извършени преди датата 
на подаване на проекта, но след датата на обявява-
не на настоящата процедура, като плащането по тях 
трябва да бъде направено не по-късно от крайния
срок, определен за представяне на финалния отчет 
за изпълнение на дейностите по проекта.

3. Разходи за извършване на СМР, пряко свързани 
с и необходими за въвеждане в експлоатация на 
активите, препоръчани в обследването за енер-
гийна ефективност

4. Разходи за инвестиции, препоръчани в обследва-
нето за енергийна ефективност, които не са заяве-
ни по елемент А:

l Разходи за придобиване на машини, съоръжения, 
оборудване (в т. ч. специализирани транспортни 
средства) и СМР, представляващи дълготрайни
материални активи, препоръчани в обследването 
за енергийна ефективност

l Разходи за придобиване на дълготрайни немате-
риални активи11 (вкл. разходи за разработване на 
софтуер), препоръчани в обследването за енер-
гийна ефективност.

5. Разходи за материали, които са пряко свързани с 
изпълнението на енергийно ефективните мерки, 
препоръчани в обследването за енергийна ефек-

6Съгласно определението за инсталация, дадено в Директива 
2003/87/ЕО и Приложение Х.

7Категория N2 или N3 съгласно Закона за движение по пътищата.

8Разходите за доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и 
въвеждане в експлоатация на оборудване/машини/съоръжения 
следва да бъдат включени в общата стойност на съответните 
активи, посочени в бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за 
кандидатстване). В случай че са посочени в отделни редове в
бюджета на проекта, същите ще бъдат премахнати от бюджета. 
Относно дефиницията за материални активи се прилага чл. 2, пар. 
29 от Регламент на Комисията (ЕС)  651/2014 и Приложение Х към 
настоящите Условия.

9Съгласно дефиницията, дадена в чл. 2, пар. 30 от Регламент на 
Комисията (ЕС)  651/2014 и в Приложение Х към настоящите 
Условия.

10 Съгласно дефиницията за първоначална инвестиция в чл. 2, пар. 
49 от Регламент на Комисията (ЕС)  651/2014 и в Приложение Х към 
настоящите Условия.

11Съгласно дефиницията, дадена в Приложение Х към настоящите
Условия.
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тивност и предвидени да бъдат реализирани по 
проекта (в рамките на елемент А и/или елемент Б
на процедурата)12

Допустими са само разходи за материали, които не 
представляват ДМА или не водят до повишаване 
стойността на актива, към който се отнасят.

6. Разходи за одит на проекта – до 6 500 лв. (при-
ложимо за проекти със стойност на безвъз-
мездната финансова помощ над 750 000 евро
(1 466 872,5 лв.)

7. Разходи за публичност и визуализация – до
3 000 лв.

ВА НО азходите за Елемент Б не следва да надви
шават 40  от общо допустимите разходи по проек
та.

Разходите за дейности, свързани със:
- СМР, препоръчани като мярка в обследването и/

или
- СМР, пряко свързани с и необходими за въвеж-

дане в експлоатация на активите, препоръчани в 
обследването и/или

- Придобиване на системи за отопление и охлаж-
дане и/или производство на енергия от ВИ за 
собствено потребление, не трябва взети общо да 
представляват повече от 50%13 от разходите по 
проекта.

Крайният срок за подаване на проектни предложе-
ния е 17:30 часа на 19.05.2017 г.

12Спомагателни материали, необходими са за окомплектоването на
придобитите по проекта инвестиции като работеща система, мон-
таж и/или въвеждане в експлоатация.

13При спазване на ограничението разходите по елемент Б да не над-
вишават 40% от общите допустими разходи по проекта.
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нАцИонАлнА нАучнА конФеренцИя С междунАродно 
учАСтИе „геонАукИ 2016 , п е е   150 ГОДИНИ
ОТ РО ДЕНИЕТО НА АКАДЕМИК ГЕОРГИ БОНЧЕВ

Доц. д-р Евгения Тарасова откри Националната научна 
конференция „Геонауки 2016“

Националната научна конференция с между-
народно участие „ГЕОНАУКИ 2016  се прове-
де на 7 и 8 декември 2016 г. в Аулата на СУ
„Св. Кл. Охридски . Тя се организира от Бъл-

гарското геологическо дружество (БГД),  съвместно с 
Геолого-географския факултет на СУ „Св. Кл. Охрид-
ски  и с любезното съдействие на Научно-техниче-
ския съюз по минно дело и геология и Национал-
ния музей „Земята и хората . ирокият тематичен 
диапазон на конференцията привлече 82 научни 
доклада от български и чуждестранни автори в об-
ластта на геохимията и петрологията, минералогия-
та и находищата на минерални суровини, околната 
среда и природните рискове, регионалната геология 
и геофизика, геотектониката, палеонтологията, стра-
тиграфията и седиментологията, хидрогеологията и 
инженерната геология и на геоложкото наследство и 
археоминералогията ( . gd. g). 

Големият интерес към конференциите „ГЕОНАУКИ , 
които се провеждат вече за единадесети път, ги пра-
ви най-престижното национално научно събитие в 
областта на геологията и форум за ежегодна среща 
на геоложката общност. Конференцията беше откри-
та от председателя на БГД доц. Евгения Тарасова и се 
проведе под почетното председателство на академи-
ците Тодор Николов, Иван Загорчев и Илия Бручев. 

Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД Деян Дънешки представи пощенско-филателното издание на 
тема „150 години от рождението на геолога академик Георги Бончев“.
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Главният организатор на конференцията - Българ-
ското геологическо дружество, е учредено като про-
фесионална общност през 1925 г. С периоди на по-
дем и застои сдружението преминава през годините 
на превратности в икономическия и политическия 
живот на България, като обединява своите членове, 
работещи в областта на геологията. През 2016 г. в 
живота на дружеството се случиха две значими съ-
бития от международен характер: първо БГД е прие-
то за пълноправен член на Европейската федерация 
на геолозите, което е голяма чест и професионална 
придобивка за членуващите в сдружението и второ, 
но не на второ място, БГД подписа Съглашение за 
сътрудничество със Сръбското геологическо друже-
ство, което през 2016 г. чества своята 125 годишнина. 
Очакванията от този меморандум е да се активизи-
рат професионалните контакти между членовете на 
двете балкански дружества, така както са си сътруд-
ничили основоположниците на двете национални 
геоложки школи Георги Бончев, Георги Златарски и 

ован уйович. На конференцията присъства пред-
седателят на Сръбското геологическо дружество 
проф. Зоран Стеванович от Белградския универси-
тет, който изнесе доклад за усвояване на подземни-
те води в света и гоизточна Европа на примера на 
регламента за карстовите подземни води в Източна 
Сърбия.

По традиция всяка година конференциите „ГЕОНАУ-
КИ  се посвещават на живота и делото на значими 
за българската геология личности. През 2016 г. кон-
ференцията беше посветена на 150 години от рож-
дението на патриарха на българската минералогия 
и петрография академик Георги Бончев (1866-1955). 
В негова чест беше изнесен пленарен доклад от 

акад. Иван Загорчев и проф. Божидар Маврудчиев 
на тема „Академик Георги Бончев (1866-1955) – отвъд 
биографията . 

Възрожденецът Георги Бончев е сред основате-
лите на Българското геологическо дружество и е 
първият негов председател през 1925 г., факт, кой-
то високо ценим и с който се гордеем. Георги Бон-
чев е ректор на Софийския университет през 1914-
1915 г. и първи директор на Геологическия институт 
при БАН през 1947 г. Във връзка с годишнината от 
рождението му „Български пощи“ ЕАД пусна в упо-
треба пощенска марка с тираж 10 500 бр., с размер 
25/50 мм, върху бяла хартия и с номинална стойност 
0,65 лв. Това е единствената издадена досега пощен-
ска марка, посветена на български геолог. По време 
на конференцията в тържествена обстановка се със-
тоя представяне и валидиране на пощенско-фила-
телното издание „150 години от рождението на гео-
лога академик Георги Бончев .

Провеждането на Националната научна конферен-
ция с международно участие „ГЕОНАУКИ 2016“, изда-
ването на Сборника с научните съобщения, а също и 
обществено полезната дейност на дружеството през 
2016 г. се осъществиха единствено и благодарение 
на платиненото спонсорството на „Елаците-мед  АД, 
и „Тотал E П България Б.В.“ – клон България, на злат-
ното спонсорство на „БМГК – Комерс  ЕООД, и сре-
бърното на „Дънди Прешъс Металс Челопеч  ЕАД и 
„Евромакс експлорейшън сървисис  ЕОД, на които УС 
на БГД изказва благодарност.

оц. Евгения Тарасова  редседател на БГ  

Първата българ-
ска марка, посве-
тена на геолог –
акад. Георги 
Бончев (художник 
Стоян Дечев)

Във валидирането на марката участваха (от ляво на дясно) директорът на ГИ при 
БАН проф. Радослав Наков, главният изпълнителен директор на „Български пощи“ 
ЕАД Деян Дънешки, председателят на Българското геологическо дружество доц. Ев-
гения Тарасова и ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков
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нАИменовАнИе оргАнИзАторИ време мяСто

нАучно-те нИчеСкИ проявИ нА междунАродно И нАцИонАлно нИво

Семинар „Предизвикателства при строител-
ството на Метростанция  8 от втори ме-
тродиаметър на Софийския метрополитен“

НТС по МДГМ, ФНТС, Клуб 
към НТС по МДГМ и др.

февруари
2017

НДНТ,
София

ХI  международна конференция по открит и 
подводен добив на полезни изкопаеми

НТС по МДГМ, ФНТС, МГУ
„Св. Ив. Рилски“, БМГК и 

др.

3 - 7 юли
2017

МДУ “Фр. . Кюри , 
Варна

 Международна конференция „Геология и 
въглеводороден потенциал на Балканско-
Черноморския регион“

НТС по МДГМ, ФНТС, МГУ
„Св. Ив. Рилски“, БМГК и 

др.

18 - 22
септември 

2017
Варна

Научна сесия на Минно-геоложкия универ-
ситет “Св. Ив. Рилски

МГУ “Св. Ив. Рилски , НТС 
по МДГМ и др.

19 - 20
октомври 2017 

МГУ “Св. Ив. Рил-
ски , София

Национален младежки конкурс в областта 
на минното дело, геологията и металургията

НТС по МДГМ, ФНТС, МГУ
„Св. Ив. Рилски , ХТМУ и 

др.

ноември
2017 София

Национална конференция „Минералните 
ресурси и устойчивото развитие“

НТС по МДГМ, ФНТС, 
БАН, БМГК, МГУ „Св. Ив. 

Рилски“, СУБ

ноември
2017 София

Национална конференция на Българското 
геологическо дружество „Геонауки 2017“

БГД, НТС по МДГМ, БМД
и др.

декември
2017 

СУ “Св. Кл. Охрид-
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рез ме

Добивът на „шистов газ“ в световен мащаб расте 
бързо. Технологията „фракинг“ води до максимално 
извличане на газа от майчините скали (най-често 
шисти). Използваните химически съединения при 
добива провокират „анти шистов газ  кампании от 
страна на различни екологични организации. У нас 
проучването и добивът на шистов газ не са разре-
шени, основно поради екологични съображения. 
За съжаление, въпросът се политизира, което не е 
от полза за никого. Досега у нас няма задълбочени 
изследвания за влиянието на „фракинга“ върху про-
вокираната сеизмична активност. В други страни 
(например САЩ) изследванията се водят с увеличени 
темпове поради появата, в някои участъци на добив 
на шистов газ, на индуцирана сеизмична активност с 
нарастваща интензивност. Един от най-драстичните 
примери е щатът Оклахома (находище Барнет).

въведенИе

Силноразвитият в последните години добив 
на шистов газ довежда до миниреволюция в 
енергетиката. Цените на основните въглево-
дородни горива спадат драстично. Добивът 

на „шистов газ“ като основен енергиен носител се 
удесеторява. Особено активно тази суровина се до-
бива в САЩ и много по-малко в други страни. Голямо-
то свръхпредлагане роди и политически последици. 
И у нас, и в много страни на Европа проучването и до-
бивът на шистов газ се забрани по политически, еко-
логични и често неизгодни икономически условия. 
На един особено характерен елемент при добива на 
шистов газ в последните години се отделя нараства-
що внимание – сеизмичната активност, провокирана 
от метода „фракинг“ – основен способ за добив и раз-
ширена експлоатация. Земетресенията, предизвика-
ни при добива, варират в широк магнитуден диапа-
зон. Отделни страни и региони налагат рестрикции в 
добива при появата на по-силни сеизмични събития. 
Дали подобен подход може да реши основния про-
блем – „за или против шистовия газ , засега е трудно 
да се каже. Натрупваните обаче с времето експери-
ментални факти, създаването на адекватни модели 
и мониторингови мрежи, неизбежно ще доведат до 
решаването му. 

“шИСтов гАз , “ФрАкИнг , предИзвИкАнИ
земетреСенИя (ОБЗОР НА ПРИМЕРА НА ОКЛАХОМА – САЩ) 

проф. Бойко рангелов
Минно-геоложки университет „Св. Ив. Рилски“, e-mail: ranguelov@gmail.com

„ФрАкИнг“  оСновен метод зА доБИв

„Фракингът“ е въведен още със зараждането на 
идеята за добив на шистов газ. На пръв поглед па-
радоксалната идея да се добиват въглеводородни 
горива от „майчини скали , смятани преди това за 
непродуктивни, сама по себе си е революционна. 
Според специалистите непроницаемите шисти, въ-
преки високото си съдържание на въглеводороди са 
нискоефективни източници на горивни компонен-
ти. Тогава, успоредно с идеята за експлоатация на 
непроницаеми и силно компактни скали, се ражда 
„фракингът  – способ, при които изкуствено се пре-
дизвиква разтрошаване на скалата на място (in situ), 
провокиране на отделянето на газ с различни хими-
кали, свързването му в устойчив разтвор и извлича-
нето му на повърхността, най-често с воден поток, 
(фиг. 1). Поради тези особености процесът често е на-
ричан и „хидрофракинг“. Успоредно с разработката на 
технологията на „фракинга“, голям бум се наблюдава 
и в усъвършенстването на хоризонталното сондира-
не  като способ за достигане на все по-големи обеми 
от продуктивните пластове. Доскоро смятани за на-
пълно безперспективни, с откриването на тази мето-
дика, се очертават  огромни площи, разпръснати по 
целия свят, от които добивът на „шистов газ“, се оказ-
ва изключително икономически ефективен. Старите 

ABSTRACT

The shale gas exploitation recently is increasing rapidly 
all over the globe. The fracking technology helps to ex-
tract the maximum volume of the shale gas. The chemi-
cals used together with the fracking process, generate 
pollution and this is the main argument in the “anti 
shale gas” campaigns. In Bulgaria the exploration and 
exploitation of the shale gas are under moratorium, ac-
cepted due to the ecology considerations. Unfortunate-
ly, instead to have research and arguments “pro” and 
“anti”, the problem is politicizing and this is not in favor 
for anybody. Up to now, there are not a specialized sci-

        
        . 

In some other countries (for example USA) the extended 
research is performed due to the increased induced 
seismicity related with the shale gas exploitation. The 

        
and this paper is targeted to it.
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Фиг. 1. „ идрофракинг“ и  потенциални рискове при прила-
гането му

Фиг. 2. разлики при добива от вертикални и хоризонтални 
сондажи

методи на вертикално 
сондиране са замене-
ни от модерните хо-
ризонтални сондажи –
източници на значител-
но по-големи обеми от 
продуктивни пластове 
(фиг. 2). С прилагането 
на новите технологии 
обаче, изведнъж се 
оказва, че успоредно с 
икономическите ползи, 
се появяват проблеми, 
немислими преди това 
при вертикалното сон-
диране на продуктивни 
структури. 

Разбира се, старите из-
питани технологии за 
преминаване през во-
доносни полезни хори-

Фиг. . добивани количества от основните добивни компа-
нии за „шистов газ“ в САщ, в кубични футове

Фиг. . области в САщ, потенциално перспективни за добив на „шистов газ“ 

зонти, използвани при вертикалното сондиране, са 
взети „на въоръжение  и при новия способ. Ефектив-
ното обсаждане на сондажния ствол достига почти 
до продуктивните слоеве. Това намалява опасността 
от аварии и прориви със замърсяване на водоносни-
те хоризонти – проблем, който остро се дискутира и 
в нашата страна, особено силно отнасящ се за Север-
на България. От друга страна, част от технологията 
включва нагнетяване в работната област и на пясък, 
който възпрепятства свиването на порите, от които 
се отделя газът.

Пионерите в разработването и прилагането на мето-
да на „хидрофракинга“ – САЩ, увеличават драстично 
производството си, използвайки за това новосъзда-
дени или по-опитни компании –  (фиг. 3). Перспек-
тивността на шистовите полета расте главоломно –
(фиг. 4).  Обикновено – всяка единична площадка за 
добив на „шистов газ“ има няколко основни компо-
нента, освен сондажите:
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земетреСенИятА  предИзвИквА лИ 
„ФрАкИнгът“ ИндуцИрАнА СеИзмИчноСт?

Научните изследвания на почти повсеместно наблю-
даваната индуцирана сеизмичност, както често става 
в науката, водят до две взаимно противоречащи си 
тези: от „фракингът няма нищо общо с повишената 
места сеизмичност  (т.е. пълно отрицание на влия-
нието на фракинга върху местните земетресения) – 
до „фракингът генерира земетръси и в сеизмично 
спокойни области  (т.е. силно преувеличение). Както 
често се случва истината е някъде по средата. Наша-
та цел е да установим къде е тази „среда .

Първоначално никой не очаква да се появи подо-
бен проблем. Изпитаната многогодишна практика за 
„перфорация  на всички добивни вертикални сонда-
жи показва, че обикновено този процес не е съпро-
воден с повишаване на сеизмичната активност, про-
вокиране на по-слаби или по-силни земетресения 
или увеличаване на тяхната честота. 

В процеса на разширяване на експлоатацията и 
струпване на множество „гнезда  от добивни сонда-
жи за „шистов газ“ се оказва, че такъв проблем се 
появява и той все по-силно напомня за себе си. При 
това увеличението на земетръсната активност се на-
блюдава не само в по-активни геодинамични реги-
они, но и в относително по-спокойни. Натрупването 
на статистика в много области на активен добив води 
до нарастване на научния и обществен интерес и до 
все по-интензивни наблюдения и разширена изсле-
дователска дейност 3 .

СлучАят оклА омА

Особено показателен за изследванията и техните 
практически резултати на предизвиканите земетре-
сения се оказва „случаят Оклахома . Кратка сравни-
телна статистика показва тревожни факти, които ни-
кой няма право да пренебрегва (фиг. 7).

Фиг. 5. основни компоненти на една площадка за добив на 
„шистов газ“

Съоръженията, които често се разполагат (фиг. 5) са:
} батерии от нагнетяващи помпи
} пясъчни резервоари
} химически цистерни
} команден пункт, който следи за аварии.

Фиг. 6. кладенци за добив на „шистов газ“ в пайндейл , САщ

Фиг. 7. земетресения в оклахома с магнитуд  ,0.  драстичен 
ръст от десетки до стотици пъти  на местни земетресения 
след началото на интензивния добив на „шистов газ“

Технологията предполага висока автоматизация и 
практически непрекъснат добив след достигането на 
продуктивния хоризонт.

Основните проблеми се свързват с:
} унищожаване на плодородни земи
} замърсявания на подпочвени води (въпреки 

строгите и изпитани мерки),
} практическо унищожаване на земните недра чрез 

трайно химическо замърсяване (най-често с де-
тергенти и някои силноотровни съставки).

И най-накрая, но не по значение, се нарежда т. нар. 
„индуцирана сеизмичност .

От разполагането на клъстери от добивни сондажи и 
площадки се стига до изключителни прецеденти на 
обезлюдяване на цели области в САЩ (фиг. 6). 
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Фиг. 10. записи на тектонски горните два  и „прово-
кирани  долните два  земетресения. вижда се по-
нискочестотният спектър на изкуствените трусове

Фиг. 9. епицентър на първото разрушително земетресение в оклахома 
през 2011 г. магнитуд 5,6

Фиг. . Сравнение на земетръсната активност за два периода  
19 0 - 2009 г. и 201  - 2015 г.

Освен нарасналия брой земетресения с относително 
нисък магнитуд – между 2,5 и 4,0 (фиг. 8), започват 
да стават и по-силни земетресения с разрушителни 
ефекти (фиг. 9) 1 .

Първият трус, предизвикал разрушения в столицата  
Оклахома Сити, става на 5 ноември 2011 г. Той е огра-
ден от поредица от следтрусове (афтершокове) и има 
типичното поведение на тектонски трус. Разполага-
нето му обаче в облак от по-слаби предишни трусове 
в основно добивно поле на „шистов газ“ поставя ре-
дица въпроси, основните от които са:

} Пряко следствие от добива ли е трусът (ако „да  
– има проблем с добива, ако „не  – пак има про-
блем, защото добивът, може да провокира тек-
тонски земетресения, а това е опасно от всяка 
гледна точка)

} Трябва ли в областите за добив на „шистов газ“ да 
има завишени изисквания към противоземетръс-
ното строителство, т.нар. „Нормативи за строеж 
на сгради и съоръжения

} Какви могат да бъдат по-дълготрайните после-
дици от гледна точка на местната сеизмичност в 
районите на добив  Какво ще стане след прекра-
тяване на добива

} Има ли разлика в честотния състав на сеизмич-
ните вълни между провокираните трусове и тези 
с естествен тектонски произход  Правят се срав-
нения на записите на трусовете за изясняване на 
този въпрос (фиг. 10) с цел трусовете да се класи-
фицират по някакви признаци на „нормални  и 
„провокирани .

} Какво е влиянието на провокираните земетресе-
ния върху поведението на разломните структури 
в района на добив  До какви разстояния това вли-
яние е съществено  Само върху добре установе-
ните и картирани разломи ли има влияние, или 
и върху скрити такива, както и върху „раждането  
на нови

} Как разпределението и преразпределението на 
напреженията в земната среда се влияе от „фра-
кинга“

} Има ли разлики в параметрите на естествените и 
изкуствено предизвиканите трусове – дълбочина, 
сила, честотен състов, генерирани ускорения на 
земната повърхност и др.

Очевидно е, че раждането на нов, непознат проблем – 
появата на провокирани земетресение вследствие 
на технологията на „фракинга“, предизвиква и поре-
дица от други проблеми. Решаването им може да ста-
не само след задълбочено изучаване на явленията и 
процесите, инсталирането на ефективни мониторин-
гови  мрежи  и  създаването  на  адекватни  модели, 
описващи всички наблюдавани явления. 

Първите стъпки в тази насока вече са предприети. 
Голям колектив от учени изучава възникналите въ-
проси и разработва мерки за намаляване на негатив-
ните последици от тях. В САЩ е създадена нова карта 
на сеизмичното райониране 2 , която отчита ефек-
тите от добивните „земетресения  и техните влияния 
върху  територията на САЩ. Оказва се, че след започ-
ването на добива сеизмичната опасност в Оклахома 
нараства и става съизмерима с тази в най-земетръс-
ния щат  на САЩ - Калифорния (фиг. 11) 5 .
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Фиг. 11. карта на възможното сеизмично въздействие в оклахома и калифор-
ния

Фиг. 12. еста, на които трусът от .09.2016 г. е усетен с раз-
лична сила и предизвиква различни негативни ефекти по 
данни на -

Фиг. 1 . механизъм на труса от 0 .09.2016  
симетрично разположение на силите на 
компресия и екстензия по данни на -

Фиг. 1 . земетръсна активност до .09.2016  по данни на -

Дотук, като че ли всичко в научен план изглежда под 
контрол. За съжаление, в ежедневната битова прак-
тика нещата съвсем не звучат успокоително. Особе-
но след труса от 3.09.2016 г. Земетресението е отново 
с магнитуд 5,8, дълбочина 2 m, води до поражения 
и слаби разрушения и, разбира се, до много паника. 
Трусът е усетен в диаметър от около 600 m (фиг. 12) 
5 , което е прецедент за трусове с подобна сила и 

дълбочина.

Малко по-задълбоченото изучаване на това земе-
тресение подсказва, че е твърде възможно то да е от 
индуциран тип – малка дълбочина, механизъм, под-
сказващ сили на екстензия и компресия, разположе-
ни симетрично, „експлозивен  тип на излъчване на 
сеизмичната енергия (фиг. 13).

Сравнението на досегашните трусове и разломна-
та мрежа в районите на щата Оклахома с добив на 
„шистов газ“ също предизвиква размисли (фиг. 14,  
фиг. 15 и фиг. 16) 3 . Активизират се както извест-
ни регионални и локални разломи, така и такива, 
неизвестни досега със сеизмична активност. При 
това активизацията е в различни по възраст скални 
комплекси, което показва, че индуцираните трусове 
обхващат разновъзрастови обеми от земната среда, 
което само по себе си е опасно. Възможно е смята-
ните за по-стари и по-консолидирани  скали също да 
представляват земетръсна опасност, както с генера-
цията на трусове, така и с модифициращите свойства 
на земната среда върху интензитета на сеизмичното 
въздействие (изразяващо  се  в  повишаване  или  по-
нижаване).
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Съпоставянето на цялостната кар-
тина на нефтодобивните и газо-
вите сондажи в Оклахома (фиг. 15) 
с разломните структури (фиг. 16 
и фиг. 17) поставя още въпроси – 
защо някои от добивните сондажи 
провокират засилена сеизмична 
активност, а други не провокират  
4  по какво се отличават свойства-

та на средата при едните и другите. 
Отговорите на тези въпроси се за-
трудняват и поради фирмената тай-
на на експлоатиращите компании, 
които не предоставят важна инфор-
мация в този аспект.

зАкл ченИе

Процесите при експлоатацията на 
„шистов газ“ довеждат до „ражда-
нето  на един нов, неочакван про-
блем – изкуствено предизвикани-
те земетресения най-вероятно са 
следствие от прилагането на техно-
логията на „фракинга“.

Нарастването на слабите земетре-
сения в сеизмично активни и по-
слабоактивни региони при този 
добив в Оклахома е очевиден, уста-
новен факт и с него всеки трябва да 
се съобразява.

Наличието и на по-силни, разру-
шителни земетресения в Оклахома 
може да е предизвикано от проце-
сите на експлоатация. Еднознач-
ното решение на този проблeм, 
изисква нови, по-задълбочени 
изследвания, които да доведат до 
разбирането на процесите, тях-
ното адекватно моделиране и 
в резултат - ефективно управление, 
така че да не се застрашават живо-
тът на хората и стабилността на из-
градената инфраструктура. 
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Фиг. 15. нефтени в зелено  и газови в червено  сондажи на територията на оклахома

Фиг. 17. разломна мрежа и епицентри на земетресения в оклахома от 197  до 2009  г. 
в черно , 2010 - 201  г. в син о  и 201  - 2015 г. в червено

Фиг. 16. разломна мрежа и земетресения в оклахома от 1 2 до 200  г. в червено  и от 
2009 до 201  г. в син о  
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Вопределен смисъл 2016 г. е илюстрация на 
постмодерната епоха, в която живее наши-
ят свят. Внезапни, мащабни и неочаквани за 
анализаторите събития държат в напрежение 

световната икономика, стоковите пазари и нацио-
налните политики. В рамките на месеци се предого-
варят договори, изоставят се парадигми и се подме-
нят стратегически концепции, за които през  век 
се изискваха години и десетилетия. Огромна част от 
тези събития засяга под една или друга форма сек-
тора на енергетиката. А той е толкова тясно свързан 
със световната икономика, че не е възможно да си 
представим това понятие без неговото „двигателно 
шаси  (фиг. 1). Затова са напълно разбираеми инте-
ресите, тревогите и всеобщата информационна тур-

с най-голям прираст на консумация, достигайки чет-
въртината от световното потребление. Въглищата 
ще присъстват с все още значителен дял, но ще от-
стъпят позиции в глобалния енергиен микс за сметка 
на по-чистите енергии. 

Природният газ ще нараства по значение във всич-
ки потребителски сектори поради доказаните му 
изобилни запаси и присъщата му гъвкавост на ус-
вояване. Ще има промяна обаче при отношението 
производство-потребление, като главни страни-из-
носители ще бъдат САЩ, Русия и страните от райо-
на Близкия Изток. Източниците на природен газ от 
неконвенционален тип ще нарастват и ще достигнат 
33% в неговото общо производство. Продукцията на 
нефт от „трудни резервоари , дълбоководните нахо-
дища, наситените с битуми пясъчници и други, също 
ще нараства, достигайки 25% от общия добив. 

На фона на този широк и далечен събитиен хори-
зонт някои регионални явления и процеси будят 
местния читателски интерес. Впечатлява например 
активността на всички правителства от страните на 
Балканите, с аспирации към големи енергийни цели 
и кръстопътни проекти. На това поле се съревнова-
ват основно България, Гърция и Хърватска. Румъния 
остава значим и недостижим регионален играч в по-
лето на гоизточната европейска периферия, а с ра-
тификацията на договора за т. нар. „Турски поток  от 
парламента на Руската федерация самата Турция се 
превръща в общоевропейски фактор. 

ИзкопАемИте горИвА оСтАвАт зАдълго 
 е ерге и  и е  и и

Ст.н.с. д-р венелин . велев, venelin.ve a v. g

Фиг. 1. енергопотребление и ръст на световната брутна про-
дукция изразени в доларов еквивалент за 2010 г.

булентност около цените на горивата, политиката на 
ОПЕК, бъдещето на „шистовата  революция, „мръс-
ните   въглища и „чистите  енергии на соларните, 
ветровите източници и т. н. Многобройни адепти на 
„зелената  енергийна революция упорито вещаят из-
оставяне на „фосилната енергия  в най-близко бъде-
ще и трансфер на човечеството върху задвижвани с 
електричество превозни средства. За доказателство 
се сочат бързият технологичен прогрес и високият 
процентен прираст на електрическите коли (про-
пускайки ниската отчетна база). Интересна реплика 
предлага прогнозата на една от най-мощните енер-
гийни компании Exxon o il or oratrion за струк-
турата на световния енергиен микс през далечната 
2040 г. В противоположност на тревожния (за изко-
паемите горива) медиен фон експертите на компа-
нията предвиждат една доста позната и успокояваща 
картина (фиг. 2). Като основен източник на енергия 
за транспорта и химическата индустрия си остава 
нефтът и неговите разнообразни производни. При-
родният газ се очаква да бъде източник на енергия 

Фиг. 2.  Сравнение на глобалния енергиен микс 
от 2015 г. и прогнозната 20 0 г.
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Публично известните правителствени действия и 
движенията на папките с проекти за региона могат 
да бъдат разгледани в тематична последователност. 

търСене нА новИ зАлежИ от неФт И гАз 
в СъСеднИ СтрАнИ

На територията и акваторията на повечето балкан-
ските страни оперират от години немалко енергий-
ни компании и през неравни времеви интервали се 
обявяват конкурси за наемане на блокове за търсене 
и проучване. С по-мащабни акции се отличават гръц-
кото и румънското правителство. Гърция предлага 
части от своята акватория, а Румъния – предимно су-
хоземни площи. През 2016 г. в резултат на сондажна 
дейност са обявени две „открития : газово находище 
в Сърбия (заслуга на „Газпром ) и нефтено находище 
в Румъния (оператор ОМ ). В черноморската турска 
акватория приключи оценката на един сондаж (на 
S ell), разположен пред склоновете на Странджа, на 
около 100 m от Истанбул. По отношение на изпит-
ваните интервали досега няма публикувана инфор-
мация. Това означава, че сондажът е икономически 
безрезултатен. 

междудържАвнИ гАзопроводнИ връзкИ

Опитите на Европейската комисия да изгради пред-
поставките за единен газов пазар с разнообразни 
доставчици дават през 2016 г. скромни резултати. По 
отношение на нашите задачи, засягащи главно из-
граждането на интерконекторни газови връзки със 
съседните държави, вече има реализиран напредък. 
През 2016 г. беше завършен и тържествено открит 
интерконекторът с Румъния, който може да пренася 
газ от България към северната ни съседка. За да за-
почне и България да получава газ, трябва румънска-
та страна да изгради на своя територия повишаваща 
тръбното налягане компресорна станция. Състояни-
ето на останалите интерконектори със Сърбия, Тур-
ция и Гърция е на различни проектни нива. Връзката 
ни със Сърбия има гарантирана помощ от ЕС, но тя 
не се отнася до частта в Сърбия, която ще чака фи-
нансиране по линията на бъдещи предприсъедини-
телни фондове. Страната, имаща собствено газово 
хранилище и тръбна връзка с Румъния, оценява този 
проект като твърде скъпоструващ.

 Гръцко-българският интерконектор все още не e 
„стъпил на терен , като продължава да очаква канди-
дати-доставчици за запълване на капацитета, който 
се очертава да бъде от 3 млрд. m3/год. От българска 
страна „мястото му е сторено  и частните терените 
по трасето са отчуждени. Още с няколко месеца се 
продължава кампанията по ангажиране на евенту-
алните доставчици. Засега тръбата е наполовина 
пълна (или наполовина празна), като желаещите не 
са многобройни. Според това, което на 12 януари 
2017 г. беше оповестено от И. Иванов (КЕВР), проце-
дурата ще завърши през април 2017 г. (да пожелаем 
постигане на желаното 100% запълване). През 2016 г. 
правителството ни довери, че обмисля и участие в 

изграждане на терминал за регазификация на втеч-
нен газ, който ще е близо до гр. Александропулис 
(Гърция). 

Преговорите с турската страна по следващия интер-
конектор са в епизод на „голямо междучасие  след 
меморандума от 2014 г. На страницата на българ-
ското Министерство на енергетиката е поместена 
информацията за изготвянето на този документ, а 
по-надолу следва „бяла тишина . Компенсирайки 
липсата на сведения от страна на ведомството, ком-
панията „Булгартрансгаз  детайлно информира за 
изготвена технико-икономическа оценка, която в 
средата на януари 2016 г. е била предадена на МОСВ 
(докладът е финансиран 50% от Европейската коми-
сия). В средата на лятото на 2016 г. премиерът Б. Бо-
рисов обявява на ХI -та годишна конференция на ор-
ганизацията Европейска Газова Инфраструктура  в 
София, че работата по интерконектора започва след 
две седмици. Обаче през октомври, пред Световния 
енергиен конгрес в Истанбул, зам.-министърът . 
Станков трябваше да напомня, че България очаква 
прогрес по темата (сериозната проектантска работа 
вероятно все още не е започнала ). Изглежда, че 
експертите на южната ни съседка са заети главно с 
„Турския поток , пазарлъка за цената на руския газ, 
съдебния спор за иранските газови доставки и пре-
говорите с Израел за пътя на средиземноморския газ 
към Европа  Преди време европейски коментатор 
определи темата „балкански интерконектори  като 
предмет за предимно вътрешнополитическа употре-
ба на отделните държави. Гледано отдалече може и 
да е така. 

търСене И проучвАне нА терИторИятА 
нА БългАрИя 

Опитът на „Овергаз  да търси газ и нефт в палеоге-
на на Тракийската депресия, до турската граница, се 
оказва очаквано разочароващ. Същото може да се 
каже и за по-ранните сондажи при с. Рогозина (до 
границата с Румъния), невинни дразнители на „зе-
лени активисти . На запад дебитните показатели на 
сондажите от наскоро откритото находище „Искър-
запад  (заслуга на българската компания „ПДНГ  АД) 
се очертава да бъдат около границата на икономиче-
ската поносимост. Може да се каже, че резервоарът 
вероятно се нуждае от някакъв вид „фракинг . Също-
то се отнася и до продукцията от газокондензатния 
залеж на „Трансатлантик  при Девенци, обявен пре-
ди време от Т. Трайков за най-голямо постижение в 
България. Обаче модерната технология за „разбуж-
дане  на мързеливи резервоари у нас е под безсроч-
на забрана

Друга частна компания - „Парк Плейс Енерджи Кор-
порейшън“, е с напълно застопорена дейност в Се-
верна България заради дълги съдебни спорове. 
Нейният лицензионен блок „Вранино , върху част от 
Добруджанския въглищен басейн, е единствен обект 
с реална близка перспектива за извличане на приро-
ден газ от въглищни пластове и въгленосни форма-
ции. Години наред работата на компанията се спъ-
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ва от ревниви конкуренти и от яростни пазители на 
околната среда. Междувременно  компанията при-
добива активи в Северна Турция и започва работа в 
продуктивния залив Акчакоджа, където ще разработ-
ва с „вторични методи  рано откритите тук залежи. 

Общо взето, процесът на търсене и проучване у нас 
е във фаза на застой. Няма обявени планове за ново 
сондиране. Знаци за оптимизъм дава компанията 
„ПДНГ  АД, получила двугодишно удължаване на сро-
ка за търсене в „Блок 1-17 Овча могила  (Плевенска 
и Великотърновска област). Пък и правителството на 
Б. Борисов вече откри конкурс за голям район („Блок 
1-25 Враца-запад ) на площ от почти 5 000 m2 който 
обхваща части от Видинско, Монтанско, Врачанско, 
Ловешко и Софийско. Дали има сериозни кандидати 
ще стане ясно през месеците март-април 2017 г. 

търСене нА неФт И гАз  в БългАрСкАтА 
АквАторИя нА черно море

Още от самото начало на 2016 г. започва напрег-
нато очакване за „сондиране и добив на нефт и газ 
от нашите морски находища  (по обобщението на 
премиера Б. Борисов). Без известни предварителни 
резултати от сондажа „Полшков-1  ръководството 
на „Булгаргаз  обещава шестократно увеличаване 
на добива от природен газ у нас. След това наетият 
от „Тотал  сондиращ кораб напусна „Блок Хан Аспа-
рух“ и Черно море през ранната есен, тъй като беше 
успял да достигне целевия хоризонт на дълбочина 
5300 m под морско ниво. Ръководството на „Тотал  
не обявява „откритие  на някакъв залеж, нито дава 
повече геоложка информация. В тримесечния му от-
чет се докладва за „откриване на нефт в нов перспек-
тивен резервоарен хоризонт . Какво точно означава 

вероятността за успех, който в Черно море е твърде 
невисок. Може да се каже, че дългогодишните тър-
сещо-проучвателни усилия, вложени в проекти по 
черноморската ни акватория, продължават да отбе-
лязват бедни резултати (само малки газови залежи в 
находището „Галата  и няколко индикаторни газови 
притока). В перспектива ще очакваме новини от блок 
„Силистар , отдаден през 2016 г. на „ ел . Тъй като 
компанията не е задължена с прокарване на сондаж, 
най-вероятно нейните геофизици ще разтревожат 
черноморския планктон със сеизмични профилира-
ния и картировки за допълване на геопанорамата 
си от турските блокове. Съседният морски блок („Те-
рес ), който отдавна не предизвиква интерес, след 
последния конкурс остава без наемател. 

Изводът от резюмираната търсеща дейност на ком-
паниите в България е, че шансовете за откриване на 
нови източници на нефт и газ от конвенционален 
тип са ниски. Някогашните оптимистични оценки 
за прогнозните запаси от нефт и газ предсказват за-
лежи дори в котловините на жна България. Всич-
ките оценъчни кампании, провеждани периодично 
в течение на десетилетия, се оказаха с подвеждащи 
резултати, а заедно с надеждите за нови значими от-
крития се разсейват и миражите за скорошна поява 
на хъб „Балкан . 

въгледоБИвАщАтА нИ ИндуСтрИя 
е СъС „зАпрАшенА перСпектИвА”

В целия свят въгледобиващата индустрия е поста-
вена пред заплахи от строги нормативни и техно-
логични ограничения. В България въгледобивът 
преживява по някакъв начин, като е поставен в ико-
номически много трудна ситуация. В близката му 
перспектива е поредицата от вече заявени публични 
демонстрации, съкращения на персонала и изключ-
ване на някои производства (това вече се случи с 
Мина „Черно море , а сега идва ред на Мини „Бобов 
дол . И големите „Мини Марица-изток  страдат от 
„нереформирани икономически отношения , воде-
щи към огромни дисбаланси: задължения (към раз-
лични субекти) в размер на поне 270 млн. лв., липса 
на средства за инвестиции, заплати и осигуровки. В 
съществуващата нормативна среда българският въг-
ледобив е лишен от добра перспектива за стабилно 
развитие. Секторът се нуждае от действия, които да 
бъдат едновременно „дълбинни  и бързи. Дали по-
добно постижение е възможно у нас  Това изглежда 
като твърде съмнителна хипотеза. Не е изключено, 
при един съвсем либерализиран пазар на стоки и 
енергия, нашите въглища да се превърнат в безпо-
лезен енергиен ресурс. Какви ли могат да бъдат по-
следствията                                                                        

Изводът от рез мираната търсеща де -
ност на компаниите в България е, че шан-
совете за откриване на нови източници 
на нефт и газ от конвенционален тип са 
ниски. Някогашните оптимистични оцен-
ки за прогнозните запаси от нефт и газ 
предсказаха залежи дори в котловините 
на жна България. Всичките оценъчни 
кампании, провеждани периодично в тече-
ние на десетилетия, се оказаха с подвеж-
дащи резултати, а заедно с надеждите 
за нови значими открития се разсе ват и 
миражите за скорошна поява на хъб Бал-
кан .

това може би ще се види през следващия отчетен пе-
риод. Очевидно е, че сума от около 100 млн. долара, 
отписана като „разход  за сондиране, не би се при-
ела добре от акционерите на компанията, а за една 
по-оптимистична оценка трябва да се набере повече 
информация. Втори евентуален сондаж би струвал 
между 40 и 50 млн. USD, така че геолозите на „Тотал  
ще трябва отново и много внимателно да пресмятат 
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рез ме

Концепцията за устойчиво развитие се е наложила в 
световен мащаб в резултат на промените в потребле-
нието на съществуващия природен ресурсен потен-
циал и неговите свойства за приложимост. Решения-
та на световните форуми на ООН и политиката на ЕС  
дават основите и насоките за постигане на устойчиво 
развитие и за ограничаване на проблемите в иконо-
мическо, ресурсно и инвестиционно отношение в 
сложните условия на съвременната икономическа 
обстановка в света. Балансирането на потребности-
те с надеждни източници на минерални суровини за 
постигане на ефективност на икономиката и еколо-
гично съответствие с устойчивото развитие е пре-
дизвикателството на новото хилядолетие. 

увод

Всъвременното индустриално общество се въз-
хищаваме на постиженията във всички сфери 
на живота – научни, технологични, продукто-
ви.  Независимо какъв е крайният резултат, 

генеалогията на неговия произход сочи, че въпреки 
многократните им преобразувания в началото са 
минералните ресурси. Човечеството още в зората 
на своето присъствие в природата инстинктивно се 
е съобразявало с нея – като източник и условия на 
живот, и като стремеж за дълговременно и пестели-
во потребление на природните блага.  Процесът е 
двупосочен – за да ни има, трябва да го има първо-
източника. Урокът на потреблението недвусмислено 
доказва, че неизчерпаеми блага няма, въпреки че в 
глобален аспект не са използвани всички първични 
възможности на природата в цялото ѝ многообра-
зие.  Не случайно са се развивали технологиите за 
преобразуване на откритите  източници. Това ни 
връща към началото – вечната потребност на чо-
вечеството и принципът за устойчивост, неотменно 
присъщ на живота. И колкото по-многостранно и 

разнопосочно е потреблението на ресурсния потен-
циал, толкова по-високи са изискванията за неговото 
пълноценно оползотворяване. Колкото потреблени-
ето на ресурсния потенциал е разнопосочно, толкова 
по-високи са изискванията за неговото пълноценно 
оползотворяване. Има стремеж към пестеливо и дъл-
говременно усвояване, доказал се в резултат на опи-
та от прилагания в природоползването принцип на 
устойчивост. Ограничеността на доказания минерал-
но-суровинен ресурсен потенциал към момента като 
количество, като ценност и като възможност за пре-
образуване подтиква към прилагане на принципа за 
устойчивост и търсене на нови, нестандартни реше-
ния за проучване, откриване, добив и преработване 
по целия цикъл до краен продукт в съответното на-
правление. Обективната ограниченост и невъзобно-
вяемост на ресурсите от минерални суровини налага 
освен пълното им оползотворяване и използване 
на алтернативни източници, но и регулиране и кон-
тролиране на добива и преработката с минимално 
вредно отражение върху околната среда. България 
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ABSTRACT

The concept of sustainable development has been es-
tablished worldwide as a result of changes in consump-
tion of existing natural resource potential and its prop-
erties for applicability. The decisions of the UN global 
forums and the politics of the EU provide the basis and 
guidelines for achievement of sustainable development 
and restriction of the problems in economy, resource 
and investment in complicated conditions of the con-
temporary economic situation in the world. Balancing 
the needs with reliable sources of mineral raw materi-

      ,  
compliance and sustainable development is the chal-
lenge of the new millennium.
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експлоатация  на територията на страната е едно от 
най-големите находища на манганова суровина (Об-
рочище)  проучени са и са въведени в експлоатация 
находища на руди на основни метални минерални 
суровини (медни – Елаците, Асарел-Медет, оловно-
цинкови – Родопския руден район, и др.)  на индус-
триални минерали (каолин, гипс, бентонит, флуорит, 
перлит, вермикулит и др., при които колебанията в 
производството са по-големи)  на въглища (Източно-
маришкия басейн)  скално-облицовъчни материали 
(мрамори, варовици и др. в различни области на 
страната). По екологични и други съображения сега 
не се експлоатират урановите находища. Доказани 
са редица минерални суровини, които по различни 
причини  не са обект на промишлено използване, 
някои от които са със значително количество запаси 
– на черни, коксуващи се въглища (Добруджа) и дру-
ги по-малко известни, но с високо качество (Горно-
оризовско, Зелениград), находища на антрацит (Сво-
генски басейн и Драганинско находище), волфрам 
(Грънчарица) и др. Установени са минерализации и 
находища на кобалт, на леки метали – литий и бери-
лий, на разсеяни елементи като галий (наличен в бо-
кситовите минерали), които засега все още не пред-
ставляват промишлен интерес. Суровинната база 
на полезните изкопаеми в страната (с много малки 
изключения) е относително добра и е в състояние да 
поддържа добивна дейност за няколко десетилетия 
напред. Това сочат данните за състоянието на запа-
сите, ресурсите и прогнозите от основните за нашата 
страна минерални суровини през второто десетиле-
тие на I век (табл.1 , 2 и 3).

По данни на геоложките и експлоатационните проуч-
вания актуалното състояние на минералните ресур-
си показва, че въпреки промените през последните 
години в нормативните уредби за изчисляване на 
запасите и ресурсите в съответствие с прилаганите в 
Eвропейския съюз, в момента страната има осигуре-
ност за повече от 20-30 години за добив на различни 
полезни изкопаеми при настоящите производствени 
мощности, като се има предвид и непрекъснатото 
актуализиране на ресурсния потенциал в резултат 
на допълнителни геолого-проучвателни работи. За 
основните видове минерални суровини тази перс-
пектива при сега реализиран добив е за медни руди 
над 20 години  за златосъдържащи  руди – повече от 
15  за оловно-цинкови – 25  манганова суровина – 
практически неизчерпаема, но с невисококачестве-
на характеристика. Добра перспектива има добивът 
на лигнитни въглища, на каолинова и бентонитова 
суровина и др. Към настоящия момент броят на уста-
новените находища в страната е 595, в т.ч. на метал-
ните полезни изкопаеми, на нементалните полезни 
изкопаеми, твърдите горива и строителните матери-
али. 

Тези данни отразяват статично минерално-суро-
винната осигуреност. За целите на управлението е 
необходимо прилагане на динамични подходи при 
определяне на интензивността на изземване на на-
ходището и промените във външната и национална-
та икономическа среда, адекватни на значението за 

е красноречив пример за търсене на благоприятни 
възможности за практическо приложение на прин-
ципа за устойчивост при усвояване на минерални 
ресурси в сложни условия на природна даденост и 
не винаги с най-висококачествени показатели. Съ-
щевременно за страната ни са известни в Европа и 
в света мащабни находища на минерални суровини, 
за които са доказани интерес и приложения за инве-
стиране. 

Класическото взаимодействие човек – природа не 
включва само икономическите интереси за въздейст-
вие  върху управлението на природоползването. 
Противоречия съществуват и в посоката на пестели-
вост, момент на включване за ползване, конкурент-
на среда и ефективност на капиталовия и финансов 
ресурс, чиято стойност е твърде динамична и колеб-
лива във времето под въздействието на различни 
вътрешни и предимно външни фактори. Конюнк-
турните решения за действие или противодействие 
на тези фактори рано или по-късно неизбежно имат 
обратен ефект върху поведението на инициаторите. 

Бъдещето на човечеството винаги  ще бъде в сериоз-
на зависимост от минералния ресурсен потенциал и 
на резултатите в направленията на неговото потреб-
ление. Това поставя като основна цел изискванията 
на устойчивото развитие за прилагане на нов подход 
с отчитане на неговата специфика като ограничен 
и невъзстановим ресурс, неподвластен на човешко 
въздействие при съвременното равнище на научни-
те и технологичните постижения. Тази ограниченост 
резултира пряко и косвено върху конфликтните ус-
ловия на световната икономика. В най-голяма степен 
това се отразява върху инвестиционните решения 
и технологиите за получаваните крайни продукти с  
определени количествени и качествени параметри 
и свойства, и с минимални загуби на потребителна 
стойност. Определени резерви предоставя разви-
тието на технологиите, които увеличават възмож-
ностите за създаване на нови междинни и крайни  
продукти в резултат на разкриването на непознати 
до момента свойства на суровинния ресурс в отдел-
ните находища. Това поставя нови изисквания и към 
националните стратегии за пълноценното и иконо-
мически ефективното му използване при минимални 
количествени и качествени загуби на полезни свой-
ства. 

мИнерАлно-СуровИнен потенцИАл
нА доБИвнАтА ИндуСтрИя у нАС И ролятА му
в нАцИонАлното СтопАнСтво

България е страна с геоложки предпоставки за нали-
чие на разнообразни минерални суровини, част от 
които са с доказани вече промишлени показатели. 
Такива са най-голямото находище на медно-златни 
руди в Европа (Челопеч), експлоатацията на което ни 
поставя на трето място по добив на руда и метал зла-
то. Известни са и други по-незначителни находища 
от златорудния потенциал на страната, а така също и 
разсипни находища в поречието на реките в Западна 
България, които засега не са обект на промишлена 
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по
ред

видове метални минерални суровини 
и видове запаси, ресурси и прогнози

количе-
ство, хил. 

Съдържание на полезните компоненти

, , , , WO3, , , 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

рудни полезни изкопаеми

1

ру
ди

 н
а 

ц
ве

тн
и

 м
ет

ал
и

медни руди

Запаси 336268,5 0,42

Ресурси 865009,6 0,28

Прогнози 530547,3 0,22

2 оловно-цинкови руди

Запаси 15786,9 0,07 4,00 3,51

Ресурси 160297,8 0,13 1,57 1,46

Прогнози 278923,3 0,02 0,61 0,24

3 златосъдържащи руди

Запаси 23308,8 4,77

Ресурси 20454,5 3,23

Прогнози 27577,8 1,44

1

ру
ди

 н
а 

че
рн

и
 м

ет
ал

и

железни руди

Запаси 25317,8 34,07

Ресурси 12628,4 35,96

Прогнози 215553,7 28,80

2 вопфрамови руди

Запаси 9381,0 0,36

Прогнози 17983,0 0,33

3 манганови руди

Запаси 26869,1 27,87

Ресурси 157087,0 27,96

Прогнози 769585,8 19,51

таблица 2. въглища

въглища количество, хил. пепел, 

1. Антрацитни въглища

Запаси 6,7 25,97

Ресурси 12 921,8 37,87

Прогнози 11 285,4 33,90

2. черни въглища

Запаси 4434,7 37,30

Ресурси 42 7691,0 20,25

Прогнози 10 595,0 38,79

3. кафяви въглища

Запаси 58 430,5 41,44

Ресурси 225 652,0 38,25

Прогнози 135 598,6 39,22

4. лигнитни въглища

Запаси 1 974 093,2 32,37

Ресурси 4 124 454,0 34,56

Прогнози 704 563,7 41,23

таблица 1. рудни полезни изкопаеми и съдържание на полезните компоненти в тях
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видове 
минерални 
суровини и 

видове запаси 
ресурси  

прогнози

количе-
ство, хил. 

Съдържание на полезните компоненти

гипс, SiO2, СаС 3, А 2O3, а , ранде-
ман,

A 2O  +
TiO2,

е2O3, , якост на 
натиск,

2

насите-
ност 

на каолин, 
, обемна 

маса,
з

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Нерудни минерални суровини

1

Запаси 84 985,3 87,09

Ресурси 5404,1 83,76

Прогнози 1 016 286,7 81,33

2

Запаси 208 207,5

Ресурси 69 757,3

Прогнози 67 338,9

3

Запаси 9215,5

Ресурси

Прогнози

4

Запаси 89 480,0

Ресурси 71 938,0

Прогнози 7862,5

5

Запаси 507 225,4 42,34 37,87

Ресурси 15 644,6 36,03 38,27

Прогнози 91 394,1 50,60 25,93

б
Запаси 18 625,1 50,50 16,50

Прогнози 88 838,5 58,97 15,54

7

Запаси 396 887,4

Ресурси 93 930 3

Прогнози 91 809,8

8
Запаси 21 713,6 40,52

Прогнози 8502,7 54,59

9

Запаси 70 266,9 29,69

Ресурси 12 480,6 29,16

Прогнози 84 908,7 20,25

10

Запаси 774 232,7

Ресурси 173 047,0

Прогнози 79 447,0

11

Запаси 436 410,9 93,64

Ресурси 31 342,2 95,50

Прогнози 421 340,7 90,18

12

Запаси 60 733,8 53,75

Ресурси 5737,3 51,60 

Прогнози 68 336,0 54,22

13

Запаси 71 597,1 21,62

Ресурси 2824,4 20,93

Прогнози 22 493,6 26,54

14

Запаси 501 334,2 55,17

Ресурси 529 513 8 55,00

Прогнози 2346 2 97,40

15
Запаси 25 844,6 96,57

Прогнози 93 814,0 95,50
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инвестиции на бизнеса за устойчиво развитие и за 
управление на екологичните въздействия – ликви-
диране на стари щети и предотвратяване на текущи 
технологични замърсявания от минните и прерабо-
твателните дейности.

В стойностно отношение колебанията, особено за 
металните полезни изкопаеми, се дължат на про-
мените в цените, при които за тях до голяма степен 
има и конюнктурно влияние. Това се отразява и вър-
ху приноса им в БВП. За съжаление за голяма част 
от минералните суровини не винаги може своевре-
менно да се реагира на потребностите с наличните 
производствени мощности от собствени минерални 
ресурси, което е въпрос на осигуряване на суровин-
на независимост. Това е един от основните рискови 
фактори за противодействие на динамиката на по-
треблението, свързан с въвеждането на нови мощ-
ности в експлоатация. 

Освен суровини  на твърди полезни изкопаеми в 
България има находища на нефт, природен газ и 
термални източници на минерални води. Тяхното 
състояние е предмет на инвестиционни проекти, 
удовлетворяващи стратегическите решения за еко-
логично и ползотворно усвояване, без негативно 
отражение върху намиращите се в близост или под-

избора на алтернативи за развитие. В зависимост от 
равнището на производството и потреблението се 
оценяват степента на осигуреност и текущата прог-
ноза за увеличаване на проучвателните работи и на 
технологичните възможности за добив и преработка 
на съответните минерални суровини с отразяване на 
специфичните свойства на находищата, особено за 
металните полезни изкопаеми.

Общото производство на минерални сурови-
ни  се увеличава почти във всички подотра-
сли и през 2015 г. достига 112,54 млн. t, което е с 
13,54 млн. t повече спрямо 2014 г. – високо пости-
жение в минната индустрия за последните години. 
Твърдите горива и металните полезни изкопаеми са 
с най-висок дял в производството на полезни изкопа-
еми (65% за 2013 г.) Динамиката в добива на твърди 
полезни изкопаеми  за последните пет години показ-
ва траен ръст в производството на индустриалните 
минерали и строителните материали в резултат на 
промените в потреблението от следващите фази на 
преработка и приложение. За постигнатия ръст до-
принасят и изменението и допълнението на Закона 
за подземните богатства, промените в концесионни-
те изисквания и влиянието на пазарните фактори.  В 
изпълнение на нормативната уредба за опазване на 
околната среда нараства  приносът на стратегически 

таблица .  количество на различните видове минерални суровини и съдържание на полезни компоненти в тях

16
Запаси 54 279,7 54,56

Прогнози 130 885,1 54,60

17

Запаси 6166,2 30,76 2,09

Ресурси 255,3 30 98 2,22

Прогнози 24 665,4 33,17 20,51

18
Запаси 15 602,4 63,94 -

Прогнози 15 212,6 60,13

19

Запаси 26 269,3 1,24

Ресурси 22 367,6 ! 1,24

Прогнози 6327,8 1,32

20

Запаси 129 121,0 20,68

Ресурси 78 083,4 22,20

Прогнози 170 289,0 21,05

21

Запаси 1361,4 86,07 0,48 1,18

Ресурси 8469,9 87,44 0,10

Прогнози 17 238,0 88,98 0,20

22

Запаси 1954,2 1,49

Ресурси 1877,5 0,18

Прогнози 21 050,3 0,82

абележка: 1 - Гипсови суровини  2 - Андезити (андезитиви туфи, трахи андезит за трошен камък)  3 - Варовици за пътно строителство  
4 - Глини за тухли  5 - Мергели за цимент  6 - Глини за цимент  7 - Пясъци и чакъли за бетон  8 - Мрамори за строително-въздушна вa
9 - Мрамори за облицовка  10 - Варовици и доломити за трошен камък  11 - Варовици за цимент  12 - Варовици за строително-въздушна 
вар  13 - Варовици за облицовки  14 - Варовици за химическата промишленост  15 - Варовици за фуражната промишленост  16 - Варовици 
за флюс  17 - Огнеупорни глини  18 - Каменна сол (млн. t)  19 - Бентонитови rпини за леярството  20 - Каолинова суровина  21 - Кварц-фелд-
шпатови пясъци  22 - Перлит
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лежащи на експлоатация находища от други мине-
рални суровини. От значение е и ролята на алтер-
нативните суровинни и енергийни източници като 
елемент на частично поддържане и подпомагане 
ползването на традиционните суровини.

Оценката на ресурсния потенциал като количество и 
качество влияе върху производствените мощности, 
респективно върху срока на експлоатация на нахо-
дищата и възможностите за потребление в аспекта 
на стратегията за развитие на отрасъла.  В унисон с 
целите на устойчивото развитие това поставя високи 
изисквания към решенията за преоценка на същест-
вуващия и въвеждане на нов ресурсен потенциал от 
минерални суровини за осигуряване на надежден 
достъп до предстоящите за експлоатация находища 
и на стратегически ефективно усвояване в промиш-
лено, икономическо и екологично направление. 

Необходимостта от национална политика към мине-
ралните суровини е потвърждавана от разработва-
ните стратегии и национални програми за развитие 
на отрасъла. Макар и с колебания в количествените 
и стойностни параметри, отразяващи различни ико-
номически условия, обединяващо в тях е доказател-
ството за съществуване на сериозен минерално-су-
ровинен потенциал на страната и неговата роля за 
устойчиво развитие и на икономиката в бъдеще.

мИнерАлно-СуровИннАтА ИндуСтрИя 
в полИтИкАтА нА еС зА ИкономИчеСкИ
рАСтеж И уСтойчИво рАзвИтИе

Политиката на ЕС за устойчиво развитие е в духа на 
генералната идея на ООН за постигане на икономи-
чески растеж, ликвидиране на крайната бедност и 
глада, и постигане на екологична устойчивост чрез 
отстраняване или ограничаване до минимум в до-
пустими граници на негативните последствия от 
промишлените дейности и от вредните въздействия 
върху околната среда. Тя се изгражда в продължение 
на десетилетия и е трасирана от няколко основни 
форума под егидата на ООН. Като предистория може 
да се приеме Конференцията по околна среда от 
1972 г. в Стокхолм („Човекът и околната среда“). Два-
десет години по-късно през 1992 г. в Рио де аней-
ро се провежда Конференцията на ООН по околна 
среда и устойчиво развитие и Срещата на върха по 
проблемите на Земята. Десет години след това през 
2002 г. – се организира и Конференцията на ООН за 
устойчиво развитие в оханесбург, а през 2012 г. 
Конференцията „Рио 20“ в Рио де анейро. Въпре-
ки огромната работа, извършена през тези години, 
днес почти 45 години по-късно съществуват оценки, 
че редица от издигнатите принципи и задачи са оста-
нали с пожелателно съдържание, а за постигнатото 
са налице предимно качествени оценки. В подкрепа 
на тази оценка са два документа на ООН – Доклад на 
Генералния секретар от 2014 г. и Резолюция на Об-
щото събрание от 2015 г.

Една от основните задачи на целите на устойчивото 
развитие е внимателното и рационално използване 

на природните ресурси, преодоляване на регионал-
ни или глобални екологични проблеми в защита на 
здравето на човека и постоянно и хармонично раз-
ширяване на икономиката. В унисон с решенията на 
форумите на страните от ООН и генералната концеп-
ция за устойчивото развитие с подчертано значение 
на минералните ресурси са приоритетите, целите и 
политиката на устойчиво развитие, залегнали в Стра-
тегията на ЕС  „Европа 2020“. Оценката на икономи-
ката в ЕО доказва необходимостта от възобновяване 
на водещата роля на Европа в промишленото произ-
водство и значението на суровинните ресурси, осо-
бено на минералните за запазване просперитета и 
гарантиране на суровинна сигурност на Общността 
в сложната обстановка в Европа и света.  В приетата 
от ЕС стратегия за развитие „Европа 2020“ са форму-
лирани следните основни цели: създаване на усло-
вия за увеличаване на трудовата заетост – осигуря-
ване на работа за 75% от хората на възраст между 
20 и 64 години  инвестиране на 3% от БВП на ЕС в 
научноизследователска и развойна дейност  в облас-
тта на климатичните промени – намаляване емиси-
ите на парникови газове с 20% (или дори с 30%, ако 
бъдат изпълнени условията за неговото постигане) 
спрямо 1990г.  добиване на 20% от енергията от въз-
обновяеми енергийни източници  увеличаване на 
енергийната ефективност с 20%  в областта на обра-
зованието – намаляване на процента на преждевре-
менно напусналите училище до под 10%  поне 40% от 
30-34-годишните да са със завършено висше образо-
вание  противодействие на спадовете на индивиду-
алния стандарт на живот – намаляване на бедността  
и ограничаване на социалното изключване – поне 
20 млн. човека по-малко бедни или застрашени от 
бедност и социално изключване в Евросъюза. В про-
грамата на Европейската комисия „Хоризонт 2020“ за 
финансиране на научните изследвания са предвиде-
ни значителни средства за изследвания по сурови-
ните и координация на перспективите в областите 
на иновациите, технологиите за производство на 
вторични суровини и замяна на съществуващите. 
Преобразуването на съществуващите суровини за 
компенсиране на недостига в следващи стадии за 
преработка има частичен ефект и отлага във време-
то решаването на въпросите с първоизточниците. За 
тази цел се предвижда финансиране на пилотни про-
екти с международно сътрудничество в областта на 
„отворената наука“ за обединяване възможностите и 
постиженията на научния потенциал за постигане на 
конкурентоспособност.

Основно внимание в ЕС и по света се обръща на 
преодоляването или предприемане на превантив-
ни мерки за гарантиране на надеждни източници 
на суровини,  предимно на минералните суровини, 
при което водеща роля има минната индустрия. Това 
е непрекъснат процес, изискващ двустранен диалог 
с производителите, в който трябва да се очертават  
тенденциите за състоянието на ресурсния суровинен 
потенциал и  насоките за предвиждане възникването 
на проблеми и тяхното предотвратяване. Особените 
взаимоотношения с производствените организации, 
осигуряващи изземването и пълноценното усвоява-
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не на ресурсния потенциал по Закона за подземни-
те богатства и чрез Закона за концесиите, изискват 
далновидна, стратегическа оценка на рисковите про-
мени и тяхното своевременно преодоляване.  Задо-
воляването на пълните потребности със собствени 
минерални суровини за страните от Европейската 
общност е невъзможно не само поради наличната 
осигуреност като геоложка даденост, но и като про-
изводствени мощности и цени. Това се доказва и 
от нестабилността в съотношението внос-износ за 
всяка страна, в т.ч. и България. Необходимо е да се 
прецизират предимствата на потребностите и то за 
стратегическите минерални суровини.  За целта един 
от основните инструменти е създаването на правна 
рамка за стимулиране на собственото производство 
като потенциал на икономическия растеж и съхраня-
ване на постиженията на страните от ЕО. Механизми-
те за постигане на устойчиво развитие в правната 
рамка за икономически растеж съдържат различни-
те директиви за постигане на успех в икономиката, 
здравето и благосъстоянието на населението, и огра-
ничаване вредните въздействия върху околната сре-
да. За България това означава подобряване на нор-
мативната основа за привличане на инвестициите 
в добива и преработката на минерални суровини и 
прилагане на адекватни съвременни технологии за 
оползотворяване на ресурсния потенциал. На този 
етап е необходимо да се запази и подобри състояни-
ето на производството на минерални суровини и да 
се ограничи вноса в допустимите граници   Мерките 
трябва да обхванат законовата основа за стимулира-
не на инвестициите чрез подобряване на инвести-
ционния климат в сферата на минералните ресурси 
като цяло – от капиталово и финансово осигуряване 
до гарантиране на стабилност на производството 
във вътрешния пазар на страната и ЕО. За България 
това пряко е свързано с отваряне възможностите на 
законовата база за подземните богатства, за услови-
ята и контрола на процесите по участие в добива на 
полезни изкопаеми и произвежданите продукти в 
съответното направление. Законовите взаимоотно-
шения на притежателите на правата за производство 
с изключителния собственик на ресурсния потен-
циал държавата трябва да отразяват националната 
специфика при формиране на съвременния  облик  
на минната индустрия у нас и доколко принципът 
за равнопоставеност в задълженията е издържан в 
съответствие  с историческата характеристика на от-
делните минни обекти, социалното им значение за 
местната  общност и реалната социална политика, 
провеждана от отделната фирма за осигуряване на 
стабилност на производството на минерални сурови-
ни и за регулиране на опазването на околната среда. 
Необходимо е целево прилагане на осигуряваното 
от ЕС финансово подпомагане в общата стратегия за 
устойчиво развитие и увеличаване на ръста на на-
учните изследвания и потенциала на научната общ-
ност не само в една  отделна страна, което ще доведе 
до увеличаване на брутния национален продукт на 
всяка страна и за ЕО с мултипликативен ефект сега и 
в бъдеще.

зАкл ченИе

Концепцията за устойчиво развитие се е наложила в 
световен мащаб в резултат на промените в потреб-
лението на доказаните съществуващи източници на 
природни ресурси и техните свойства за приложи-
мост. Преобразуването им не винаги може да замени 
„оригинала“, т.е. създаденото от природата. По-точ-
но се намира нова приложимост на новите продукти. 
Така с постиженията си човешката цивилизация се 
опитва да развенчае мита за невъзобновяемост на 
ресурсите. В действителност това е опит да се по-
стигне многофункционалност на преобразуването 
при комплексното усвояване на първичния приро-
ден ресурс. С геополитическото си разположение  
и многообразието на минерални образувания Бъл-
гария, макар и малка страна, е сериозен участник в 
производството и търговския обмен на минерални 
суровини и на получаваните продукти при тяхната 
преработка. Политиката на ЕС дава възможност за 
ограничаване на проблемите в икономическо, ре-
сурсно и инвестиционно отношение в сложните ус-
ловия на съвременната икономическа обстановка не 
само в Балканския регион. 

Балансирането на потребностите с надеждни източ-
ници на минерални суровини за постигане на ефек-
тивност на икономиката и екологично съответствие 
с устойчивото развитие е предизвикателството на 
новото хилядолетие.
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