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НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И 
СПЕЦИАЛИСТИ, ПРОВЕДЕН ОТ НТС ПО МДГМ

В края на 2019 г. Научно-техни-
ческият съюз по минно дело, 
геология и металургия проведе 

Национален конкурс за млади учени 
и специалисти от минното дело, гео-
логията и металургията. Конкурсът 
се провежда на всеки две години и 
включва следните тематичните на-
правления:

МИННО ДЕЛО
l Устойчиво минно производство 

при добива на енергийни и мине-
рални суровини

l Комплексно преработване на ми-
нералните суровини с високи тех-
нологии

l Екологични проблеми при разра-
ботването и преработването на 
минерални находища

ГЕОЛОГИЯ
l Търсене и проучване на земните 

недра за минерални находища
l Хидрогеология и инженерна гео-

логия
l Приложна геофизика
l Техника и технология на сондира-

нето
l Геоекология

МЕТАЛУРГИЯ

l Технологии за производство на 
мед, цинк, олово, желязо, благо-
родни и редки метали. Технико-
икономически показатели и насо-
ки за тяхното подобряване.

l Екологични проблеми при мета-
лургичното производство и насо-
ки за тяхното решение.

l Технологии за производство на 
прокат от черни и цветни метали.

l Асортимент и качество на прока-
та и изделията от черни и цветни 
метали.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:
l Актуалност
l Новост
l Приноси
l Методология
l Практическа приложимост     Спе-

цифични резултати и показатели

Научните разработки са оценени 
от Научна комисия и са присъдени 
следните награди . 

Наградените научни разработки от Националния конкурс за млади учени и специалисти 2019 г., проведен от НТС по 
МДГМ ще бъдат публикувани в списание „Минно дело и геология“. В настоящия брой са поместени отличените с ПЪРВА 
НАГРАДА в трите научни области - минно дело, геология и металургия. Може да ги намерите на стр. 29,  стр. 33 и стр. 38

Наградените млади учени: студентът Веселин Митков, инж. Иванка Петрова, д-р инж. Росен Иванов и геологът Мила Траянова с 
Председателя на НТС по минно дело, геология и металургия д-р инж. Кремена Деделянова по време на връчване на грамотите

МИННО ДЕЛО
Първа награда
„Генериране на енергия при пре-
чистване на минни отпадъчни води 
в растителни седиментни микроб-
ни горивни клетки” с автор д-р инж. 
Росен Иванов, Минно-геоложки 
университет „Св. Иван Рилски“

ГЕОЛОГИЯ
Първа награда
„Стари нефтени сондажи на само-
излив - екологични, технологични и 
приложни проблеми” с автор Мила 
Траянова, Геологически институт 
на БАН

Втора награда
„Газови регулатори в газоразпреде-
лителните мрежи” с автор студен-
тът Веселин Митков, Минно-ге-
оложки университет „Св. Иван 
Рилски” 

МЕТАЛУРГИЯ
Първа награда
„Комплексен подход за диагности-
циране на дефекти в огнеупорна-
та изолация на стоманоразливна 
кофа” на инж. Иванка Петрова, Хи-
микотехнологичен и металургичен 
университет 
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ДОЦ. ДТН ИРЕНА ГРИГОРОВА е възпитаник на МГУ „Св. Иван Рилски“. От 2012 г. е до-
цент в МГУ, а през 2015 г. придобива научна степен „доктор на науките“. От  2016 г. е 
ръководител на катедра „Обогатяване и рециклиране на суровини“. Член e на Балканска-
та академия на науките по минерални технологии, на редакторски колегии и рецензент 
на редица специализирани международни реферирани и индексирани научни издания. 
Член е на научни, организационни, изпълнителни и редакторски комитети на междуна-
родни конференции и конгреси. Автор и съавтор на над 160 публикации в специализира-
ни международни и български научни издания. Автор на монографии и книги. Съавтор 
на енциклопедии, учебници, учебни помагала и полезни модели. Ръководител и водещ 

изпълнител на над 43 научно-изследователски проекти, 4 от които международни. Председател на междуна-
родни научни сесии -  конгреси и конференции. Рецензент на дисертационни трудове, научно-изследователски 
проекти, научни публикации, дипломни работи, учебни програми и др. Научен ръководител на 3 бр. успешно 
защитили докторанти. Носител на награда „Млад учен” на МГУ ”Св. Ив. Рилски” и международна награда за 
цялостен научен принос за създаване и усъвършенстване на технологии за рециклиране на отпадъци.

ЗАМ.-РЕКТОР ПО НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

ДОЦ. Д-Р СВЕТЛАНА БРАТКОВА е завършила висшето си образование в Био-
логически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, където придобива магис-
търска степен по специалността „Биохимия и микробиология“. Академичното 
си развитие посвещава на дългогодишната си работа като преподавател в МГУ 
„Св. Иван Рилски“. През 2013 г. придобива научната степен доктор в ХТМУ – Со-
фия по научна специалност „Технологии за пречистване на водите“. От 2014 г. 
е доцент в МГУ „Св. Иван Рилски към катедра Инженерна геоекология. Про-
фесионалните ѝ интереси са насочени в областта на геологичната микробио-
логия, пречистването на промишлени отпадъчни води, биотехнологиите в гео- 
екологията и екологичния мониторинг.

ЗАМ.-РЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИВАЙЛО КОПРЕВ завършва МГУ „Св. Иван Рилски“ през 2001 г., 
специалност “Разработване на полезни изкопаеми”. През 2010 г. защитава док-
торска дисертация, научна специалност “Открит и подводен добив на полезни изко-
паеми”, специализант на Technische Universität Bergakademie Freiberg, Germany. От 
2014 г. е ръководител на катедра „Открито разработване на полезни изкопаеми и взрив-
ни работи“. През 2012 г. е избран да заеме академичната длъжност „доцент“, а през 
2018 г. – „професор“. През периода 2012 – 2016 г. е зам.-декан на Миннотехнологичен 
факултет, МГУ „Св. Иван Рилски“,  от 2016 до 2019 г. - Декан на факултета. Проф. д-р 
инж. Ивайло Копрев е автор и съавтор на монографии, книги и учебници, на десет-
ки публикации в специализирани международни реферирани и индексирани научни 
издания. Ръководил и участник в над 86 бр. национални и международни научно-из-

следователски и научно-приложни разработки, проекти и програми. Председател е на редица национални и 
международни научни конгреси, конференции и комитети, участник в редакционни колегии на национални и 
международни научни издания, ръководител на успешно защитили докторанти, член на научни журита. Науч-
ните му интереси са в областта на проектирането, строителството, разработката и експлоатацията на открити 
рудници; подводен добив на полезни изкопаеми; управление на качеството на добиваните полезни изкопаеми; 
процеси и технологии при открития добив на полезни изкопаеми, както и рекултивация на нарушени терени.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ РЪКОВОДСТВОТО НА МГУ „СВ. ИВАН 
РИЛСКИ” ЗА МАНДАТНИЯ ПЕРИОД 2019 - 2023 Г.

РЕКТОР
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ДЕКАН НА ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

ДЕКАН НА МИННО-EЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН ФАКУЛТЕТ

ДОЦ. Д-Р КИРИЛ ДЖУСТРОВ е завършил висшето си образование в Минно- 
геоложки университет през 1994 г., където придобива магистърска степен по 
специалността „Електроснабдяване и електрообзавеждане на миннодобивната 
промишленост. В същата година кандидатства за асистент и от тогава до сега 
е преподавател в МГУ „Св. Ив. Рилски”. През 2012 г. придобива научната степен 
доктор, а през 2013 г. е избран за доцент по професионално направление „Елек-
тротехника, електроника и автоматика”. Професионалните му интереси са насо-
чени в областта на електробезопасността, релейните защити, електроснабдяване 
и електрообзавеждане, контрол и управление на електропотреблението.

ДОЦ. Д-Р БОРИС ВЪЛЧЕВ е завършил висшето си образование в Геолого-географ-
ския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1996 г. с 
магистърска степен по специалността „Геология“. Пак там, през 2001 г. придобива 
образователната и научна степен „доктор“ по научната специалност „Палеонтоло-
гия и стратиграфия“. Академичната си кариера започва през 2001 г. като асистент в 
катедра „Геология и геоинформатика“ при Минно-геоложкия университет „Св. Иван 
Рилски“, където работи и понастоящем. От 2012 г. е доцент. Научните му интереси 
са в областта на горнокредно-палеогенската стратиграфия, геоложкото картиране, 
опазването на геоложкото наследство. Член е на Европейската асоциация по опаз-
ване на геоложкото наследство (ProGeo) и на Управителния съвет на Българското 
геологическо дружество, главен редактор на Списанието на Българското геологи-
ческо дружество, член на редакционния съвет на Geologica Balcanica и Journal of 
Mining and Geological Sciences.

ГРУПА ГЕОТЕХМИН ОФИЦИАЛНО ОТКРИ 
СТИПЕНДИАНТСКАТА СИ ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТИ 
ОТ МГУ “СВ. ИВАН РИЛСКИ”

Група ГЕОТЕХМИН откри официално Стипендиант-
ска програма 2019/2020 за студенти от Минно-ге-
оложкия университет „Св. Ив. Рилски“. На съби-

ДЕКАН НА МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

ПРОФ. ДТН ИНЖ. ВАЛЕРИ МИТКОВ е завършил висше образование в Москов-
ския институт за стомани и сплави (МИСиС) - гр. Москва. През 2006 г. придобива 
образователно квалификационна степен „Доктор“ по научно направление „Техни-
ка и технология на взривните работи“, а през 2017 г. „Доктор на науките“ по съ-
щото направление. От 2008 г. е „Доцент“ в катедра „Подземно строителство“ при 
МГУ „Св. Иван Рилски“, а от 2013 г. заема академичната длъжност „Професор“. 
От 2012 г. е Ръководител на Висшата школа за подготовка на персонал за взрив-
ни работи. Професионалните и научните му интереси са насочени в областта на 
разработване на взривни вещества и боеприпаси, физика на взрива, оценка на 
инженерно-геоложките условия и динамичните свойства на скалите и опазването 
на околната среда.

тието в София присъстваха председателят на Съвета 
на ректорите проф. д-р инж. Любен Тотев, ректорът на 
МГУ проф. д-р инж. Ивайло Копрев, зам.-управителите 
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Г-н Доминик Хамерс подчерта успешното партньорство 
с МГУ, приноса на университета за създаването на ка-
чествени специалисти и пожела на стипендиантите да 
имат амбиция да научат колкото се може повече от 
професионалистите в компаниите. 

Представители на ръководствата на дружествата-дарители, проф. д-р Ивайло Копрев и проф. д-р инж. Любен Тотев заедно със 
стипендиантите

на Геотехмин ООД д-р Иван Вутов и д-р инж. Влади-
мир Вутов, изпълнителният директор на дружеството 
Доминик Хамерс, изпълнителният директор на Елаци-
те-Мед АД инж. Драгомир Драганов и други представи-
тели на компании от Групата. 

В стипендиантската програма участват 15 студенти с 
отличен и много добър успех. От началото на учебна-
та година те получават стипендии от Геотехмин ООД, 
Елаците-Мед АД и Геострой АД в рамките на благотво-
рителната програма „Българските добродетели“, ини-
циирана от проф. дтн инж. Цоло Вутов. През лятната 
ваканция младежите ще имат възможност и за платен 
стаж в дружествата. Още едно дружество – Геотрей-
динг АД, очаква стипендианти през есента на тази го-
дина.

Студентите учат в 11 специалности на Минно-геолож-
кия университет - „Разработване на полезни изкопае-
ми“, Геология и геоинформатика“, „Компютърни техно-
логии в инженерната дейност“, „Управление на ресурси 
и производствени системи“, „Електроенергетика и елек-
трообзавеждане“, „Механизация на минното производ-
ство“, „Автоматика, информационна и управляваща 
техника“, „Маркшайдерство и геодезия“, „Хидрогеоло-
гия и инженерна геология“, „Подземно строителство“ и 
„Инженерна геология“. 

„С тази стипендиантска програма ние целим да под-
помогнем висококачественото образование на сту-
дентите от университета и успешното им следване, 
да им предоставим възможност за придобиване на 
практически опит, както и да намерим наши бъде-
щи служители, а защо не и управляващи на пред-
приятия и компании” - каза изпълнителният дирек-
тор на Геотехмин ООД г-н Доминик Хамерс.

„Групата ГЕОТЕХМИН реално показва какво е нау-
ка, бизнес и образование в едно. Убеден съм, че ще 
имате възможност да се докоснете до най-новите 
технологии, че ще имате възможност да се докос-
нете до целия свят, да видите как работят другите 
компании по света – обърна се ректорът на МГУ 
„Св. Ив. Рилски“ проф. д-р инж. Ивайло Копрев към 
стипендиандите. - Благодарение на партньорството 
с Група ГЕОТЕХМИН вие имате шанса да успеете”, 
допълни той. 

Проф. д-р инж. Копрев сподели, че за пръв път е стъ-
пил в Геотехмин ООД през 1997 г. и е бил впечатлен от 
DATAMINE – софтуер за управление на минни процеси. 
„Тогава това беше космически кораб, беше нещо неве-
роятно. Сега вие имате шанса да видите следващите 50 
години пред вас“, каза проф. д-р инж. Копрев и пожела 
успех на стипендиантите. 

Г-жа Симона Събкова, директор „Човешки ресурси“ в 
Геотехмин ООД, запозна студентите с подробности за 
стипендиантската програма.

Откриването ѝ е първото официално събитие за Група 
ГЕОТЕХМИН през 2020 г., когато  Геотехмин ООД на-
вършва 30 години от основаването си. Отбелязват се 
и 45 години от създаването на МОК „Елаците“ и 21 г. 
от присъединяването на дружеството към Група ГЕО-
ТЕХМИН, а Геострой АД и Геотрейдинг АД стават на 15 
години.

ГЕОТЕХМИН
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Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД  инж. Андон Андонов връчи 
стипендиите на двама ученици от ПГ „Св. Иван Рилски”, Раднево

Председателят на Съвета на 
директорите на „Мини Мари-
ца-изток” ЕАД Николай Диков 

връчи две стипендии на ученици от 
старозагорски гимназии. Те бяха 
номинирани от комисия и получиха 
средствата чрез фонда за талантли-
ви деца „С любов към бъдещето на 
България”, на който дружеството е 
най-големият дарител. 

На скромна церемония, с участието 
на президентката на „Зонта клуб - 
Стара Загора“ д-р Радослава Павло-
ва и дамите от клуба, Николай Диков 
благодари за социалната им анга-
жираност и дейността, която ражда 
много добри  идеи и инициативи. „За 
ръководството на „Мини Марица-из-

Председателят на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД Николай 
Диков връчи две стипендии на ученици от старозагорски гимназии

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД ВРЪЧИ СТИПЕНДИИ  
НА ДВАМА ГИМНАЗИСТИ ОТ СТАРА ЗАГОРА

ток” се превърна в традиция нашата 
съвместна работа, а ние никога не 
прекъсваме традициите и ще продъл-
жаваме да ви подкрепяме и занапред 
в работата по проекти, насочени  към 
децата.”, увери ги той.

Ивана Денева е ученичка в 12 клас 
на Средно училище „Иван Вазов”. 
Тя се увлича от компютърни техно-
логии и приложни програмни про-
дукти. Тя счита, че стипендията от 
1000 лв., ще ѝ даде възможност да 
се реализира като IT-специалист, за-
щото ще ги използва, за да продъл-
жи обучението си по специалността.

Димо Стоянов е деветокласник в 
Професионалната гимназия по ме-

ханотехника и автотранспорт „Н. Й. 
Вапцаров” в Стара Загора. Отлични-
кът е избрал специалността „Маши-
ни и системи за цифрово-програмно 
управление” и смята да използва 
средствата, за да продължи в избра-
ната посока и да следва новостите в 
професията. 

Добри думи за учениците и техните 
способности споделиха директорите 
на двете училища Динко Цвятков и 
Стоян Колев, както и зам.-директо-
рът на ПГМТ „Н. Й .Вапцаров” Петя 
Папукчиева.

По-рано този месец в централата 
на дружеството в Раднево изпълни-
телният директор на „Мини Мари-
ца-изток” ЕАД Андон Андонов връчи 
стипендиите на Жаклин Турлакова и 
Иван Желев от ПГ „Св. Иван Рилски” 
в миньорския град. 

Като най-голям дарител на фонда 
„Мини Марица-изток” ЕАД за пета 
поредна година подпомага финан-
сово двама ученици от гр. Раднево и 
двама от гр. Стара Загора, чиито се-
мейства са в затруднено материал-
но положение. Четири от общо 8 сти-
пендии за талантливи млади хора от 
Раднево и Стара Загора са осигуре-
ни през 2020 г. от дружеството. 

„Мини Марица-изток” ЕАД води це-
ленасочена политика в подкрепа на 
качественото образование и стиму-
лирането и развитието не само на 
професионалните умения, но и на 
талантите сред учениците от гимна-
зиалния курс на обучение.

„Мини Марица-изток” ЕАД

„Няма по-добра инвестиция от 
образованието, то отваря всички 
врати към света. Продължавайте 
да се трудите и да развивате ва-
шите таланти, защото всяко уси-
лие винаги дава резултат. Дер-
зайте и смело напред!”, обърна 
се към тях Диков.
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На 20.01.2020 г. в Дома на Европа в София се про-
веде работна среща с основна тема „Европейска-
та зелена сделка“ & „Индустриална стратегия“ & 

„Национална икономика“.

Организатори на срещата са Българската минно-гео-
ложка камара (БМГК), Българска асоциация на мета-
лургичната индустрия (БАМИ), Българска камара на 
химическата промишленост (БКХП) и Българска фе-
дерация на индустриалните енергийни консуматори 
(БФИЕК). В нея взеха участие евродепутатите Петър Ви-
танов и Цветелина Пенкова, група S&D, БСП и сътруд-
ници на Андрей Слабаков, Ангел Джамбазки, Илхан 
Кючук, Андрей Ковачев, Иво Христов, Сергей Станишев 
и Радан Кънев. Освен ръководствата на посочените 
браншовите организации присъстваха и представите-
ли на компании – „Аурубис България“ АД, „Дънди Пре-
шъс Металс“, ГЕОТЕХМИН, „Каолин“ ЕАД, „КЦМ 2000“ 
АД , „Алкомет“ АД, „Неохим“ АД, „Огняново К“ АД, „Со-
фия Мед“ „Лукойл България“, „Солвей соди“, “Калцит” 
АД, „Рефран“ ЕООД и др.

Събитието започна с кратко представяне на базовите 
индустрии. Подчертана бе огромната роля на пред-
ставените сектори, защото те са основни и формират 
24 – 26% от БВП на България. Тези предприятия са 
важна част и от европейската индустрия и в голяма 
степен зависят от европейските политики. Всички се 
обединиха около това колко е важен тесният контакт 
между представените на срещата компании и евроде-
путатите, за да може единно да се отстояват интереси-
те на българската икономика и да се влияе върху фор-
мирането на европейските политики.

Доц. д-р инж. Иван Митев, изпълнителен директор на 
Българската минно-геоложка камара представи до-
бивната промишленост и подчерта, че тя заема челни 
позиции в европейския добив на суровини, като: трето 
място по добив на медни суровини; четвърто място на 
златосъдържащи руди и концентрати. пето място по 
добив на лигнитни въглища.

РАБОТНА СРЕЩА С ОСНОВНА ТЕМА „ЕВРОПЕЙСКАТА 
ЗЕЛЕНА СДЕЛКА“ & „ИНДУСТРИАЛНА СТРАТЕГИЯ“ & 
„НАЦИОНАЛНА ИКОНОМИКА”

Пълният текст на презентациите на участниците в дискусията и още снимки от събитието може да намерите 
на сайта на списание „Минно дело и геология” - https://mdg-magazine.bg/novini/представители-на-българските-
базови

Евродепутати и техни сътрудници се срещнаха с ръководствата на Българската минно-геоложка камара (БМГК), Българска асо-
циация на металургичната индустрия (БАМИ), Българска камара на химическата промишленост (БКХП) и Българска федерация 
на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК).и представители на фирми от съответните браншове
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Антон Петров, председател на Управителния съвет на 
Българска асоциация на металургичната индустрия 
изтъкна, че е много важно българските евродепутати 
да познават компаниите, представлявани на срещата, 
защото те са водещи и значими не само в България, но 
и в Европейския съюз: второ място по производство на 
мед и седмо място по производство на олово.

Михаил Колчев, председател на УС на Българска ка-
мара на химическата промишленост изтъкна, че като 
цяло обемите на производство намаляват, подобно на 
европейските, но благодарение на инвестициите отра-
сълът все още е конкурентоспособен. България е на 
първо място по производство на калцинирана сода в 
ЕС. Апелът му към евродепутатите бе да се работи в 
тясна координация, за да могат браншовите организа-
ции да бъдат полезни с експертизата и възможностите 
за съдействие към членовете.

Програмата на срещата продължи с презентации, фо-
кусирани върху теми и проблеми пред българските ин-
дустрии:

l Енергетика, климатични промени и политики, ЕСТЕ

– Енергиен преход, компенсаторни механизми и по-
литики, ЕСТЕ – доц. д-р Иван Митев, БМГК 

– Енергиен пазар, диверсификация на енергийните 
доставки – д-р Ивайло Найденов, БФИЕК

l Политики по химикалите, REACH и CLP – проф. Йон-
чо Пеловски, БКХП 

l Търговска политика и пазари, конкурентоспособ-
ност – Антон Петров, БАМИ 

Срещата продължи с изказвания на евродепутати за 
тяхната дейност и задачи в ЕП, за стъпките, които те 
биха могли да предприемат, за да бъдат неутрализира-
ните отрицателните ефекти от „зелената сделка“.

„Важно е да се разбере, че „зелената сделка“ ще се случи, 
тя е факт. Ние ще играем активна роля в начина, по който 
законодателството ще бъде развито. Затова имаме нуж-

Икономически показатели за металургията
l 10,2 млрд. лв. продукция, 13,3% дял от ОПП; 
l 1 млрд. лв. добавена стойност, 5% от промишле-

ната; 
l 7,8 млрд. лв. износ, 14% от общия износ на стоки; 
l 13 хил. души пряко заети, 50 хил. непряко заети

Позиции в производството на ЕС (28): 
l 16,5% дял от анодната мед; 
l 8,5% от електролитната/катодна мед; 
l 6,0% от произведеното общо олово; 
l 4,0% от произведения цинк на блок

Българската металургия е голям производител на 
цветни метали в ЕС и заема:
l второ място по производство на мед;
l седмо място по производство на олово

Икономически показатели за минната индустрия:
l 2,8 млрд. лв. произведена продукция – 3,6% от об-

щата за промишлеността; 
l 1,3 млрд. лв. добавена стойност – 6,3% от брутна-

та добавена стойност на промишлеността; 
l 2 млрд. лв. износ на индустриални минерали и ме-

тални суровини – 3,5% от стоковия износ; 
l 22 хил. души пряко заети, над 80 хил. допълнител-

ни работни места в свързани дейности

Добивната промишленост заема челни позиции в 
европейския добив на суровини, като:
l  трето място по добив на медни суровини
l четвърто място на златосъдържащи руди и кон-

центрати
l пето място по добив на лигнитни въглища

да от експерти, от бизнеса, за да можем да съдействаме 
за правилните законодателни инициативи. Трябва да сме 
активна част от този процес, за да влияем правилно вър-
ху мерките, които ще се вземат.“ – подчерта евродепута-
тът Цветелина Пенкова.

„Зелената сделка“ крие сериозни рискове за европейска-
та и българската икономика. Те трябва да запазят своя-
та конкурентоспособност спрямо останалия свят. Трябва 
обаче да се възползваме от възможностите и да съуме-
ем да намерим пресечната точка между екологосъобраз-
ността и социалния аспект.“ – допълни евродепутатът 
Петър Витанов.

Всички присъстващи се включиха активно в дискуси-
ите по обсъжданите теми, отправиха предложения за 
общи позиции по всички законодателни инициативи.

Организаторите благодариха на евродепутатите и тех-
ните сътрудници за присъствието и изразиха надежда, 
че ще се запази традицията за регулярно провеждане 
на тази среща.

*

Поставените с Европейската зелена сделка цели 
за неутрална по отношение на климата индус-
трия с нулеви емисии са възможни и постижими 

само при обща подкрепа и политики, които еднакво от-
разяват приоритетите на обществото,  на  екологията 
и на индустрията. Въпреки, че все още няма оценка на 
въздействието, план и финансова рамка, безспорен 
факт е съществената роля, която  базовите/енергоин-
тензивните индустрии имат в този процес с техните 
възможности  да намалят отделяните емисии по след-
ните две основни направления: 

l директно намаляване на технологични парникови 
газове от производството, които са част от Европей-
ската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ);

l преминаване към потребление на електрическа 
енергия с нисък  въглероден отпечатък. Високият 
въглероден отпечатък на българската енергетика-
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ва на общи политики и нова индустриална стратегия. 
Амбициозните цели налагат  инвестиции в базовите 
производства, които да гарантират сигурност и суро-
винна независимост  на Европа в прехода към неутрал-
на по отношение на климата икономика, при активното 
участие на всички страни-членки. 

България има предимството да притежава и устойчиво 
да развива базови производства, включително и мета-
лургична индустрия. Значителен дял   в икономиката 
на ЕС има  националния добив на метални руди и про-
изводството на цветни метали, които са и в основата 
на климатичния  преход. 

В този процес важно място и като допълнение към 
първичното производство заема кръговата икономи-
ка, която намира приложение по цялата верига на до-
бавената стойност. Преработката на вторични ресурси 
и отпадни продукти едновременно води до намаляване 
на преките емисии, на енергийното потребление и на 
въглеродния отпечатък.  Кръговата икономика създа-
ва условия за увеличаване на производство на метали 
в ЕС и в отделните страни, които я прилагат. Над 50% 
от базовите метали, произведени в Европа вече са 
от рециклирани източници, в сравнение с едва 18% в 
световен мащаб. Този процес има висок потенциал за 
устойчивост и развитие. 

Важна стъпка за декарбонизацията на Европа е да се 
повиши  производителността за рециклиране на отпа-
дъци от електроника, превозни средства, строителни 
продукти, опаковки и други. 

Тази дейност в България е на много ниско ниво. 

Българската добивна и металургична индустрия имат 
дългогодишна история. През този период са натрупани 
огромни количества отпадни продукти, съхранявани 
на различни площадки на територията на страната. В 
тях се съдържат ценни метали, включително и такива, 
които намират приложение във високотехнологични 
продукти. Поради ниски съдържания досега тяхното 
извличане не е ефективно, но с развитие на техноло-

Икономически показатели на базовата химическа 
промишленост  
(Производство на химически продукти и изделия от 
каучук и пластмаси)

l 6,6 млрд. лв. произведена продукция, 7,7% дял от 
общата промишлена продукция;

l 1,7 млрд.лева добавена стойност, 8,8% от брутна-
та добавена стойност в промишлеността;

l 3,5 млрд. лв. износ, 6,4% от стоковия износ;

l 42 500 пряко заети, около 100 хил. допълнителни 
работни места за непряко заети лица;

l България е на първо място по производство на 
калцинирана сода в ЕС.

Енергийни показатели на големите индустриални 
потребители

l Годишно потребление на природен газ 7500 GWh 
-  24% от общото за страната,   
приблизително 53,6% от потреблението в индус-
трията;

l Годишно потребление на електрическа енергия 
4404 GWh - 13% от нетото вътрешно потребление 
за страната,  
49,4% от потреблението на електроенергия в 
индустрията;

l Удостоверени спестявания на енергия 236 GWh - 
60% от публично обявените удостоверени спестя-
вания. 

та косвено увеличава количествата на емисиите 
за производство на определена продукция. Освен 
това  при включване на тяхната стойност в цената 
на електрическата енергия тя става непазарна и на-
малява конкурентоспособността на индустрията. 

Промяна в горните фактори може съществено да нама-
ли количествата на емисиите, респективно да ускори 
процесите и времето за постигане на целите и декар-
бонизация на индустрията на ЕС, като паралелно се за-
пази нейната конкурентоспособност и водещи позиции 
на международните пазари. Необходими са инвести-
ции в следните направления:  

l Разработване и внедряване на нови технологии, 
включително и замяна на изкопаеми горива с други 
алтернативи енергийни източници, които намаляват 
преките емисии;

l Повишаване на енергийната ефективност и използ-
ване на електрическа енергия с нисък въглероден 
отпечатък за намаляване на косвените, респективно 
сумарните емисии по веригите на преработка в про-
мишлеността. 

Реализирането на Европейската зелена сделка поста-
вя нови предизвиква пред суровинната индустрия, коя-
то освен да запази своите позиции и лидерство на све-
товните пазари трябва да отговори и на увеличеното 
потребление на метали. Те са важна суровина за еко-
логична трансформация в сектори,  като преход към 
„зелен” транспорт и „чиста” мобилност, за нови мощно-
сти за производството на енергия от възобновяемите 
източници, в батерии за нейното съхранение и др. 

Според Световната банка се очаква глобалното търсе-
не на метали да се увеличи в периода на климатичен 
преход с 200% във вятърните турбини, 300% в слънче-
вите панели и 1000% в батериите.

Паралелно с това пред европейските индустрии стоят 
предизвикателства за  драстично подобряване на еко-
логичните показатели, изпълнението на които да почи-



СЪБИТИЯ

10 МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ    1/2020

На 23.01.2020 г. в хотел „Интерконтинентал“, София 
се проведе семинар на тема „Опитът на Канада в 
отговорното бизнес поведение в минно-добивна-

та индустрия”, организиран от Посолството на Канада 
с подкрепата на българското Министерство на енерге-
тиката и Българската минно-геоложка камара. Семи-
нарът бе открит от Н. пр. Кевин Хамилтън, посланик 
на Канада за България и Румъния и от зам.-министър 
Жечо Станков, Министерство на енергетиката.

В събитието взеха участие представители на Минис-
терство на енергетиката,  на МГУ „Св. Иван Рилски“, на 

гиите тези суровини на „бъдещето” следва да  намерят 
своето място в научните разработки и практики. 

В много европейски икономики широко си прилага „ин-
дустриалната симбиоза.  Стимулират се разработки и 
се създават нови производства в МСП, които ползват 
за суровина отпадък от друга производствена дейност. 

Съгласно добрата световна и европейска практика 
голяма част от металургичните шлаки, отпадъчни ог-
неупори и други не опасни отпадъци не се депонират. 
Влагат се в изделия за бита и градския интериор, в 
строителството,  за запълване и рекултивация на те-
рени  и др. Това е част от кръговата икономика, която 
почти няма приложение у нас.   

За да отговори България на мащаба на нарастващото 
търсене на метали в ЕС е необходимо   ускорено раз-
витие по всички етапи от веригите на стойността на 
преработката на първични и вторични суровини. Това 
означава както увеличаване на рециклирането, така и 
търсене на нови възможности за устойчив добив и за-
пазване на националния потенциал за  производство 
на метали, необходими за бъдещата трансформация на 
европейската индустрия. 

Българската икономика и в частност индустрията са 
засегнати непропорционално много от политиките в 
областта на енергетиката и климата поради три групи 
причини:

l Значителен дял на енергоинтензивната индустрия;

l Малък принос към общите емисии на Европейския 
съюз;

l Голям дял (около 40%) от производство на електро-
енергия от ТЕЦ, които имат малък общ принос към 

емисиите на ЕС, но са основните мощности в българ-
ската енергетика.

Предприятията от БАМИ, БМГК и БКХП формират 24% 
от стоковия износ на България (13,3 млрд. лв.). Когато 
се добавят и предприятията от БФИЕК, нечленуващи в 
другите три асоциации, дeлът би надхвърлил една чет-
върт.

По този начин конкурентоспособността на базовата 
индустрия е определяща затърговския баланс и фор-
мирането на добавената стойност в българската ико-
номика.

България отговаря за между 1,1% и 1,4% от въгле-
родните емисии на ЕС, а Германия – за около 20-23%. 
Същевременно само за 2019 г. повишаването на 
цените на въглеродните емисии води до оскъпява-
не на електроенергията от ТЕЦ в България с около 
54 лв./MWh и до общо оскъпяване на електроенергията 
за всички потребители (битови и промишлени) с около 
27 лв./MWh. Средната цена на българската енергийна 
борса за 2019 г. е 95,14 лв./MWh.

Ключов за енергетиката в страната е минно -енерги-
ен комплекс „Мини Марица-изток“, осигуряващ 46% от 
ефективно работещи енергийни мощности, гарантира-
щи енергийна независимост, сигурност и електрическа 
енергия. Българската минно -геоложка камара подкре-
пя, и защитава изцяло запазването на минно-енергиен 
комплекс „Мини Марица-изток“, който гарантира конку-
рентно способността на промишлеността в България, 
през фокуса на конкурентните цени на електроенерги-
ята.

Използвани са материали на 
БМГК, БАМИ, БКХП и БФИЕК

СЕМИНАР НА ТЕМА „ОПИТЪТ НА КАНАДА В ОТГОВОРНОТО 
БИЗНЕС ПОВЕДЕНИЕ В МИННО-ДОБИВНАТА ИНДУСТРИЯ”

НТС по минно дело, геология и металургия, дружества, 
членове на Българската минно-геоложка камара, кме-
тове на общини, на чиято територия се провеждат мин-
ни дейности, чуждестранни фирми, неправителствени 
организации и др.

В своето изказване зам.-министър Жечо Станков каза: 
„Взаимоотношенията ни с канадски компании в сфера-
та на минерално-суровинната индустрия датират още 
от 1995 г. Безспорно добрите условия, които се опитва-
ме да създадем на територията на страната за инвес-
тициите се доказват и с 10-те търсения и проучвания 

Пълният текст на презентациите на участниците в дискусията и още снимки от събитието може да намерите на сайта на 
списание „Минно дело и геология” - https://mdg-magazine.bg/novini/отговорното-бизнес-поведение-в-минно/
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Георги Магаранов изтъкна, че и 
по-малка фирма, която не се занима-
ва с добив, а има 20-годишен опит в 
проучвателни дейности, също може 
да бъде пример за социално-отго-
ворна политика, опазване на окол-
ната среда и добро управление. Той 
посочи конкретни примери от дей-
ността на Mundoro Capital в Сърбия 
и България.

l Българският стандарт за устой-
чива минно-добивна индустрия 
от Боян Рашев, управляващ парт-
ньор Denkstatt, от името на Бъл-
гарската минно геоложка камара

Боян Рашев запозна аудиторията с 
целите и принципите на българския 
стандарт за устойчиво развитие на 
минно-добивната индустрия, разра-
ботен от БМГК. Б. Рашев разгледа в 
екологичeн аспект регионалното, на-

Семинарът бе открит от Н. пр. Кевин Хамилтън, посланик на Канада за България и Румъния и от зам.-министър Жечо Станков, 
Министерство на енергетиката

от канадски компании, които към 
момента действат. Имаме и старти-
рали нови процедури за още десет 
такива“. Той подчерта, че има и поли-
тическата подкрепа за продължава-
не на инвестициите в този бранш.

Програмата на събитието включи 
следните презентации:

l Представяне на българския мин-
но-добивен сектор от доц. д-р 
Иван Митев, изпълнителен дирек-
тор, Българска минно-геоложка 
камара

Доц. д-р Иван Митев представи 
дейността на БМГК и запозна ау-
диторията с основни параметри на 
минерално-суровинната индустрия 
в България. Той изтъкна, че годиш-
ните инвестиции в бранша са над 
160 милиона евро насочени към: 
иновации, нови технологии, модерно 
оборудване; проекти за опазване на 
околната среда; безопасност и здра-
ве, професионална квалификация и 
корпоративно-социално отговорни 
инициативи  - образование, култура, 
спорт, здраве и др.

l Презентация за канадското от-
говорно бизнес поведение при 
стандартите за минно-добивната 
индустрия от Матю Блис, зам.-ди-
ректор на Междуправителствен 
форум по минно дело, минерали и 
устойчиво развитие

Матю Блис разказа за историята и 
дейността на Междуправителстве-
ния форум по минно дело, минерали 
и устойчиво развитие, включващ 75 
членове от 85 държави. 

l Анализ на ситуацията при Дънди 
Прешъс Металс в България от 

Ирена Цакова, директор “Разре-
шителни и законосъобразност” в 
Dundee Precious Metals

Ирена Цакова представи дейността 
на Дънди Прешъс Металс в Челопеч 
и Крумовград. Тя подчерта, че основ-
ните принципи се свеждат до това 
да се работи на световно ниво, като 
се произвежда ефективно и надежд-
но, по безопасен начин, с грижа за 
хората и околната среда. Тя сподели 
опита на компания в областта на ин-
вестициите в обществото и подкре-
па за развитие на местен бизнес. 

l Подкрепа за развитие на местен 
бизнес . Анализ на ситуацията 
при Mundoro Capital в България 
от Георги Магаранов, старши ме-
ниджър “Проучвателни работи” 
Mundoro Capital

В събитието взеха участие представители на Министерство на енергетиката,  на 
МГУ „Св. Иван Рилски“, на НТС по МДГМ, дружества, членове на Българската мин-
но-геоложка камара, кметове на общини, на чиято територия се провеждат минни 
дейности, чуждестранни фирми, неправителствени организации и др.
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ционално и световно развитието на добивната индус-
трия на фона на нарастващото потребление на метали 
в световен мащаб.

Панелната дискусия с модератор д-р Марина Стефано-
ва, директор за устойчиво развитие, Българска мрежа 
на Глобалния договор на ООН бе на тема „Съвместна 

Ирена Цакова представи добрите практики и постоянното 
усъвършенстване в дейността на Дънди Прешъс Металс в 
Челопеч и Крумовград

Доц. д-р Иван Митев представи дейността на БМГК и основ-
ни параметри на минералносуровинната индустрия в Бълга-
рия

работа за по-добри проекти“. Участниците-панелисти 
Ирена Цакова, Георги Магаранов, доц. д-р Иван Митев, 
Матю Блис, Боян Рашев и Алекси Кесяков, кмет на об-
щина „Челопеч“ подчертаха, че е важно в анонсираната 
тема да се включват не само проекти с местно значе-
ние, а е необходимо е да се отчита какво се прави за 
хората в глобален мащаб. В този смисъл е важно да 
се търсят отговори на въпроса как изглежда минната 
перспектива за хората и за представителите на тази 
индустрия.

„Важно е минният сектор да работи за общността. Това е 
необходимо, за да може секторът да се развива в нацио-
нален план. Също така обаче ние трябва да допринасяме 
за постигането на една нисковъглеродна икономика, на 
икономика, която разчита на технологиите и иновации-
те. Затова минното дело трябва да доставя конкретни-
те метали, които са толкова необходими за тези техно- 
логии.“ – изтъкна Матю Блис.

Всички се обединиха около това, колко е важен по-
стоянният достъп до информация и прозрачността 
в работата на предприятията от бранша, за да бъдат 
подготвени всички за диалог. А диалогът е важен за 
устойчивото развитие на минералносуровинната ин-
дустрия.                                                                               

МДГ

Матю Блис разказа за историята и дейността на Междупра-
вителствения форум по минно дело, минерали и устойчиво 
развитие и опитът на Канада в бранша

Панелната дискусия с модератор д-р Марина Стефанова, 
директор за устойчиво развитие, БМ на Глобалния договор 
на ООН бе на тема „Съвместна работа за по-добри проекти“. 

Боян Рашев, Denkstatt представи българският стандарт за 
устойчива миннодобивна индустрия, разработен от Българ-
ската минно.геоложка камара
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На 23.01.2020 г. В Националния дом на науката и 
техниката се състоя национална работна среща 
на тема „Дългосрочното въздействие от прила-

гането на геотехнологичен добив на уран в България”. 

Организатори на срещата са „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД 
със съдействието на експерти от Международната 
агенция за атомна енергия, Виена (МААЕ) и подкрепата 
на Научно-техническия съюз по минно дело, геология 
и металургия, Българското национално отделение на 
Международната академия на науките по екология и 
безопасност (МАНЕБ) и Федерацията на научно-техни-
ческите съюзи в България.

В своите презентации гостите Катрин Левингстоун и 
Юри Мужак представиха съответно опита на Австра-
лия и на Чехия.

Основните теми, разгледани от гостите включваха:
l Риск от разпространяване на замърсяването извън 

обхвата на урановия обект;
l Въздействие върху подземните води;
l Идентификация на основните замърсители в резул-

тат на геотехнологичния добив на уран;
l Мониторинг.

След всяка презентация присъстващите специалисти 
имаха възможност да дискутират поставените теми и 
да задават въпроси на експертите.

В своите презентации експертите Катрин Левингстоун и Юри Мужак представиха съответно опита на Австралия и на Чехия във 
връзка с екологичните и технически аспекти при геотехнологичния добив на уран, както и мероприятията при закриване

НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА „ДЪЛГОСРОЧНОТО 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ПРИЛАГАНЕТО 
НА ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕН ДОБИВ НА УРАН В БЪЛГАРИЯ“

Пълният текст на презентациите на участниците в дискусията и още снимки от събитието може да намерите на сайта на 
списание „Минно дело и геология” - https://mdg-magazine.bg/novini/национална-работна-среща-дългосроч/

Инж. П. Пенчева, управител на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД 
откри събитието и изнесе обзорната презентация „Уранодо-
бивът в България – минало и настояще“ 

l Въздействия върху подземните води при геотех-
нологичен добив на уран – Катрин Левингстоун, 
Heathgate Resources Pty Ltd., Аделаида, Южна Ав-
стралия

Катрин Левингстоун разгледа потенциалните опаснос-
ти върху подземните води и свързаните с тях системи 
за повърхностни води. Тя нагледно показа основните 
възможни схеми на миграция на минните разтвори – 
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вертикална и хоризонтална и под-
черта, че е важно детайлно позна-
ване на геоложките особености на 
почвите и хидрогеоложките режи-
ми. Тя сподели ключови пътища на 
въздействие и разгледа модел от 
област в Южна Австралия, показващ 
придвижването на половин кило-
метър на минни разтвори, 6 години 
след приключване на добива. Евен-
туалното навлизане на химикалите 
в почвен вододаен слой може да 
окаже негативно въздействие върху 
източниците на вода за население-
то. Бяха разгледани и вертикалните 
миграции, които също биха могли 
да създадат проблем, ако при при-
ключване на работата сондажите не 
са надлежно тампонирани. Катрин 
Левингстоун подчерта, че именно 
за да бъдат предотвратени подоб-
ни случай, е важно след преустано-
вяване на минната дейност да има 
установени стандарти за закриване, 
качествен мониторинг и нормативна 
регулаторна рамка.

l Мониторинг на подземните води 
- чешкият казус - Юри Мужак, 
DIAMO s. e., Страж под Ралскем, 
Чешка република

В началото на своята презентация 
Юри Мужак направи кратък преглед 
на проучването и добива на уран в 
Чешката република. Той изтъкна, че 
проучването на уран започва през 
1946 г. с помощта на геоложки, ге-
охимични и геофизични методи и 
сондажна техника. Хиляди радио-
метрични аномалии и повече от 
15 000 уранопроявления са открити 

l В обзорната презентация „Урано-
добивът в България – минало и 
настояще“ инж. П. Пенчева, упра-
вител на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ 
ЕООД разгледа основните етапи в 
развитието на уранодобива:

- Преди 1945 г. – минимален добив 
за нуждите на лабораторни из-
следвания и бои;

- 1945 - 1992 г. – интензивно разви-
тие на търсене, проучване, добив 
и първична преработка на уран;

- След 1992 г. – прекратяване на 
уранодобива и започване на тех-
ническа ликвидация на изграде-
ните мощности, възстановяване 
и мониторинг на околната среда.

В презентацията е илюстриран го-
дишният добив на уран в България 
по подземен и по геотехнологичен 
метод през периода 1946 – 1990 г., 
като максималният по двете техно-
логии е през 1988 г. – над 662 тона.

Изброени са основните програми, 
прилагани при инвентаризация и 
приоритизация за ремедиация на 
урановите обекти в България - гео-
логопроучвателни, добивни и пре-
работвателни и др., наброяващи 391 
обекта.

Инж. Пенчева запозна аудиторията 
с основните етапи, на които подле-
жи всеки уранов обект: прединвес-
тиционни проучвания; техническа 
ликвидация на подземни и надзем-
ни комплекси; редмедиационни дей-
ности; експлоатация на инсталации 
за пречистване на замърсени води 
и мониторинг на околната среда. 
Бяха разгледани прилаганите под-
ходи и инструменти за инвентариза-
ция, приоритизиране на обектите и 
ремедиационни опции. На обзорни 
карти бяха показани пунктовете за 
мониторинг на водите, разположе-
нието на обектите и пунктовете за 
опробване на мониторинговата мре-
жа на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД. 
По-специално внимание бе отделе-
но на находища с прилагане на сон-
дажни системи от геотехнологичния 
добив. В заключение инж. Пенчева 
показа, че от опробваните монито-
рингови пунктове не е установено 
замърсяване на подземните води 
(по посока на водите).

МДГ

В срещата взеха участие настоящи и бивши специалисти от сферата на уранодоби-
ва, които активно се включиха в дискусията с чуждестранните експерти

до 1989 г. Оценката на 186 обекта 
с U-минерализации довежда до до-
бив от 86 уранови находища, като 
общото количество на добития уран 
(метал) e 132 944 t. Основният из-
ползван метод за добив е подземни-
ят. Геотехнологичният е използван 
само за 15% от общия добив в на-
ходище „Страж“. Лекторът проследи 
подробно това находище като раз-
гледа неговите геоложки и хидрогео-
ложки особености и характеристики, 
общото въздействие върху околната 
среда и подземните води, оценката 
на риска, методи и модели на реме-
диация и мониторинг. Освен общото 
въздействие на геотехнологичния 
метод върху околната среда, експер-
тът разгледа подробно въздействие-
то върху качеството на подземните 
води и основните стъпки преди и по 
време на възстановяването.

Първите експерименти в „Страж“ 
започват в периода 1966 - 1967 г., 
от 1974 г. е началото на добива, а 
през 1996 г. дейността е прекра-
тена от чешкото правителство и 
стартира ликвидацията. Общото 
производство на уран по геотехно-
логичен метод в „Страж“ е 15 861,8 t, 
като най-високото годишно произ-
водство е през 1977 г. - 859,5 t, като 
през 1994 г. спада под 300 t. 

Юри Мужак изтъкна, че етапите на 
ремедиация продължават понастоя-
щем и се очаква да продължат до 
2042 г., като общите разходи за про-
цеса се изчисляват на 50 трилиона 
чешки крони (2 трилиона EUR). 
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На 5 и 6 декември 2019 г. в Ау-
лата на Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски“ се 

проведе Националната научна кон-
ференция с международно участие 
„Геонауки 2019“. Тази година конфе-
ренцията беше посветена на 150 го-
дини от основаването на Българска-
та академия на науките и 140 години 
от рождението професор Петър Ба-
калов (1879–1964).

Националната конференция „Геона-
уки 2019“ се организира от Управи-
телния съвет на Българското гео-
логическо дружество, с любезното 
съдействие на Геолого-географския 
факултет при СУ „Св. Кл. Охридски“, 
Националния музей „Земята и хора-
та“ и НТС по Минно дело, геология и 
металургия. Почетни председатели 
на конференцията бяха акад. Тодор 
Николов и акад. Иван Загорчев. С 
активното си участие в сесиите на 
конференцията, събитието уважи-
ха колеги от Минно-геоложкия фа-
култет на Белградския университет 
(Сърбия), водени от заместник де-
кана по научната част на факултета 
проф. Весна Ристич Ваканяц. 

Конференцията беше открита с при-
ветствие към гостите и участниците 
от Председателя на Организацион-
ния комитет и Председател на БГД 
доц. Евгения Тарасова. Встъпител-
ните доклади на пленарната сесия, 
на акад. Иван Загорчев и акад. Тодор 
Николов, бяха посветени на Българ-
ската академия на науките и разви-
тието на геонауките в България, и 
на творческия път на проф. Петър 
Бакалов. В тях майсторски беше 
пресъздадена историята на геолож-
ките науки у нас, първите стъпки на 
нашето дружество и на палеонто-
ложките изследвания на фосилните 
бозайници в България. 

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 
„ГЕОНАУКИ 2019“

Докладът  „Проф. Петър Бакалов – патриарх на българската палеонтология” (по случай 140 г. от рождението му), изнесен от 
акад. Тодор Николов на конференцията „Геонауки 2019” е публикуван на стр. 45  (със съкращения)

Докладът  „Природна или антропогенна е причината за катастрофалното понижаване на нивото на Преспанското езеро” на 
проф. Ромео Евтими (Албания)”, изнесен на конференцията е публикуван на стр. 21

През 2019 г. се навършиха 150 
години от създаването на Бъл-

гарската академия на науките 
(БАН). Академията е основана на 
12 октомври 1869 г. като Българско 
книжовно дружество в гр. Браила 
(Румъния) и е първата българска 
институция, създадена още пре-
ди Освобождението на България. 
Сред учредителите на дружеството 
са най-изтъкнатите общественици, 
книжовници, просветни дейци и ре-

волюционери, допринесли за възкръсването на нашата държава след 
петвековно турско иго. През 1878 г. дружеството премества седалището 
си в София, а на 13 февруари 1911 г. се преименува на Българска ака-
демия на науките. За 150 години БАН не спира дейността си въпреки 
войните, социалните и политически промени и сътресения у нас. Днес 
Българската академия на науките е най-голямата автономна научна ор-
ганизация в България, извършваща фундаментални научни изследва-
ния, широкообхватна научно-приложна дейност и подготовка на научни 
кадри.

Председателят на Организационния комитет и председател на БГД доц. Евгения Та-
расова откри „Геонауки 2019“ с приветствие към гостите и участниците
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Акад. Иван Загорчев изнесе встъпителен доклад на пленарната сесия на „Геонауки 2019“, посветен на Българската академия на 
науките и развитието на геонауките в България. В тазгодишната конференция участваха над 170 души от 35 научни институции, 
дружества и обществени организации и 16 държави

В рамките на пленарната сесия бяха 
изнесени докладите на Станислав 
Василев и Христина Василева от 
ИМК–БАН „Улавяне и съхранение на 
СО2 чрез карбонатизиране на пепе-
ли от букови стърготини”; „Природ-
на или антропогенна е причината 
за катастрофалното понижаване на 
нивото на Преспанското езеро” на 
Ромео Евтими (Албания) и „Усло-
вия, проблеми и перспективи на во-
доснабдяването с подземни води в 
Сърбия” на Весна Ристич Ваканяц и 
Боян Хайдин.

В конференция „Геонауки 2019“ 
участваха над 170 души от 35 научни 
институции, дружества и обществе-
ни организации и 16 държави (Ав-
стрия, Австралия, Албания, Аржен-
тина, България, Гърция, Естония, 
Италия, Китай, Македония, Полша, 
Русия, Сърбия, Франция, Швейцария 
и Япония). В програмата на конфе-
ренцията намериха място 77 рецен-
зирани доклада, от които 28 бяха 
представени като устни, а 49 като 
постерни доклади. Според тематич-
ната им насоченост, докладите бяха 
разпределени в девет научни сесии:-
Минералогия (9 доклада); Геохимия 
и петрология (16 доклада); Регионал-
на геология и геофизика. Геотекто-
ника и структурна геология (4 докла-
да); Палеонтология, стратиграфия 
и седиментология (8 доклада); На-
ходища на минерални и енергийни 
ресурси (8 доклада); Хидрогеология 
и инженерна геология (16 доклада); 
Съвременна геодинамика и сеизмо-

тази година бяха с увеличен обем 
до 3 стр. и бяха отпечатани в Спи-
сание на Българското геологическо 
дружество (год. 80, кн. 3), с главен 
редактор Йоцо Янев. Над две трети 
от докладите бяха публикувани на 
английски език. Свободен достъп 
до публикуваните материали е оси-
гурен на интернет-страницата на 
Списанието на Българското геоло-
гическо дружество (https://bgd.bg/
review-bgs/година-80-2019-книга-3/).

Постерната сесия  „Геонауки 2019“ бе организирана в Залата с гигантски кристали 
на Националния музей „Земята и хората”

логия (5 доклада); Околна среда и 
природни рискове (6 доклада); Гео-
ложко наследство, археогеология и 
интердисциплинарни изследвания 
(5 доклада). 

И тази година повечето от участни-
ците предпочетоха да се представят 
на постерната сесия, която беше 
организирана в Залата с гигантски 
кристали на Националния музей „Зе-
мята и хората”. Научните съобщения 
от конференцията „Геонауки 2019“, 
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Ваканяц и Драголюб Байич изказа-
ха благодарност и поднесоха букет 
на Председателя на БГД доц. Евге-
ния Тарасова, за възможността да 
участват в конференцията „Геонауки 
2019“ и за приноса на нашия предсе-
дател за задълбочаване на приятел-
ските и колегиални връзки между 
Българското геологическо друже-
ство и Сръбското геологическо дру-
жество. 

Пред многобройната аудитория, д-р 
Александър Влахов представи свое-
то монографично издание „Графитът 
от Централни и Източни Родопи: ге-
незис и характеристика“. 

Конференцията беше закрита с Кок-
тейл – Коледна вечер на геолога в 
Залата с гигантските кристали в На-
ционалния музей „Земята и хората“.

Провеждането на годишната науч-
на конференцията с международно 
участие „Геонауки 2019“ не би било 
възможно без платиненото спон-
сорство на „Елаците – Мед” АД от 
Индустриалната група ГЕОТЕХМИН 
и без сребърното спонсорство на 
„Евромакс Сървисиз” ЕООД собстве-
ност на „Асарел - Инвестмънт“ ЕАД, 
на „Велосити Минералс“ ЕАД, на „То-
тал Е&П България Б.В.“– България, 
на „Дънди Прешъс Металс Челопеч” 
ЕАД, и на „АКВАХИМ“ АД, на които 
Организационният комитет изказва 
благодарност. 

Любомир МЕТОДИЕВ, член на УС на БГД

Доц. Евгения Тарасова награди млади геолози за високо научно ниво на представени доклади. Гостите от Белградския уни-
верситет благодариха на организаторите за възможността за участие и добрите приятелски и колегиални взаимоотношения 
дружество и Сръбското геологическо дружество

Участниците в конференцията при закриването в НМ „Земята и хората“

Конференцията „Геонауки 2019“ при-
ключи с награждаване на млади 
геолози за високо научно ниво на 
представен доклад. Председателят 
на Организационния комитет и пред-
седател на БГД доц. Евгения Тарасо-
ва награди с почетни грамоти Георги 
Миленков (Женевски университет, 
Швейцария), изнесъл устен доклад 
„Ретроградни скарни и полиметална 
минерализация в находище „Петро-
вица, Мадански район, Южна Бъл-
гария” и Мила Траянова (Геологиче-
ски институт – БАН), за участието 
ѝ в конференцията в два доклада: 
„Оценка на вероятността от отлагане 
и корозия при експлоатация на тер-

малните води в България” и „Предва-
рителни данни за съдържания на W, 
As и U във водите от района на нахо-
дище Грънчарица, Западни Родопи”. 

С Почетна грамота „Професор Живко 
Иванов“ и парична награда от фирма 
„Геоложки Консултации Мургана“ 
ООД беше награден Милен Ставрев 
(Геологически институт – БАН), за 
доклада му „Геохронология на гра-
натови скарни от района на Бабяк и 
Гълъбово, Западни Родопи (Бълга-
рия)”. 

От името на гостите от Белградския 
университет, проф. Весна Ристич 
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НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАТОРИ ВРЕМЕ МЯСТО

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЯВИ НА МЕЖДУНАРОДНО И НАЦИОНАЛНО НИВО

Национална научно-техническа конферен-
ция „Управление и безопасност на хвосто- 
хранилища"

НТС по МДГМ, ФНТС, МЕ, 
МИ, МОСВ, МГУ "Св. Иван 

Рилски", БМГК и фирми

28-29 април 
2020 г. Етрополе

VI издание на Европейски минен бизнес 
форум

БМГК, НТС по МДГМ, МГУ 
"Св. Иван Рилски"и др. 21 май 2020 г. София

ІХ Международна конференция по геомеха-
ника

НТС по МДГМ, ФНТС, МГУ 
"Св. Иван Рилски", БМГК 

и др.
8-12 юни 2020 г. Варна

Национален семинар „Прилагане на гео- 
статистически методи за изчисляване на 
минерални ресурси

НТС по МДГМ, "Геотех-
мин" ООД и др.

16 - 17 септем-
ври 2020 г. София

VІІ национална научно-техническа конфе-
ренция с международно участие  „Техно-
логии и практики при подземния добив и 
минното строителство“

НТС по МДГМ, “Минстрой 
холдинг” АД, ФНТС, БМГК, 

МГУ и др.

5 - 8 октомври 
2020 Девин

Международна конференция на Минно-гео-
ложки университет „Св. Иван Рилски”

МГУ “Св. Иван Рилски”, 
НТС по МДГМ и др.

23 октомври 
2020  г.

МГУ “Св. Иван 
Рилски”, София

Национална научно-техническа конферен-
ция с международно участие "Автоматиза-
ция в минната индустрия и металургията" 
БУЛКАМК’20

НТС по МДГМ, ФНТС, МГУ 
“Св. Ив. Рилски”, САИ 

"Джон Атанасов" и др.

19-20 ноември 
2020 г. София

Четвърта национална научно-техническа 
конференция "Минералните ресурси и 
устойчивото развитие"

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

и др.

27 ноември 
2020 г. София

Национална конференция на Българското 
геологическо дружество “Геонауки 2020”

БГД, НТС по МДГМ, БМД 
и др.

м. декември 
2020 г.

СУ “Св. Климент 
Охридски”, 

София

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЯВИ НА  РЕГИОНАЛНО НИВО

Програма на Клуба на експертите към НТС 
по МДГМ

НТС по МДГМ, Клуб на 
експертите ежемесечно НДНТ, София

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЯВИ В ЧУЖБИНА

VІІІ Балкански минен конгрес 24-26 юни 2020 Белград, Сърбия

Международна конференция "Бели нощи 2020" юни 2020 Русия

Международен конгрес по обогатяване 18-22 октомври 
2020 Кейптаун, ЮАР

101-во заседание на Международния организационен комитет на Све-
товния минен конгрес Москва, Русия

Международна конференция по открит и подземен добив на полезни 
изкопаеми  "Подекс-Повекс" 2020 г.

ноември 
2020

Северна 
Македония

ГРАФИК НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРЕЗ 2020 Г., ПРИЕТИ НА УС НА НТС ПО МИННО ДЕЛО, 
ГЕОЛОГИЯ И МЕТАЛУРГИЯ
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THE CATASTROPHIC DECREASE OF PRESPA LAKE LEVEL – 
RESULT OF NATURAL OR ANTHROPOGENIC REASON?

Prof. Dr Romeo Eftimi, eftimiromeo@gmail.com -  Tirana, Albania

ПРИРОДНА ИЛИ АНТРОПОГЕННА Е ПРИЧИНАТА ЗА КАТАСТРОФАЛНОТО ПОНИЖАВАНЕ 
НА НИВОТО НА ПРЕСПАНСКОТО ЕЗЕРО
Проф. д-р Ромео Ефтими, eftimiromeo@gmail.com -  Тирана, Aлбания

РЕЗЮМЕ

В югоизточна Албания, на границата със Северна Ма-
кедония и Гърция, се намират Голямото (253,6 km2) 
и Малкото (47,4 km2) Преспанско езеро. Двете езера 
се свързват помежду си чрез един малък канал с 
шлюз. Средното ниво на Преспанското езеро е 850 m 
надморска височина, а максималното равнище от 
852,91 m е регистрирано през 1993 г. В периода 
1963-2003 г., с прекъсване през 1977-1986 г., е фи-
ксирано последователно намаляване на нивото на 
езерото. Най-ниското регистрирано ниво е 844,42 m 
при обща кумулативна амплитуда 8,29 m за целия 
период 1963-2003 г. Изказват се следните хипоте-
зи за намаляване на нивото на езерото: а) увели-
чаване на хидравличната проводимост на карсто-
вия водоносен хоризонт, разделящ Преспанското 
езеро от Охридското езеро, в резултат на което се 
усилва дрениране на първото езеро към второто; 
б) увеличаване на използването на водите на езе-
рото от местното население за селскостопански и 
индустриални цели; в) изменение на климатичните 
условия през последните години. Проучването на 
метеорологичните и археоложките факти обаче по-
казва, че понижаването на нивото на Преспанското 
езеро е следствие от промени в климатичните усло-
вия, които в миналото най-вероятно са били много 
по-интензивни от сега. Понижаването на нивото на 
езерото даде възможност да се изследват по-де-
тайлно някои карстови феномени на езерото, като 
понорът Завер.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Преспанско езеро, карстов 
водоносен хоризонт, влияние на околната среда, 
климатични промени

ABSTRACT

In southeaster Albania, on the border with North Macedo-
nia and Greece, there are located the lakes Big Prespa 
(253.6 km2) and Small Prespa (47.4 km2). Bothe lakes are 
linked by a small channel with a sluice that separates 
the two lakes. The absolute mean level of Prespa Lake 
is considered 850 m above sea level (asl), and the maxi-
mal registered in 1993 lake is 852.91 m. During the pe-
riod 1963-2003 a successive lowering of the lake level 
continued, with some interruption of this tendency dur-
ing the period 1977-1986. The lowest level in 2003 was 
registered at 844.42 with cumulative amplitude for the 
period 1963-2003 of 8.29 m. Some specialists give the 
following hypothesis to explain the lake water decrease: 
a) increase of the transmissibility of the karst aquifer 
separating Prespa Lake from Ohrid Lake, and such inten-
sifying the draining of the first lake to the second one; c) 
increase of the lake water use by the local population for 
agriculture and industrial purposes, and b) change of the 
climatic conditions in recent years.

However, the analyses of some meteorological and ar-
chaeological facts suggest that Prespa Lake level de-
crease is a consequence of the climatic conditions, which 
changes, in the past seems has been more intensive that 
today. The lake level lowering gave the possibility, also, 
some karst phenomenon of the lakeside, like the Zaver 
swallow hole, to be observed and described better. 

KEYWORDS: Prespa Lake, karst aquifers, environmental 
impact, climatic changes

Report delivered at the National Conference with International Participation „GEOSCIENCES 2019“, December 5-6, 2019, Sofia 
University „St. Kliment Ohridski“, Sofia. More information on the event on page 15

Доклад, изнесен на Национална конференция с международно участие „ГЕОНАУКИ 2019“, 5 - 6 декември 2019 г.  
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ , София. Повече информация за събитието на стр. 15
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INTRODUCTION 

In South-eastern Albania, in bordering area with North 
Macedonia and Greece Prespa and Ohrid Lakes consti-
tute a common hydraulic system. Prespa Lake has no 

surface flow and the outflow of the Lake is realized only 
through karst underground conduits into Ohrid Lake Dur-
ing some decades Prespa Lake has suffered extremely 
worrying water level decline of about 8.5 m, which is seri-
ously influenced by natural climatic changes as well as 
by uncontrolled anthropogenic impact. As e result of in-
sufficient scientific collaboration the hydrology and hy-
drogeology of this wide and complicated watershed is 
not fully investigated. This paper will try to shortly ana-
lyze the problem and should bring some important field 
observation helping the discussion.

GEOLOGY

Mali Thate–Galichitsa Mountain consists mainly of Upper 
Triassic-Lower Jurassic (T3–J1) massive limestone with 
highest peak 2287 m above sea level (asl) (Fig. 1). During 
the Pliocene-Quaternary the study area embraced strong 
and progressive general uplifting, while the depression 
areas suffered mainly subsidence and partially uplifting 
(1). Most significant result of this tectonic style is the for-
mation of big Mali Thate – Galichica Mountain horst. On 
both sides of the horst big graben structures are placed: 
Prespa Lake graben to the east, and Ohrid Lake and Kor-
cha plain grabens to the west. Some regional faults with 
north-south orientation are developed along the Eastern 
and Western edges of Mali Thate-Galichitsa horst. The 
Pliocene deposits represented by clay, sandstone and 
conglomerate fill most of the bottom of Prespa Lake and 
some small outcrops are developed along the lakeside.

 PROF. DR ROMEO EFTIMI Romeo Eftimi during the period 1963-1993 worked in Hy-
drogeological Enterprise where for more than 10 years has been chief hydrogeolo-
gist. He is specialized in Italy and in Austria for application of environmental isotope 
methods on groundwater investigations, which he applied in some very successful 
projects including the establishing the underground connection between Prespa 
and Ohrid Lake. He has the titles Professor and Doctor of sciences. He has a wide 
experience and has given a big contribution is fields of the hydrogeology of Albania. 
He is the leading author of Hydrogeological Map of Albania, scale 1:200.000, as well 
ais of the Albania share of hydrogeological Map of Europe, scale 1:1.500.000, and of 
the World Map of Karst Aquifers and of the Warld Map of Transboundary Aquifers. 
He has published more than 60 papers, 4 university textbooks, and 3 monogra-
phers. He is a member of Karst Commission of International Association The last, 

and most important monograph is the „Thermal and Mineral Waters of Albania” published in 2016. He has participat-
ed in more than 35 International Conferences with original presentations. After 1993 he works as a private consult-
ant for many national and international projects in the field of water supply and of environmental protection. Some 
important projects of this period are related to the water supply of many cities of the country like Korça, Pogradec, 
Shkodra, Laç, Durrës, Mamurras, Kavajë, Elbasan, Vlora, Gjirokastra, Saranda etc. He is awarded with three Republi-
can Prices for excellent scientific results on hydrogeological investigation of Albania on 1969, 1979 and 1985. He is 
a member of the scientific board of the four international Journals: „AQUAmundi” Torino-Italy, Annales Géologiques 
de la Péninsule Balkanique Belgrad-Serbia, „Acta Geographica Silesiana” Sosnowiec-Poland and „Hidrogeologia and 
Inzhenierna Geologia” published by the Bulgarian Academy of Sciences.

Fig. 1. Simplified hydrogeological map of the area between 
Prespa and Ohrid lakes
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HYDROGEOLOGY

Main hydrogeological features of the area are shown on 
Fig. 1. The elevation and the surface of Ohrid Lake are 
respectively 694 m asl and 348 km2, while those of Pres-
pa Lake are respectively 849 m asl and 274 km2. Small 
Prespa Lake surface is 47.4 km2 and the water level is 1 
to 3 m higher than that of Big Prespa and a natural sandy 
dam with a sluice gate separates them. Ohrid and Prespa 
Lakes are separated by the karst massive of Mali Thate-
Galichica Mountain characterised by dense presence of 
karst phenomena like karst plateaus, dead valleys, sink-
holes and caves. As the Prespa Lake water level is about 
150 m higher than that of Ohrid Lake, big karst water 
quantities flow through Mali Thate–Galichitsa karst mas-
sive to the Ohrid lakeside recharging many karst springs 
in the bordering area between Albania and North Macedo-
nia. Main water recharges are the big springs of St. Naum 
average discharge 7.5 m3/s and that of Tushemisht with 
2.5 m3/s. There are also two other groups of springs, Bil-
jana near Ohrid with an average discharge between 1 and 
2 m3/s and a group of springs, with total discharge of 
about 0.5 m3/s, issues in Devoll River Valley in Albanian 
territory, near the villages Golloborda, Manchurisht and 
Proger, in Devoll River Valley (2).

Jovan Cvijić (3) in 1905 described in detail the karst phe-
nomenon of the Prespa and Ohrid lakes area and formu-
lated the hypothesis that Prespa Lake recharges St Naum 
and Tushemisht springs issuing in Ohrid lakeside. Some 
investigations conducted with environmental isotope 
techniques supported by IAEA – Vienna have demon-
strated that Tushemisht Spring at about 52-54%, and St. 
Naum Spring at about 42–46 % are recharged by Prespa 
Lake (4, 5, 6, 7, 8). However, the most significant and curi-
ous karst phenomenon of the area is Zaver swallow hole, 
which is located in Prespa lakeside between Small Gorica 
and Gollomboch villages (in Albanian territory). There an 
intensive loss of the lake water into the karst basin could 
be seen (Fig. 2). Taking into consideration the difference 
of water levels in both lakes of 155 m in average and the 
distance of 17 km between the two lakes in the direction 
Zaver swallow hole - Tushemisht and St. Naum, the maxi-
mum hydraulic gradient of karst water flow is 0.0091.

Fig. 2. Zaver swallow hole; photo of 12 September 2019

CATASTROPHIC DECREASE OF PRESPA LAKE LEVEL 

Lake Prespa is an important natural, ecological and eco-
nomical water resource in a region suffering water short-
age Fig. 3 and 4. Duuring the period 1963–2002 Prespa 
lake level is lowered 8.79 m, with a decreasing level trend 
of 21.7 cm/year, while the decreasing trend of the pre-
cipitation for the same period is 7.8 mm (6). During the 
period 1951–2000 Prespa Lake level is lowered 7.79 m, 
with the decreasing trend of 10.9 cm/year, and the pre-
cipitation decreasing trend, for the same period, of 3.16 
mm/year (9). Both investigations take into consideration 
different time periods.

Many balance calculations of Prespa–Ohrid basin per-
formed by different authors and institutions of three 
neighboring countries result in big discrepancies (6, 9, 
10). This is the result of missing collaboration and co-
ordination regarding exchange of documentations be-
tween the three countries and systematic measurements 
of important water points (springs, rivers etc) as well as 
regarding the measurements of the climatic elements at 
high elevation areas of the karst basin and lack of data 
of snow fall and evaporation. Mostly, the conclusions of 
the investigators about the Prespa Lake level decline are 
based only on the data of “own country”. In the special-
ized technical literature (6, 7, 9, 11), there are expressed 
different opinions about the Prespa Lake level decrease 
which could be summarized as (a) geological (tectonic 
and karst widening of underground channels connecting 
both lakes), (b) anthropogenic (intensive use of lake water 
for irrigation) and (c) less recognized climate changes). 

The widening of the tectonic-karst pathways transmit-
ting the water from Prespa Lake to Ohrid Lake presup-
pose at least the increase of the discharge of the big 
karst springs of Tushemisht and St Naum, which is not 
supported by some non systematic measurements of the 
discharge of the springs. 

The anthropogenic impact on Prespa Lake level is re-
lated to the increased use of the Prespa Lake water for 
irrigation or for other purposes. Often the increased use 
of Prespa Lake is related mainly to the “intensive” use of 
the lake Small Prespa for irrigation in Albanian territory. 
In 1976 the Devoll River in Albanian territory was divert-
ed to flow to Small Prespa Lake and during the period 
1976–1996 the River input was about 30–70 million m3/
year with the intention to be used for irrigation of Korça 
plain during the summer. As the constructed sedimen-
tation basins of Devoll River didn’t functioned normally 
about 40.000 m3, of fine grained sediments are depos-
ited every year in Small Prespa Lake, which in total reach 
about 800.000 m3. The huge quantities of sediments 
changed completely the littoral zone and in the Albanian 
territory the beautiful Small Prespa was transformed into 
e wetland making impossible to further host the Devoll 
River water (Fig. 5). It is obvious that the lake water used 
for irrigation can’t be the reason for the decrease of Big 
Prespa Lake level. The maximal volume of Prespa Lake 
in 1961 was 4.23 km3 which has so far decreased by 
about 1.1 km3 (9). The used for irrigation water quantity 
is relatively small comparing with the total volume of Big 
Prespa Lake and moreover the used for irrigation water 
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mostly was supplied by Devoll River belonging to another 
watershed. 

Another anthropogenic impact on the decline of Prespa 
Lake level could be also the use of lake water for the mas-
sive irrigation of Resen plain located north to the Lake 
in the territory of North Macedonia, or the use of Small 
Prespa water for irrigation in Greek territory but no pub-
lished data exist about these activities.

ZAVER SWALLOW HOLE AS A TESTIMONY  
OF THE CLIMATIC CHANGES

For a better understanding of the climate changes let us 
describe in more detail the Zaver swallow hole. This is 
the biggest and most important swallow hole where the 
water of Prespa Lake disappears to reappear in the big 

Fig. 5. The littoral zone of Lake Small Prespa in Albanian territory 
is transformed into a wetland by the sedimentation of the small-
size sediments of Devoll river diverted into the lake

Fig. 4.  Zaver Swallow hole; water level elevation at about 
844.5 m asl (2005)

Fig. 3.  Zaver Swallow hole; water level elevation at about 847 m 
asl (2012)

karst springs along the Ohrid lakeside. The configura-
tion of Zaver swallow hole at high water level is like an 
prolongation of the lake about 600 m in length finishing 
in a natural vertical Upper Triasic limestone wall about 
25 m high of Mali Thate Mountain (Fig. 6). At the foot of 
the limestone wall is located Zaver swallow hole and a 
big cave not yet well investigated is developed close to 
it. In the memory of the local people is transmitted the 
description of a “road” connecting two sides of the Lake 
prolongation finishing to Zaver swallow hole but no one 
has seen it until the years 2002–2005. At this time inter-
val the Lake arrived the lowest known level of about 844.5 
m asl and the road emerged with all its mystery. The road 
is about 200 m long; it is constructed like a dam which 
the carriage way in average about 2.5 to 3.0 m wide, while 
its height varies from about 0.5 m in both extremes of the 
road to about 3 m in the central, deepest part of the water 
flowing to Zaver swallow hole. The road is constructed 

Fig. 6. During 2005 was possible to see the presence of a road 
(or dam) connecting two sides of the Prespa Lake prolongation 
finishing in Zaver swallow hole
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with stones of different dimensions, from about 15–20 
cm to big blocks more than 70–80 cm thrown without 
order and actually no signs of any former pavement could 
be seen on the road. The used building stones are taken 
from the local sandstone-conglomerate Pliocene depos-
its outcropping along the lakeside near Zaver swallow 
hole and consist of igneous, metamorphic and carbonate 
rocks (Fig. 7).

The presence of the road suggests some questions. 
When and why is constructed this “road”? Is there an an-
cient “road” or an ancient “dam”? Why was necessary to 
construct this “road”? About the time of the construction 
of the road there is no any testimony; the local people say 
that “the road is very old and no one knows when it was 
constructed”. The stone road is shorter and more con-
venient comparing with the former existing road passing 
on limestone rocks and quite near to Zaver swallow hole. 
At the actual situation the stone road is not convenient 
and is not used by the local population. The water level on 
both sides of the road is different; the level of the Prespa 
Lake is about 0.8 m higher that of flowing water to Zaver 
swallow hole. May be the road is a dam constructed to 
keep Lake level at higher elevation so important for the 
fishing activity of the local people. 

The construction of such a road (or dam) is justified only 
if for a long time (at least some tens of years or more) in 
the past Lake Prespa level has suffered by climatic short-
ages similar to the actual ones. An important investiga-
tion undertaken to explain the past climatic variability de-
termining the sediment isotope and geochemical record 
from Lake Prespa over the Last Glacial cycle found very 
low lake levels occur around 1000 years ago and a rapid 
reversal is established in the last 500 years (12). This pe-
riod could be the age of the road of Zaver swallow hole 
as well.

CONCLUSIONS

The existence of the ancient road of Zaver swallow hole 
testify that the main reason of the extraordinary decline 
of Prespa Lake water level are the permanent cyclic cli-
mate shortages on which nowadays overlap seriously the 
dangerous anthropogenic impacts as well.
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ПРИЛАГАНЕ НА НОВА ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ 
ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ С ТЕЖКИ МЕТАЛИ, 
МЕТАЛОИДИ И УРАН ВОДИ

Инж. Петър Йорданов, p.yordanov@geostroy.com - Геострой  АД

APPLICATION OF NEW INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR PURIFICATION OF WATERS 
CONTAMINATED WITH HEAVY METALS, METALLOIDS AND URANIUM
Eng. Petar Yordanov, p.yordanov@geostroy.com - Geostroy AD

ABSTRACT

The report deals with a new innovative technology 
developed by MMTEC (Mitsubishi Materials Technо 
Corporation) for purification of waters contaminated 
with heavy metals, metalloids and uranium. For the 
first time in Europe, the companies Geotechmin OOD 
and Geostroy AD put in practice the technology of 
MMTEC, and the results achieved are significant. The 
technology allows purifying waste waters from ura-
nium, heavy metals and metalloids and ensures the 
total water purification.

KEYWORDS: purification technology, contaminated 
waters, heavy metals, uranium

РЕЗЮМЕ

В доклада е разгледана нова иновативна техно-
логия за пречистване на замърсени с тежки мета-
ли, металоиди и уран води, разработена от ММТЕС 
(Mitsubishi Materials Technо Corporation) – Япония. За 
първи път в Европа дружествата Геотехмин ООД и 
Геострой АД прилагат на практика технологията на 
ММТЕС и постигнатите резултати са значителни. Тя 
позволява пречистване на отпадъчни води от уран, 
тежки метали и металоиди и води до пълното пре-
чистване водите.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: технология за пречистване, замър-
сени води, тежки метали, уран

Доклад, изнесен на Национална научно-техническа конференция „Минерално-суровинната база на България - 
нерудни полезни изкопаеми“, 22.10.2019 г.  Национален дом на науката и техниката, София

„ЗЕЛЕНА РЪЖДА“ Е ЕДИН УСПЕШЕН ПРОЕКТ 

През 1947 г. е пуснат в действие първият у нас 
завод за преработка на уранова руда, построен 
в района на гр. Бухово. В предприятието през 

годините на експлоатация са постъпвали за пре-
работка руди със сравнително високо съдържание 
на уран за получаване на уранов концентрат. През 
първите години на работата на завода – от 1947 до 
1956 г., отпадъкът от преработката е изхвърлян ди-
ректно в намиращата се под завода р. Янешница, а 
след този период към завода са изградени поетапно 

две хвостохранилища с обща площ около 560 000 m2. 
Дейността на предприятието е прекратена през 
1992 г. с ПМС за ликвидиране на уранодобива в Бъл-
гария. Като цяло дейността по добива и преработката 
на урановата руда в района е предизвикала сериоз-
но замърсяване на околната среда. Радиационни из-
следвания, проведени през 1994 г. в района показват 
стойности на мощността на дозата в диапазона 1300-
3800 nGy/h. Изхвърляният през първите години отпа-
дък в коритото на р. Янешница е довело до сериозни 
натрупвания по поречието, популярни като „Разлив 
Яна”, площта на които се оценява на 120 ha.
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Работните дейности по проекта започват през 2013 г., 
като остатъчните руди, отпадъците от преработката 
и замърсените с естествени радиоактивни матери-
али почви и оборудване са събрани и депонирани в 
чашата на старото хвостохранилище в условията на 
временно съхранение според съгласувания с компе-
тентните органи проект. 

Оборудването за пречиствателното съоръжение за-
едно с електронна система за мониторинг пристига 
през август 2014 г., монтирано е през септември и 
започва работа на 1 октомври 2014 г. Инсталацията 
представлява сглобяема конструкция от модули, в 
която трябва да се постигне алкална среда за нор-
мално протичане на процеса. Капацитетът ѝ е 5 m3 
отпадъчни води на ден. Площта, на която е монтирано 
съоръжението е около 50 m2. Експлоатацията му про-
дължава през цялата 2015 г.

Характерни особености на процеса са:

l С протичането на реакцията се постига едновре-
менно пречистване на много нежелани елементи;

l Единствената технология, при която селен и арсен 
се извличат толкова пълно (<0,01 mg/l);

l Намаляване на обема на утайката;

l Отлично обезводняване на утайката;

l Утайка с магнитни свойства.

СЪЩНОСТ НА ТЕХНОЛОГИЯТА

В основата на иновативната технология за пре-
чистване на води от токсични тежки метали и уран е 
осъществяването на окислително-редукционни про-
цеси в условията на циркулиращи железни хидрооки-
си („зелена ръжда“/ферит).

„Зелената ръжда“ (GR) е междинно състояние при ко-
розията на желязото:

[FeII
(6-х)FeIII

х(OH)12]
х+ [(A)x/n . yH2O]x-

ПЕТЪР ЙОРДАНОВ завършва висшето си образование в Ставрополския по-
литехнически институт, Русия, където придобива магистърска степен като 
машинен инженер. От 1988 г. има бакалавърска степен от Висшето военно 
строително училище „Комаровски” - Санкт Петербург, Русия  по специалността 
„Експлоатация на санитарно-технически системи”, а от 2002 г. - магистърска 
степен по „Опазване на околната среда и устойчиво развитие“ от Химико-тех-
нологичния и металургичен университет - София. Инж. Петър Йорданов е екс-
перт по ОВОС, членува в комисиите по „ЗБУТ“ и по „Околна среда“ към БМГК. 
Понастоящем е директор „Екология, ЗБУТ и ИСУ” в Геострой АД. Професио-
налните му интереси са свързани с: оценка на екологичния риск; контрола на 
замърсяването на въздуха, водите и почвите; управление на отпадъците; реха-
билитацията на депа за производствени и опасни отпадъци; отстраняване на 
екологични щети причинени от минали действия и бездействия и др. 

През 2007 г. Група ГЕОТЕХМИН започва изготвянето 
на проект за техническа рекултивация на замърсени-
те площи на ПХП „Металург“. Година по-късно същият 
е съгласуван с компетентните институции - Агенци-
ята за ядрено регулиране - АЯР, Национален център 
по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ), 
МОСВ и Министерството на икономиката и енергети-
ката. Рекултивацията е извършена от Геострой АД. 
Голяма част от терена от общо 288 декара е засаден 
с дръвчета - над 50 ореха, 4 секвои, над 120 плодни 
дръвчета, акация, бреза, лешници и лавандула.

Благодарение на дългогодишното добро сътрудни-
чество между Геотехмин ООД и ММТЕС (Mitsubishi 
Materials Technо Corporation, Мицубиши матириалс 
техно корпорейшън) – Япония, през 2013 г. се подпис-
ва Рамково споразумение за дългосрочно техниче-
ско сътрудничество, което предвижда както съвмест-
ни дейности по изграждането в България и извън 
страната на пречиствателни съоръжения за отпадъч-
ни води, така и по други значими проекти. Основната 
дейност на Геострой АД е фокусирана в изпълнение 
на дейностите по експлоатирането на инсталацията 
за отстраняване на замърсителите. Проектът се на-
рича „Зелена ръжда“ на името на ефективната техно-
логия, разработена от японската компания. 

Предизвикателството, пред което се изправят друже-
ствата, включва проектиране, изграждане и експлоа-
тация на модулна станция за пречистване на замър-
сени с уран отпадъчни води от бившето предприятие 
от системата на ДСО „Редки метали“ - ПХП „Металург“ 
в град Бухово, начинание, изцяло финансирано със 
собствени средства. Изградената модулна пречист-
вателна станция отговаря на нуждите и има капа-
цитет за пречистване на водите с характерните за 
случая замърсители. Получени са необходимите раз-
решителни за провеждане на дейността.

За първи път в Европа дружествата Геотехмин ООД 
и Геострой АД прилагат на практика технология на 
ММТЕС, Япония, за пречистване на отпадъчни води 
от уран, тежки метали и металоиди и постигнатите 
резултати са по-големи от очакваните.
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Структура на зелената 
ръжда (GR)

Протича окислително-редукционен 
процес, последван от утаяване на 
магнетит с включени елементи на 
тежките метали в неговата структу-
ра. Крайният продукт на реакцията 
е магнетит, който е химически ста-
билен твърд отпадък.

Неутрализацията протича при цир-
кулация на утайката. Това е типи-
чен процес, който се използва за 
пречисване на киселинни руднични 
води (фиг. 1).

Фиг. 2. Комбинацията от три фундамен-
тални процеса осигурява уникална и 
ефикасна технология за отстраняване 
на токсични елементи

Елемент
Концентрация, mg/l

Преди 
очистка

След  
очистка

Кадмий Cd 2 <0,01
Олово Pb 2 <0,01
Мед Cu 2 <0,01
Цинк Zn 2 <0,01
Никел Ni 2 <0,01
Кобалт Co 2 <0,01
Арсен As(III) 2 <0,01
Арсен As(V) 2 <0,01
Хром Cr(VI) 2 <0,01
Селен Se(VI) 2 <0,01

Молибден Mo(VI) 2 0,07
Антимон Sb(III) 2 <0,01

Уран U 2 <0,01

Бавна оксидация

   Алкална среда

   Магнетит

Фиг. 1. Процес с използване циркулацията на суспензията

Комбинацията от три фундаментал-
ни процеса: утаяване, адсорбция и 
редукция, осигурява едновремен-
ното отстраняването на повечето 
тежки химични елементи (фиг. 2).

По време на експеримента са про-
веждани регулярни лабораторни 
изследвания на водите и на утайка-
та (фиг. 3). Резултатите от измерва-
нията се отразяваха ежедневно във 
формуляр за отчитане на проби и 

анализи и ще се анализират. На мо-
ниторинг подлежаха и показатели 
като дебит, температура, pH на за-
мърсената вода и др. Персоналът, 
зает в реализирането на проекта, 
е предварително обучен. За безо-
пасността на екипа бяха предвиде-
ни инструктажи и бяха закупени и 
лични предпазни средства. Първо-
началното състояние на замърся-
ването на водите включва наличие 
на уран от 1 до 4 mg/l - отпадъчните 
води от измиване на скрап и обо-
рудване. 

Фиг. 3. Практическо приложение на GR технологията в България. Пилотна инсталация на Геотехмин ООД на територията на 
ПХП „Металург“, Бухово с капацитет 0,2 m3/h
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Фиг. 4. Графично представяне на резултатите след пречистване

На изхода след пречистването ре-
зултатът е 0,01 mg уран на литър. 
Графичните данни се представени 
на фиг. 4.

Получената след третиране утайка 
представлява химически стабил-
ния продукт магнетит, който не се 
нуждае от специални условия за 
депониране или временно съхра-
нение, като при необходимост ме-
талите могат да бъдат повторно 
извлечени. Дори замърсители като 
стронций, които са около прага на 
чувствителност на апаратурата, в 
подаваните за пречистване води, 
биват улавяни и концентрирани в 
утайката.

ли и металоиди, които се свързват 
и утаяват. Още от 90-те години на 
20 век тя успешно се използва за 
пречистване на почвата в Япония, 
в райони с високи замърсявания 
на тежки метали. Инвестицията в 
технологията е значително по-мал-
ка в сравнение с подобни такива, 
включващи верижни реакции.

След завършването на пилотния 
проект в гр. Бухово смятаме, че ме-
тодът може да се прилага на раз-
лични обекти.

Горди сме, че ние от Геотехмин ООД 
и Геострой АД първи в България и 
Европа прилагаме това ноу-хау в 
сътрудничество с японската ком-
пания Мицубиши Матириълс Текно 
Корпорейшън фиг. 5.

Фиг. 4. Практическо приложение на GR 
технологията в Япония. Индустриал-
на инсталация на Мицубиши Матири-
алс Техно Корпорейшън в действие от 
2007 г. с капацитет 12,5 m3/h

Проектът приключва официално в 
края на януари 2016 г., когато стан-
цията е изведена от експлоатация.

На практика има различни алтерна-
тиви - в Европа например се използ-
ват селективни смоли, които обаче 
не водят до пълното пречистване 
водите, а само до извличане на оп-
ределени химични елементи. 

Друг вариант са биотехнологиите, 
за чието успешно действие обаче 
е необходим много по-дълъг срок 
и поради това не винаги са подхо-
дящи. Технологията за т. нар. „зе-
лена ръжда“ дава възможност за 
извличане не само на уран, а и на 
всички съдържащи се тежки мета-
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ГЕНЕРИРАНЕ НА ЕНЕРГИЯ ПРИ ПРЕЧИСТВАНЕ 
НА МИННИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В РАСТИТЕЛНИ 
СЕДИМЕНТНИ МИКРОБНИ ГОРИВНИ КЛЕТКИ

Д-р инж. Росен Иванов, rosen_iv@abv.bg - Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

ENERGY GENERATION WHEN PURIFYING MINING WASTE WATERS IN PLANT SEDIMENTARY 
MICROBIAL FUEL CELLS 
Dr. Eng. Rosen Ivanov, rosen_iv@abv.bg - University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Sofia“

ABSTRACT

Conventional methods for mine waste waters treat-
ment require significant capital expenditures and 
electricity consumption. The constructed wet zones 
with integrated plant sedimentary microbial fuel cells 
offer a new alternative technology for purification of 
mine waters of different composition, with parallel 
generation of energy. The present work examines the 
efficiency of purification of synthetic mine waters, 
containing iron, manganese and sulfates using plant 
sedimentary microbial fuel cell, and the generated 
energy during the treatment process. The obtained 
results show degree of purification above 95% for the 
three pollutants and a cell power density reaching 
17,84 mW/m2. 

KEYWORDS: synthetic mine water, sedimentary mi-
crobial fuel cell, parallel energy generation

РЕЗЮМЕ

Конвенционалните методи за пречистване на минни 
отпадъчни води изискват значителни капитални раз-
ходи и консумация на електроенергия. Конструирани-
те влажни зони с интегрирани растителни седимент-
ни микробни горивни клетки предлагат по-евтина 
алтернативна технология за пречистване на различ-
ни по състав руднични води при паралелен добив 
на енергия. В настоящата разработка е изследвана 
ефективността на пречистване на синтетични руднич-
ни води, съдържащи желязо, манган и сулфати, чрез 
растителна седиментна микробна горивна клетка и 
генерираната енергия по време на пречиствателния 
процес. От получените резултати се установява сте-
пен на пречистване над 95% и за трите замърсителя, 
като се достига плътност на мощността на клетката 
от 17,84 mW/m2.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: синтетични руднични води, се-
диментна микробна горивна клетка, паралелен добив 
на енергия

Научна разработка, отличена с ПЪРВА НАГРАДА в категория МИННО ДЕЛО от Националния конкурс за млади учени и 
специалисти 2019 г., проведен от НТС по минно дело, геология и металургия. Повече за конкурса и снимки от награж-
даването може да намерите на стр. 2
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засадена със смесена водолюбива 
растителност (Typha latifolia, Typha 
angustipholia, Phragmites, Spartina, 
Carex acuta). Клетката има форма-
та на паралелепипед и е с обем 30 
dm3. РСМГК е запълнена със смес 
от седимент и торф в отношение 
20:1 с обем 20 dm3. На дъното и в 
повърхностния слой са поставени 
електроди от неръждаема стомана 
с площ 400 cm2. Клетката е констру-
ирана така, че да може да се осигу-
ри различен поток на водата през 
нея, фиг. 1. 

За постигане целите на експери-
мента e използван синтетичен раз-
твора на руднични води с химичен 
състав: Fe – 200 mg/l (FeSO4.7H2O), 
Mn – 40 mg/l (MnSO4) и SO4

2- - 
2000 mg/l (MgSO4.7H2O). Разтворът 
e подаван към клетката с вертика-
лен низходящ поток при поддържа-
не на контактно време 5 деноно-
щия. Анодната област на РСМГК е 
инокулирана със смесена култура 
сулфат-редуциращи бактерии.

В определени точки на лаборатор-
ната инсталация са измервани па-
раметрите рН и Еh, mV. В същите 
точки на опробване са определяни 
концентрациите на сулфати, желя-
зо и манган. 

l Определяне на рН – по-
тенциометрично чрез 

ВЪВЕДЕНИЕ

Един от най-сериозните еколо-
гични проблеми, вследствие на 
минно-добивната и минно-пре-

работвателната промишленост, е 
генерирането на кисели води с ви-
соко съдържания на тежки метали, 
радиоактивни елементи, сулфати 
и други замърсители. Генериране-
то на такива води е неизбежен ес-
тествен процес, вследствие окисле-
нието на разкрити маси сулфидни 
минерали [1]. Ограничаване фор-
мирането и разпространението на 
кисели руднични води подпомага 
решаването на проблема, но трябва 
да се вземат мерки и за третира-
нето им [2]. Най-често прилаганите 
технологии за пречистване на руд-
нични води изискват значителна 
консумация на електроенергия. 
Поради това, новите технологии с 
ниска консумация на енергия и въз-
можност за възстановяване на цен-
ни ресурси от отпадъчни води, са от 
изключително голям интерес [3].

Конструираните влажни зони пред-
лагат по-евтина алтернативна 
технология за пречистване на от-
падъчни води. Моделирани по под-
ходящ начин, те могат да пречист-
ват разнообразни по състав води, 
като обикновено изискват по-мал-
ки капитални и експлоатационни 
разходи, както и минимална човеш-
ка намеса в сравнение с конвенцио-
нални методи [4]. Конструираните 
влажни зони са проектирани така, 
че да оптимизират протичането на 
естествените биогеохимични про-
цеси, свързани с отстраняването 
на замърсителите. Това става чрез 
утаяването на металите под форма-
та на хидроксиди, сулфиди и кар-
бонати, и чрез подходяща промяна 
в стойностите на рН на средата. 
Водната и почвена химия, както и 
съдържанието на кислород, опре-
делят дали процесите ще протичат 
в окислителни (аеробни) или редук-
ционни (анаеробни) условия [5].

Възможностите за генериране на 
енергия от растителни седимент-
ни микробни горивни клетки са 
широко изследвани, но едва в по-
следните години започват опитите 
за приложение на РСМГК при пре-
чистване на отпадъчни води [6]. В 
повечето растителни седиментни 
микробни горивни клетки, използ-

Фиг. 1. Схема на лабораторната инсталация: 1 – входящ разтвор; 2 – перисталтич-
на помпа; 3 – дигитален мултиметър; 4 – конструирана влажна зона с интегрирана 
растителна седиментна микробна горивна клетка; 5 – изходящ разтвор; A – анод, 
C – катод

вани за пречистване на отпадъчни 
води, вегетира водолюбива расти-
телност, като по този начин се на-
подобяват условията в конструира-
ните влажни зони [7].

В настоящата работа са разгледа-
ни възможностите за интегриране 
на растителна седиментна микроб-
на горивна клетка в конструирана 
влажна зона за пречистване на руд-
нични води при паралелен добив на 
енергия. За целта е конструирана 
РСМГК  към която с подходящ по-
ток е подаван синтетичен разтвор 
на руднични води, съдържащи же-
лязо, манган и сулфати. 

Приложението на растителни се-
диментни микробни горивни клетки 
при пречистване на отпадъчни води 
тепърва се развива, като непрекъс-
нато се повишава тяхната ефек-
тивност. [8] Усъвършенстването на 
една такава технология би довела 
до значително намаляване разхо-
дите за пречистване на руднични 
води, паралелен добив на енергия и 
подобряване качеството на околна-
та среда [9].

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

За целите на експеримента е кон-
струирана растителна седиментна 
микробна горивна клетка (РСМГК) 
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HANNA instruments HI 9021 
microprocessor pH meter;

l Определяне на Eh, mV - по-
тенциометрично чрез HANNA 
instruments HI 9032;

l Определяне на EC, mS – чрез 
WTW LF 90;

l Количествено определяне на 
сулфати – със SPEKOL 11 при 
дължини на вълната 420 nm, 
чрез използване на BaCl2 за 
спектрофотометрично измерва-
не на мътността на пробата в ре-
зултат на получена бяла утайка 
от BaSO4;

l Концентрация на тежки метали 
– ICP-AES спектроскопия – ме-
тод EPA 6010C;

l Електрическите параметри на 
РСМГК са измервани с цифров 
мултиметър тип – Keithley 175, 
като за товарно съпротивление 
(консуматор) е използван пре-
цизен потенциометър с макси-
мална стойност - 13,5 kW.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

В табл. 1 са представени данни за 
основни химични параметри на из-
ходящите води от растителната се-
диментна микробна горивна клетка 
след 5 денонощия.

От табл. 1 се вижда, че независимо 
от генерираните протони при хидро-
лизата на желязото, се наблюдава 
повишаване на рН, което се дължи 
на протичане на микробни процеси, 
главно сулфат-редукция, при която 
се генерират бикарбонатни йони. 
Понижената концентрация на же-
лязо, манган и сулфати в края на 
експеримента води до намаляване 
електропроводимостта на водите. 

хидролиза, водеща до формиране 
на Fe(OH)3. При едновременното 
внасяне на желязо и манган в РСМ-
ГК се наблюдава тяхното последо-
вателно отстраняване – първо на 
желязото, после на мангана. Този 
факт може да се обясни чрез дейст-
ващия известен химичен механи-
зъм за редукция на Mn4+ до Mn2+ 
при наличие на феройони Fe2+ в сре-
дата. Отстраняването на мангана 
от третираните води при рН около 
6 се дължи главно на биологичното 
окисление на двувалентния манган 
до четиривалентен, с последващо 
утаяване на MnO2.

В края на експеримента се наблю-
дава и значително понижаване на 
окислително-редукционния потен-
циал, вследствие протичане на про-
цеса микробна сулфат-редукция в 
анаеробната зона на клетката. 

От направените химични анализи 
се установява ефективно отстра-
няване на желязото и мангана от 
водите. Тяхната концентрация в 
изходящите води спда съответно 
до 3,24 mg/l и 0,82 mg/l. Утаяването 
на желязото е свързано с биологич-
ното и химично окисление на фе-
ройоните до ферийони аеробната 
зона на клетката и последващата 

Фиг. 2. Зависимост между напрежение и плътност на тока на РСМГК

Фиг. 3. Поляризационна крива на РСМГК

Показател Входящ 
разтвор

Изходящ 
разтвор

pH 6,49 8,69
Eh 151 -224

EC, µS 2624 273
Fe, mg/l 200 3.24
Mn, mg/l 40 0,82

SO4
2-, mg/l 2000 54

Табл. 1. Основни химични параметри на 
входящия и изходящ от РСМГК разтвор
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В анаеробната зона на клетката се 
наблюдава значителна редукция 
на сулфатите, като концентрацията 
им спада до 54 mg/l. Продуцирания 
сероводород при процеса микробна 
сулфат-редукция може да отстрани 
допълнителни количества желязо 
и манган, като ги утаи под формата 
на неразтворими сулфиди. 

На фиг. 2 и 3 са представени данни 
за измерени електрически параме-
три на растителната седиментна 
микробна горивна клетка по време 
на експеримента.

Напрежението при отворена вери-
га по време на пречистването на 
водите в клетката варираше между 
800 mV и 1000 mV.

По време на експеримента беше 
достигната максимална плътност 
на мощността от 17,84 mW/m2 при 
приложено съпротивление 100 Ω 
и плътност на тока 45,62 mA/m2, 
фиг. 4.

Данните от цикличните волт-ампер-
ни характеристики показват добра 
ефективност на растителната се-
диментна микробна горивна клет-
ка, за което се съди по значител-
ните амплитуди на напрежението и 
голямата площ на получения хисте-
резис.
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ИЗВОДИ

На база направените изследва-
ния и получените резултати се ус-
тановява висока ефективност на 
пречистване на синтетичните раз-
твори на руднични води в растител-
ната седиментна микробна горив-
на клетка. И за трите изследвани 
замърсителя се постига степен на 
пречистване над 95%. Върху пре-
чистването на водите оказват вли-
яние редица фактори, като от клю-
чово значение за ефективността 
е контактното време и правилния 
избор на ход на водния поток през 
клетката, в зависимост от замър-
сителите. Генерираната енергия по 
време на пречиствателния процес 
е допълнително предимство за из-
бора на такава технология при пре-
чистване на минни отпадъчни води 
с малък дебит.
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Фиг. 4. Циклична волт-амперна характеристика на РСМГК
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APPLICATION PROBLEMS
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ABSTRACT

The purpose of the present study is to evaluate the 
current state of old oil wells with water discharge. Af-
ter study of archive documentation and field observa-
tions, a classification and a map of these wells were 
compiled based of their technical state and environ-
mental impact. The R-1 Rasovo well with water dis-
charge forming a lake with a high content of iodine, 
bromine and other components was chosen for a 
detailed study. Samples of water and soil were taken 
which made it possible to elucidate the hydrochemi-
cal processes resulted from the water discharge and 
to evaluate the degree of environmental impact. 

KEYWORDS: water discharge, old oil wells, ecology

РЕЗЮМЕ

Целта на настоящото изследване е да се оцени акту-
алното състояние на стари нефтени сондажи със са-
моизлив на води. След запознаване с архивна инфор-
мация и теренни огледи, е направена класификация 
и съставена карта на тези сондажи, на основата на 
техническо състояние и екологично въздействие. За 
детайлни изследвания е избран сондаж Р-1 Расово, 
чиито води на самоизлив образуват езеро с високи 
концентрации на йод, бром и други компоненти. Взети 
са водни и почвени проби, които позволиха да се изя-
снят хидрохимичните процеси, които протичат вслед-
ствие самоизлива и да се оцени степента на еколо-
гично въздействие.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: самоизлив, стари нефтени сонда-
жи, екология

Научна разработка, отличена с първа награда в категория ГЕОЛОГИЯ от Националния конкурс за млади учени 
и специалисти 2019 г., проведен от НТС по минно дело, геология и металургия. Повече за конкурса и снимки от 
награждаването може да намерите на стр. 2

ВЪВЕДЕНИЕ

През ХХ век в Северна България са прокарани над 
2500 сондажа за търсене и проучване на нефт и 
газ [1]. Някои от тях са разкрили подземни води, 

често с висока минерализация. Много от сондажите 

са ликвидирани, а други консервирани. Съществуват 
и сондажи, които са запуснати, а на други устията са 
компрометирани. Цел на настоящото изследване е да 
се установи актуалното състояние на сондажи, при 
които има самоизлив, както и да се направят оценки 
за тяхното екологично въздействие и възможности 
за използване.
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термални води, широко използвани 
за спа процедури, басейни и питей-
но-битово водоснабдяване;

Сондажи, от които изтичат пресни 
води и не носят риск за околната 
среда, като се изключат локални 
овлажнявания и заблатявания. 
Част от тях са каптирани като чеш-
ми и се използват от местното на-
селение;

Сондажи с изтичащи води с пови-
шена минерализация или на някои 
компоненти (йод, бром, нефтопро-
дукти) (фиг. 2в). Такива са 35% от 
установените сондажи на самоиз-
лив. В повечето случаите изтичащи-
те води не са с голям дебит и засег-
натите от тях площи са до няколко 
десетки метра.

След полевите обходи са избрани 
представителни обекти, в които да 
бъдат проведени допълнителни, 
по-детайлни изследвания, като в 
случая е разгледан Сондаж P-1 – 
Расово [3].

Фиг. 1. Прокарани нефтени сондажи в Северна България (с кръг – всички прокарани сондажи; с триъгълник – сондажи с уста-
новен самоизлив на пресни води, а с квадрат – води с минерализация над 1 g/l)

l Сондажи, които не се откриват 
на терен (ликвидирани или уни-
щожени). Около тях няма овлаж-
няване и заблатяване и те не 
оказват въздействие върху поч-
ви и води;

l Сондажи, при които в следствие 
на изтощаване на запасите на 
подземните води, водното ниво 
се е понижило под терена и вече 
не се считат за сондажи на са-
моизлив (фиг. 2а);

l Сондажи, които са добре херме-
тизирани и не се наблюдава из-
тичане на води (фиг. 2б);

l Сондажи, които в момента са на 
самоизлив. Досега са установе-
ни 106 такива сондажа (фиг. 1). 
Според тяхното състояние и еко-
логични рискове, те се поделят 
на 3 групи:

Сондажи на самоизлив, които се из-
ползват в момента (т.е. те са тран-
сформирани в експлоатационни хи-
дрогеоложки сондажи). Такива са 
повечето сондажи във Варненския 
артезиански басейн, разкриващи 

Фиг. 2. а - сондаж с понижено водно ниво; б - добре херметизиран сондаж, без изтичане; в - сондаж с висока минерализация, 
образувал заблатени площи

ОБЩА ОЦЕНКА СЪСТОЯНИЕТО НА 
СОНДАЖИТЕ

За целите на изследването е пре-
гледана, анализирана и система-
тизирана архивна информация на 
ГИ – БАН, МГУ „Св. Иван Рилски“ 
и Националния Геоложки фонд, за 
повечето от проучвателните и екс-
плоатационни сондажи. Отделени 
са тези, които не са ликвидирани и 
има самоизлив (над 250). Събрани 
са и хидрохимични данни за само-
изливащите се води през времето.

Проведени са теренни огледи за ус-
тановяване актуалното състояние 
на набелязаните сондажи (фиг. 1), 
като на място са измерени pH, тем-
пература и електропроводимост на 
изтичащите води. От избрани сон-
дажи са взети водни проби за хими-
чен анализ, както и почвени проби 
по профили от засегнатите от само-
излива площи, спомагащи тяхното 
оконтурване.

След проведените огледи, сонда-
жите могат да бъдат групирани по 
следния начин [2]:
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ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ОБЕКТ НА ИЗ-
СЛЕДВАНЕ

Сондаж P-1 Расово е разположен 
в обсега на Мизийската платфор-
ма, на около 2,5 km юг-югоизточно 
от центъра на с. Расово (фиг. 3). 
Прокаран е през 1980-1984 г. и е с 
дълбочина 4904 m. Първоначални-
ят сондаж, поради технически при-
чини, е бил ликвидиран и изградeн 
отново в непосредствена близост. 
Сондажът пресича 3 водоносни 
хоризонта, като на повърхността 
изтичат води само от интервала 
от 2146-2344 m под повърхността. 
По-дълбоко разположените водо-
носни хоризонти са тампонирани. 
Сондажът се намира върху терен, 
без условия за повърхностно от-
тичане на водите. Под почвения 
слой са разпространени льосови 
наслаги с дълбочина 8-11 m. Под 
тях лежат водонепропускливи гли-
нести скали. Изтичащите от сонда-
жа води образуват езера, водите на 
които се насочват към изкуствени 
басейни (фиг. 3).

МЕТОДИКА

За оценка екологичното състояние 
около артезианския сондаж при 
с. Расово бе направен анализ на 
съществуващата информация. Бе 
проведен теренен оглед с измерва-
не на засегнатите площи и обеми 
вода. Взети са допълнителни во-
дни проби от изтичащата вода от 
сондажа и от езерото около него. 
Проведе се опробване по профил 
на почвения слой, до дълбочина 
1,2 m. На тези проби са определе-
ни рН и електропроводимост по 
методиката, дадена от Department 
of Sustainable Natural Resources of 
Office of environment and heritage 
– NSW Govern., Australia (www.
environment.nsw.gov.au/resources/
soils/testmethods/phw.pdf). Из-
числени са общите обеми на изне-
сено вещество от водата, както и на 
някои от по-важните компоненти.

За прогнозиране на вероятността 
от корозия и отлагане на минерал-
ни фази на устията на сондажа, са 
взети под внимание физикохимич-
ните фактори, влияещи върху тези 
процеси (промяна на рН, налягане 
и температурата, газов и химичен 
състав). Разработени са експресни 
подходи за оценка взаимодействи-

помощта на програма за хидрохи-
мично моделиране VISUAL MINTEQ.

РЕЗУЛТАТИ

Непрекъснатото изливане на вода 
от сондажа довежда до съществе-
ни промени на териториите около 
сондажа (фиг. 4). Образувана е по-
редица от 3 последователни езера 
с приблизителни площи от 55, 115 

ето на водите, и вероятността за 
образуване на карбонатни и сили-
катни минерали [4]. От тях в насто-
ящото изследване са използвани 
индексите LSI (Langelier Saturation 
Index) и RSI (Ryznar Stability Index).

Определяне на вероятността от от-
лагане на различните минерални 
фази, е направена чрез индексa на 
насищане SI (Saturation Index) [5] с 

Фиг. 3. Сондаж P-1 Расово и района около него

Фиг. 4. Засегнати територии около артезианския сондаж Р-1 Расово: 1 - видимо за-
сегнати площи; 2 - езера; 3 - зони между езера, със стичаща се вода; 4 - изкуствен 
басейн с вода; 5 - изкуствени басейни с утайки; 6 - сондаж; 7 - място на взимане на 
почвени проби
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тези утайки все още не са достатъч-
но консолидирани.

По отношение на индексите LSI и 
RSI категоризацията на водите е 
променлива, като през годините те 
преминават от „ Отлагащи веще-
ство, но не корозивни“ в „Слабо ко-
розивни, но не отлагащи вещество“ 
по LSI, а по RSI – от „Силно отлага-
щи вещество“ в „Силно корозивни“. 

С помощта на програмата VISUAL 
MINTEQ са определени индексите 
на насищане на водите, изтичащи 
от сондажа, както и на тези от по-
следното езеро, преди водата да 
достигне изкуствения басейн. Уста-
нови се, че за повечето от опреде-
ляните минерални фази водите са 
ненаситени. Вероятност за отлага-
не (с SI > 0) има главно за карбонат-
ните минерални фази – арагонит, 
калцит, доломит и ватерит (фиг. 6). 
Водата е в равновесно състояние 
или леко наситена по отношение на 
халцедон, кварц и стронцианит. Въ-
преки високите съдържания на Na+ 

и Cl-, водата е ненаситена с халит 
(SI около 2,77÷2,51). Сравнявайки 
индексите на насищане на изтича-
щите води с тези от езерата, в по-
следните са регистрирани по-ниски 
стойности, за повечето фази. По-ви-
соки стойности на SI има главно за 
минерални фази, които обикновено 
се отлагат в плитки басейни поради 
изпарение, например натрон, ми-
рабилит и халит, но все пак водата 
остава ненаситена по отношение на 
тях (фиг. 7). Предполага се, че при 
по-високи температури на въздуха 
и сухи периоди, типични за летния 
сезон в този район, концентрации-
те могат да се повишат и те да се 
отложат.

Фиг. 5. Отложения в района на сондажа: А. Кори от утайки по дъното на езерата с 
черни пелоиди под тях; B. Твърди отложения по устието на сондажа

и 35 m2 и дълбочина 0,2-0,3 m. Те са 
отделени от механично и химично 
вторично отложени наслаги, през 
които водата от сондажа премина-
ва на широк фронт. В момента от 
последното езеро водата се насоч-
ва към два изкуствено изкопани ба-
сейна с площи 1449 и 530 m2. Пре-
ди, водата се е насочвала поетапно 
към други 4 басейни, с площи от 
1000 до 1650 m2, които в момента 
са запълнени с утайки.

Поради продължителното изтичане 
на водата от сондажа (от неговото 
прокарване до сега), (над 240000 m3 

вода) и средна стойност на общата 
минерализация около 24 g/l, коли-
чеството разтворени вещества, из-
несени на повърхността, възлизат 
приблизително на 5600 x 106 t, като 
основната част от тях се дължат на 
Cl- и Na+. Практически интерес пред-
ставляват, изнесените относително 
големи количества Sr, Br, B, I, които 
биха могли да се използват. Така 
например концентрации на йод над 

10-18 mg/l в подземни води ги пра-
ви икономически изгодни за добив 
на този елемент [6]. В по-малки ко-
личества се изнасят и други еле-
менти: N, P, Si, Fe, Mn.

Наличието на свободна водна по-
върхност в басейните и езерата е 
предпоставка за изпарение на во-
дата и допълнително концентрира-
не на разтворите, което създава ус-
ловия за утаяване, подобни на тези 
в плитките крайморски басейни. 
Отлага се твърда фаза, включва-
ща, както механични частици, така 
и хемогенно отложени минерали. 
Тези материали образуват кори по 
дъната на езерата и преградите 
между тях (фиг. 5). На много места 
в езерата под корите има слой от 
черни пелоиди, на места с дебелина 
до 0,2 m и приблизителен обем око-
ло 40 m3. Вследствие процесите на 
химично и механично отлагане са 
запълнени четири от изкуствените 
изкопи, като обемът на натрупани-
те наслаги е над 7000 m3. Част от 

Фиг. 6. Стойности на SI от проби, вземани през годините Фиг. 7. Промени на SI на минералните фази след изтичане 
от сондажа
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С помощта на мини-диск инфил-
трометър (Decagon Devices, Inc.), 
като е получена средна стойност 
на инфилтрацията в почвения слой 
0,66 m/d. характеризираща усло-
вията за инфилтрация както на 
дъждовна вода, така и на тази от 
сондажа. С цел да се оцени обхвата 
на това влияние е направено екс-
пресно изследване на промените в 
солеността и pH на почвения слой в 
дълбочина. Избрана е най-близката 
до сондажа площ, която е визулано 
незасегната (фиг. 4). Взети са поч-
вени проби през 0,2 m до дълбочи-
на 1,2 m в три точки на разстояние 
1m една от друга, започвайки от 
брега на езерото. Получените ре-
зултати (фиг. 8) показват, че вода-
та от езерото води до понижение 
на pH на почвата на относително 
близко разстояние – до 1,5 m. Раз-
стоянието, до което солеността на 
почвата се покачва е относително 
по-голямо и е по-значително в пе-
съчливата част на почвения слой, 
под хумусния хоризонт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изследванията доказват, че мно-
го от сондажите с първоначален 
самоизлив в момента не текат, 
вследствие на понижено ниво или 
добра консервация и ликвидация. 
Голяма част от изтичащите води 
се ползват за водоснабдяване или 
от местното население. Неголям е 
броят на сондажите, криещи риск 
от замърсяване на околната сре-
да. Качеството на водите, на част 
от такива сондажи, е подходящо 
за лечебни цели и те биха могли 
да се оползотворят. Само някол-
ко сондажа, с присъствие на неф-
топродукти в тях, е необходимо да 
бъдат ликвидирани. Съществен 
риск е умишленото унищожаване 
на оборудването на устията на кон-
сервирани и херметизирани сон-
дажи, с цел използването им като 
желязо за скрап, при което може 
да се активират нежелани изтича-
ния и замърсяване на почви и води 
около тях. За случая със сондажа 
при с. Расово, получените резулта-
ти показват, че изтичащите води с 
висока минерализация и съдържа-
ние на различни елементи засягат 
значителна по площ обработваема 
земя. В резултат на равнинния те-
рен са се образували езера около 

на България.   Научни съобщения на 
национална научна конференция на 
БГД с международно участие Геона-
уки 2018, Списание на БГД, т.79, 3, 
155-156;

3 Trayanova, M., A. Benderev. Ecological 
assessment of artesian water from 
well near village of Rasovo (NW 
Bulgaria).   Procc. 18th   International 
Multidisciplinary Scientific 
GeoConference SGEM 2018, 30 
June - 9 July, 2018, Albena, Bulgaria. 
Vol.18, Sciences and Technologuies 
in Geology, Exploration and Mining. 
Issue:1.2, Hydrogeology, Engineering 
Geology and Geotechnics, 223-230;

4 Rafferty, K. 1999. Scaling in geothermal 
heat pump systems. Contract No. DE-
FG07-90ID 13040. Geo-Heat Center, 
Oregon Institute of Technology;

5 Garrels, R., L. Christ. 1965. Solution, 
minerals and equilibria, Harper and 
Row;

6 Борисов, В., Н. Маринов. 1993. Ис-
пользование подземных вод для из-
влечения промышленых компонен-
тов. Основы гидрогеологии. Том 5. 
Использование и охрана подземных 
вод.Наука, Новосибирск, с. 108-118.

Фиг. 8. Вариации на pH и електропроводимост в почвения слой в дълбочина и с от-
далечаване от езерот

сондажа, чиито води са пренасоч-
вани към изкуствени басейни за 
да не се засягат по-големи площи. 
Високата минерализация, услови-
ята за изпарение и инфилтрация-
та на изтичащите води са причина 
за процеси на механично отлагане 
на вещество, както и води до про-
мени в почвения слой, непосред-
ствено под езерото. Съществуват 
благоприятни условия за отлагане 
главно на карбонатни минерали. 
Също така се осъществява верти-
кално и хоризонтално проникване 
на засолена вода в почвения слой. 
Приложената методика в района на 
Расово би могла да се прилага и за 
други сондажи със самоизлив на 
високоминерализирани води.
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ABSTRACT

During exploitation, the refractory insulation of high-
temperature industrial aggregates are subjected to 
the thermal stress and chemical and physical impact 
caused by the casting of liquid metal, which leads to 
wear of the aggregate, to increase in heat loss and 
deterioration in heat exchange. Destruction of the in-
sulation is dangerous and can affect the structural 
integrity of the aggregates. Nondestructive control 
and monitoring of the insulation in combination with 
corrective actions lead to better security, controlled 
maintenance and longer insulation life [1,2].

KEYWORDS: refractory insulation, detecting defects, 
steel ladle

РЕЗЮМЕ

В процеса на експлоатация, огнеупорната изолация 
на високотемпературните агрегати в  промишленост- 
та е  подложена на влиянието на термичните на-
прежения и химическото и физическо въздействие, 
вследствие изливането на течен метал, довеждайки 
до нейното износване, увеличаване на топлинните 
загуби и до влошаване на топлообмена. Разрушава-
нето на изолацията е опасно и може да засегне струк-
турната цялост на агрегатите. Безразрушителния 
контрол и мониторинг на изолацията, съчетани със 
съответните коригиращи действия водят до по-добра 
сигурност, контролирана поддръжка и по-дълъг жи-
вот на изолацията на тези агрегати [1-2].

КЛЮЧОВИ ДУМИ: огнеупорна изолация, диагности-
циране  на дефекти, стоманоразливна кофа

Научна разработка, отличена с ПЪРВА НАГРАДА в категория МЕТАЛУРГИЯ от Националния конкурс за млади учени 
и специалисти 2019 г., проведен от НТС по минно дело, геология и металургия. Повече за конкурса и снимки от 
награждаването може да намерите на стр. 2
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При задаване на началните и граничните условия в 
математичния модел са  отчетени особеностите на 
технологичния процес, включващ:

l изливане не метала от електродъговата пещ, 

l транспорт на стоманоразливната кофа, 

l обработване на стоманата на кофъчнопещна ин-
сталация, 

l разливане на машина за непрекъснато разливане, 

l престой на кофата в участък за поддръжка със 
замяна на порьозната тапа за продухване на сто-
маната с инертен газ, и оглед на състоянието на 
огнеупорната изолация и 

l престой на стенд за подгряване, преди включване 
на кофата в технологичния цикъл отново.

При статистическо обработване на резултатите от 
промишлен експеримент са установени средните 
стойности на работните параметри за отделните ета-
пи на общия технологичен процес. Анализът на резул-
татите и предварителни изчисления позволява да бъ-
дат формулирани граничните условия на вътрешната 
повърхност на стоманоразливната кофа във време-
то. Стойностите за един технологичен цикъл са пред-
ставени на фиг. 2.

ВЪВЕДЕНИЕ

Инфрачервените камери са перфектно решение 
за безконтактен мониторинг на енергетичните 
инсталации по време на тяхната работа.  При-

лагането на безконтактните методи позволява пови-
шаване на сигурността на работа и оптимизирането 
на замяната на огнеупорната зидария при оптими-
зиране на разходите.  Предсказващото поддържане 
(Predictive Maintenance) на технологичните съоръже-
ния и агрегати, основаващо се на оценка на текущото 
им състояние (Condition Based Maintance) удължава 
живота им, намалява престоите, поддържа оптимал-
ното ниво на производството, гарантира спазване на 
точния срок на доставка на продукцията (суровини, 
материали, енергия). За оценка на състоянието на 
огнеупорната изолация при всеки работен цикъл на 
кофата се използват различи подходи, като се за-
почне с визуална оценка от експерти и се стигне до 
съвременни системи за инфрачервена термография 
[3] и системи за лазерно сканиране на вътрешността 
на металургична кофа [4].  За целта се разработват и 
внедряват методики за комплексен подход при диаг-
ностициране и оценката на състоянието на оборудва-
нето, основаващи се на използване на резултатите от 
термографските измервания в комбинация с такива 
от математически модели (описващи топлообменни-
те процеси и температурните полета в зависимост от 
дебелината на изолацията, вида на огнеупорните ма-
териални и условията, при които работят) и експерт-
ни знания.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО 
НА СТОМАНА

За провеждане на изследването, при отчитане на 
условията, при които протичат процесите са използ-
вани резултатите от работата на разработения за це-
лите на подобни изследвания 3D математичен модел 
[14] на огнеупорната изолация. състояща се от стома-
нен кожух, изолационен и работен слой контактуващ 
с течния метал. На фиг.1 е показан профила на стена-
та на стоманоразливна кофа.

Фиг. 1. Профил на стената на стоманоразливна кофа

Фиг. 2. Стойности на работните параметри за отделните ета-
пи от един технологичен цикъл

За провеждане на изследването е разгледан дефект с 
формата на триъгълна призма, наподобяващ дефект 
в резултат на разширяваща се фуга между тухлите на 
огнеупорната зидария на кофата. Схематично пред-
ставяне на конфигурация на вертикален дефект меж-
ду две огнеупорни тухли и приетите обозначения е 
визуализирано на фиг. 3. Целта е да бъде изследвано 
температурното състояние на повърхността при раз-
лични остатъчна дебелина в областта на дефекта - 
Z1, височина - Z2 на повредата и степен на общото из-
носване на стената - Z3.
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За реализиране на изследването е изграден 3D 
обект в средата на Ansys, представляваща сектор от 
стената на стоманоразливната кофа, представена 
на фиг. 4.

Прието е, че една кампания на металургична кофа е 
90-100 технологични цикъла. В края на кампанията 
общото износване на изолацията е приблизително 
150 mm, а остатъчната дебелина е 130 mm.  За про-
веждане на симулационното изследване е разрабо-
тен план за провеждане на изчисленията.  Прието е 
широчината на дефекта да бъде постоянна и с макси-
мално допустимия размер 0,021 m, а останалите три 

параметъра да бъдат изменяни на три нива - мини-
мално , средно и максимално, при което е планиран и 
реализиран пълен факторен експеримент, изискващ 
провеждане на 27 броя опити. Отчетени са  макси-
малната температура Tm на горещото петно и фоно-
вата температура Tf на повърхността на кофата в не-
разрушения участък на зидарията. При провеждане 
на активни термографски измервания се проследява 
изменението на тези две температури във времето. 
Разликата между тях е основа за определяне на тем-
пературния контраст.   Изследването на нестационар-
ното топлинно състояние на огнеупорната изолация 
и свързаното с това изменение на температурното 
поле показва, че температурният контраст достига 
максимални стойности и остава постоянен за опре-
делен интервал от време. В зависимост от степента 
на повреденост и износване на изолацията този ин-
тервал е разположен  във времето между края на 
извънпещното обработване на метала до началото 
на непрекъснатото разливане на стоманата, кога-
то кофата е позиционирана на резервна позиция на 
стоманоразливния стенд. В този момент съществува 
възможност за заснемане на цялата ѝ повърхност с 
инфрачервена камера. Ето защо той е избран за про-
веждане на диагностични процедури от технологич-
на, конструктивна и топлотехническа гледна точка. 

РЕЗУЛТАТИ

След статистическо обработване на изчислените тем-
ператури и изследваните  параметрите са изведени 
регресионни зависимости, позволяващи определяне 
на степента на повреденост като функция от макси-
малната повърхностна температура на горещото пет-
но и фоновата температура.

При предишни изследвания [6] e изведена регресион-
ната зависимост, позволяваща определянето на об-
щото износване на стената Z3  като функция от фоно-
вата температура Tf: 

                               Z3 = e-(Tf - 156,51)/150,41     (1)

Също така в предишни изследвания [7] са установени 
максималните температури на горещото петно, при 
които трябва да бъде извеждана кофата от експло-
атация за константни стойности на дълбочината на 
дефекта (Z1), отговарящи на трите нива на този па-
раметър в планирания експеримент. Това позволява 
определянето с цел предсказване на максималната 
температура на горещото петно за всяко ниво на из-
следване, като функция от останалите два параме-
търа на изследване Z2 и Z3. Особено важно е за оце-
няването на максималната допустима температура 
Tm(0,07) при остатъчна дебелина в областта на де-
фекта е Z1 = 0,07 m при която кофата трябва да бъде 
насочена за ремонт. Съпоставянето на измерената 
максимална температура на горещото петно в T*m на 
горещото петно с предсказаната Tm(0,07) позволява 
вземане на решение за по-нататъшна експлоатация.  
Максималните температури за останалите две нива 
на остатъчната дебелина Z1=0,11 m и  Z1=0,15 m в 
областта на дефекта също са гранични стойности и 

Фиг. 3. Схематично представяне на конфигурация на верти-
кален дефект между две огнеупорни тухли и приетите обо-
значения: Tm – максимална температура на горещото петно 
Tf – температура на повърхността в неповреден участък на 
изолацията; Z = (Z1, Z2, Z3) – вектор на геометричните разме-
ри на повредата

Фиг. 4. Геометрия на напречно сечение на огнеупорна изо-
лация
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могат да бъдат използвани за ори-
ентировъчно определяне на оста-
тъчния ресурс на кофата и честота-
та на провежданите диагностични 
процедури за измерване и вземане 
на решения. Проведени са и допъл-
нителен брой изчисления, на базата 
на които са определени максимал-
ните температури в областта на го-
рещото петно при достигане на де-
фекта до топлоизолационния слой 
(при дълбочина на дефекта, равна 
на тази на работния слой), т.е. при 
Z1 = 0,065.  На фиг. 5  са визуали-
зирани  изоповърхнините за Tm 
при различните константни нива 
на износване Z1 = 0,065 m; 0,07 m; 
0,11 m; 0,15 m. Изведени са  урав-
нения за изоповърхнините, прите-
жаващи  високи коефициенти на 
множествена корелация близки до 
единица, което е основание за ста-
тистическа значимост.

Изведен е израз  позволяващ оп-
ределянето на теоретичната мак-
симална температура, която би се 
получила в горещото петно в област- 
та на дефекта при максималната 
допустима дълбочина на дефекта 
Z1=0,07m в зависимост от стой-
ностите на Z2 и Z3. Това позволява 
при регистриране на максималната 
измерена с ИЧ камера повърхност-
на температура на горещото петно 
в областта на дефекта T*m да бъде 
съпоставяна с определена теоре-
тична Tm(0,07) и да бъде извършва-

от непълен втори ред и е проверена 
значимостта на регресионните ко-
ефициенти и точността на изведе-
ните модели. Установени са функ-
ционални зависимости за четирите 
зони  описани със следните линей-
ни зависимости:

   T*max = b0i + b1i ln (Z1) + b2i Z2 +  

                    + b3i Z3 ,  i = 1,4 (2)

Статистическата значимост на 
регресионните модели позволява 
използването им за изчисляване 
на най-критичния параметър на 
дефекта – неговата максимално 
допустима дълбочина при мини-
мална допустима остатъчна дебе-
лина на стената (Z1) като функция 
от максималната повърхностна 
температура в областта на дефекта 
Tmax  и определените стойности за 
Z2 и Z3. Конкретните изрази за из-
числяване на Z1 са представени в 
табл. 1. Използването на макси-
малната измерена температура в 
областта на горещото петно в об-
ластта на дефекта T*m във изрази-
те (2)  за съответните зони позво-
лява определяне на стойността на 
остатъчна дебелина са стената в 
областта на дефекта.

Използването на термограмите от 
периодичния мониторинг в проце-
са на инфрачервена диагностика 
позволява детайлно определяне на 
температурните полета в областта 
на дефекта и фоновата температу-
ра. При използване на уравнение 
(1) се определя стойността Z3 на 
дебелината на изолацията в непо-
вредения участък. От информаци-
ята в резултат на визуална оценка 
се определя височината на дефекта 
Z2.  Установената при ИЧ измерва-
не максимална температура T*m в 
комбинация с размера на височи-
ната на дефекта Z2 и общото износ-
ване Z3 може да бъдат използвани 
за определяне на остатъчната дебе-

Фиг. 5. Изоповърхнини за Tm при различните константни нива на износване 
Z1 = 0,065 m; 0,07 m; 0,11 m; 0,15 m

на проверка по метода на гранични-
те стойности.

Изведени  са зависимости [8] меж-
ду размерите на дефекта в огне-
упорната изолация, характеризи-
ран със Z1, Z2, Z3 и температурното 
състояние на кофата. За целта е 
приложен мултимоделен подход [5]. 
Диапазонът на операционните ус-
ловия се разделя на зони, за които 
са валидни опростени „локални“ мо-
дели, най-често линейни, които се 
превключват в зависимост от това 
в коя зона се намира текущият ре-
жим на съоръжението. За извежда-
не математичните зависимости  за 
всяка зона са планирани и прове-
дени симулационни експерименти. 
За целта е планиран пълен факто-
рен експеримент с три независи-
ми променливи и симулационните 
експерименти за всяка зона са про-
ведени в конкретните за нея точки 
на пълния факторен експеримент. 
Изведени са регресионни модели 

Зона Функционални зависимости 

1 Z1 = exp (- (Ťmax - 276,8 - 186,08 . Z2 + 411,75 . Z3)/87,42)

2 Z1 = exp (- (Ťmax - 363,52 - 141,08 . Z2 + 659,95 . Z3)/78,05)

3 Z1 = exp (- (Ťmax - 229,40 - 115,08 . Z2 + 350,55 . Z3)/106,36)

4 Z1 = exp (- (Ťmax - 312,50 - 87,05 . Z2 + 575,1 . Z3)/96,31)

Табл. 1. Изрази за изчисляване на минималната допустима остатъчна дебелина на 
стената (Z1) 
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лина Z1 по уравнение (2). Изведените уравненията [8] 
могат да бъдат използвани за определяне на темпе-
ратурния интервал, в който попада измерената тем-
пература и с помощта на стойността на Z1 да се оце-
ни момента на спиране на кофата от експлоатация. 
Описаните правила и изграденият алгоритъм (фиг. 6) 
представляват система за попомагане вземането на 
решения (Decision Support System) за експлоатация и 
поддръжка на стоманоразливните кофи с цел безо-
пасно използване на техния максимален ресурс. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При използване на създаден за целите на IR диагно-
стиката 3D математичен модел е проведено изслед-
ване, с цел разработване на диагностични процеду-
ри за определяне на състоянието на огнеупорната 
изолация на стоманоразливната кофа.  Отчетени са 
общата дебелина на стената по време на експлоата-
ция на кофата, остатъчната дебелина в областта на 
дефекта и неговата височината. На базата на полу-
чените резултати от пълен факторен експеримент на 
три нива са изведени регресионни зависимости, оп-
исващи връзката между максималната температура 
на горещото петно и фоновата температура с оста-
тъчната дебелина в областта на дефекта.

Предложен е мултимоделен подход, основаващ се 
на разделянето на параметричното пространство на 
четири участъка и приложение на регресионните за-
висимости за всеки участък за определяне на оста-
тъчната дебелина стената в областта на дефекта като 

функция от измерената с IR камера максимална тем-
пература в областта на горещото петно и фоновата 
такава. Разработени са правила за оценка на сериоз-
ността на дефекта с цел диагностика на състоянието 
и вземане на решение за поддръжка и експлоатация 
на стоманоразливната кофа. Описаните правила и 
изграденият алгоритъм представляват система за 
попомагане вземането на решения (Decision Support 
System) за експлоатация и поддръжка на стомано-
разливните кофи с цел безопасно използване на тех-
ния максимален ресурс.
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възможностите за диагностика на дефекти формира-
щи се в областта на фугите между огнеупорните тухли 
на изолацията на стоманоразливна кофа”, септември
2019 г.

Фиг. 6.  Алгоритъм на система за подпомагане вземането 
на решения с цел безопасно използване на максималния ре-
сурс на стоманоразливна кофа
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ПРОФ. ПЕТЪР БАКАЛОВ – ПАТРИАРХ НА БЪЛГАРСКАТА 
ПАЛЕОНТОЛОГИЯ 
(ПО СЛУЧАЙ 140 Г. ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ)

Акад. Тодор Николов    Проф. дгн Платон Чумаченко                    
Проф. дгмн Божидар Маврудчиев ,   Малин Иванов

PROF. PETAR BAKALOV – A STAR AT THE RISING OF BULGARIAN PALAEONTOLOGY 
(140 YEARS FROM HIS BIRTH
Acad. Todor Nikolov, Prof. DSc Platon Tchoumachenco,  
Prof. DSc Bojidar Mavroudchiev, Malin Ivanov

Доклад, изнесен от акад. Тодор Николов на Национална конференция с международно участие „Геонауки 2019“, 5 и 6 
декември 2019 г., Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Публикува се със съкращения

През 2019 г. отбелязваме 140 години от рожде-
нието на проф. Петър Бакалов - пионерът на 
българската палеонтология. След имената на 

блестящи учени-първопроходци в българската геоло-
гия, петрография и минералогия Георги Златарски и 
Георги Бончев, техният ученик Петър Бакалов полага 

основите на българската палеонтология и се очерта-
ва като един от най-авторитетните университетски 
преподаватели в областта на геологическите науки 
през първата половина на миналия век. 

Петър Бакалов произхожда от гр. Котел - едно от 
най-ярките огнища на Българското възраждане. Раз-
положен сред пазвите на Котленска Стара планина, 
градът се е вплел в една невероятно красива среда, 
в която материята и духът са се възвисявали. Това 
огнище на българския дух е пазело огъня и е дало 
светлина, подтик и опора на велики българи. Именно 
те допринасят за изграждане на Котел като активен 
стопански център, но и като забележително средище 
за развитието на българската култура, за организа-
цията на борбите за църковна самостоятелност и за 
лелеяната българска свобода.

Котел дава светлина и начало на живота на такива 
личности като кап. Георги Мамарчев, Георги Раков-
ски, архимандрит Неофит Хилендарски Бозвели, д-р 
Петър Берон (съставителят на прочутия „Рибен бук-
вар“, гениален учен по определение на Сорбоната), 
Св. Софроний епископ Врачански (най-яркият пред-
ставител на Котленската книжовна школа, преписал 
„История славянобългарска“, донесена лично от Па-
исий Хилендарски през 1764 г.), ген. Иван Кишелски, 
д-р Васил Берон, Гаврил Кръстевич, княз Стефан Бо-
гориди, и мн. др. От този град излизат също и много 
просветители, опълченци, четници в четите на Хаджи 
Димитър, Панайот Хитов и други Будители на бълга-
рите и борци за свободата на Отечеството ни.

Проф. Петър Бакалов 
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ския университет. Където защитава 
докторска дисертация през 1896 г.

Почти две години след кончината 
на проф. Георги Златарски, за ръ-
ководител на катедрата е назначен 
Лазар Ванков. По това време той е 
действителен член на БАН, избран 
за професор в Софийския универ-
ситет през 1910 г. За съжаление 
трябва се отбележи, че неговата 
дейност като ръководител на кате-
драта по геология и палеонотоло-
гия може образно да се определи 
като почти „спящ“ период от истори-
ята на университетската геология.

Затова, може би, акад. Г. Бончев 
(1924) има право (и намира сили) 
да отбележи (с голямо закъснение) 
следното: „след напускането на 
работата си в Минното отделение 
Л. Ванков мина и се стопи в друга 
научна област, с което се стори и 
грешка, понеже се смеси с широ-
ката научна област с частичната 
практичност.”

След това (нелирично) отстъпление 
от основната тема нека продължим 
нашия разказ за живота и изслед-
ванията на един от най- видните 
ученици на проф. Георги Златарски 
- Петър Бакалов. Природно надаре-
на личност, носещ най-добрите чер-
ти от възрожденския дух на своя 
роден град, човек с благ характер, 

Увлечен от лекциите на проф. Г 
Златарски по палеонтология, Ба-
калов още като студент започва 
да събира и класифицира фосилен 
материал от триаските и юрските 
седименти в района на родния си 
град и в края на обучението си в 
университета вече разполага с го-
ляма колекция.

Веднага след завършване на ви-
сшето си образование по естест-
вена история във ФМФ на СУ през 
1903 г., П. Бакалов е назначен за ре-
довен учител в с. Ичера, Котленско, 
след което продължава работата си 
последователно в Габрово, Варна и 
Първа мъжка гимназия в София.

Още като учител, П. Бакалов е из-
пратен на специализация по па-
леонтология във Фрайбергския 
университет (Германия), където 
прекарва учебната 1905-1906 г. Не-
гов научен ръководител е известни-
ят немски палеонтолог проф. Щайн-
ман (Gustav Steinmann).

По време на специализацията той 
публикува първата си научна ста-
тия върху триаски и юрски фосили 
от Котленско.

Проф. Георги Златарски (1854-1909) – 
велик българин, основател на българ-
ската геология, учен с международно 
измерение

тарски, който му препоръчва да се 
специализира в областта на пале-
онтологията.

След завръщането си от специали-
зацията в Германия през есента на 
1906 г., по предложение на проф. Г 
Златарски, Петър Бакалов е назна-
чен за асистент към катедрата по 
геология и палеонтология, което 
му дава възможност да се посвети 
изцяло на палеонтологията още в 
началото на 1907 г.

Трудно се намериха точни данни за 
началото на работата на П. Бакалов 
в Университета, което се дължи ве-
роятно и на внезапното заболяване 
на проф. Г. Златарски. Но основната 
причина е била временното затва-
ряне на Университета от Ферди-
нанд през 1907 г. Според Алманаха 
на Софийския университет П. Ба-
калов започва официално работа 
като асистент по геология и палеон-
тология в Университета от 16 март 
1908 г. 

Това е било много трудно време 
за геоложкия колегиум в Алма Ма-
тер, тъй като още през зимата на 
1906 г. в здравословното състоя-
ние на патриарха на българската 
геология проф. Г Златарски се про-
явяват тревожни симптоми, свър-
зани с дейността на сърцето и бъ-
бреците му. Както близките му, така 
и лекарите му препоръчват лечение 
в чужбина, но той решава друго - в 
началото на м. юли 1909 г. пристига 
на почивка в родния си град Търно-
во. Около месец след това - вечер-
та на 9 август 1909 г. сърцето на 
проф. Г. Златарски спира, отбеляз-
вайки края на един велик българин. 
Осиротява Отечеството, осиротява 
и българската геология.

След кончината на проф. Г. Златар-
ски настъпва криза в направление-
то на стратиграфията, палеонто-
логията и историчната геология. 
Възниква сериозен проблем. Пър-
вото предложение за преодолява-
не на кризата е било да се привле-
че като професор- ръководител на 
катедрата по геология и палеон-
тология именитият (и по това вре-
ме) д-р Стефан Бончев (1870-1947). 
Той има бакалавърска степен по 
природни науки от Женевския уни-
верситет, след това специализира 
тектоника в Цюрих (1892-1893), а 
после и палеонтология в Мюнхен-

Юрски фосили

С ярки първи стъпки в областта 
на геологията и палеонтологията 
Петър Бакалов започва официал-
но своята дейност като универси-
тетски преподавател. Чували сме 
от него, че в началото на неговия 
път в геологията стои Георги Зла-
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увлечен от тайните на живия свят на миналите гео-
ложки епохи.

В своя жизнен и творчески път Петър Бакалов отде-
ля време и за популяризирането на научните знания, 
публикувайки серия статии, в които в достъпна фор-
ма представя както различни фосили, така и интерес-
ни моменти от организмовата еволюция. Тук трябва 
да споменем също и неговите приноси в областта на 
историята на геологията, както и страници за други 
български учени-геолози. Много интересно е подроб-
ното животоописание на Петър Андреев, публикува-
но от П. Бакалов. Двамата са връстници и са били 
много близки приятели. Редовете, написани от Петър 
Бакалов за Петър Андреев показват дълбоко уваже-
ние и преклонение пред подвига на своя приятел, кой-
то оставя дълбока следа не само в душите на своите 
приятели, но и в аналите на Софийския университет.

Петър Андреев е бил с дух на комита, посветил жи-
вота си на българската кауза. Остава в историята не 
само като борец за родината си, но и като учен, чиято 
звезда проблясва кратко, но оставя забележителна 
следа в нашата наука. Загива геройски на 16 октом-
ври 1912 г. - убит (на 33 години!) по време на Балкан-
ската война в сражението при Папаз тепе, край Од-
рин.

По данни на Алманаха на СУ, йерархичното израства-
не на Петър Бакалов е било в следната последовател-
ност: асистент в СУ (1906). Доцент (1914) Професор 
(1920). Той е човек със спокоен и благ характер, от-
ворен към другите, винаги със стремеж да подкрепя 
конструктивни идеи. На 8.10.1915 г. П. Бакалов чете 
първата си лекция пред студенти по палеонтология 
на тема „Измирането на големи групи животни в про-
дължение на земната история“.

Още като млад палеонтолог Петър Бакалов се увли-
ча в изучаването на морфологията и еволюцията на 
фосилните бозайници, започвайки системно съби-
ране и обработване на фосили от тази група. Слага 
началото на серия от статии, обединени под общото 
заглавие „Принос към палеонтологията на Бълга-
рия“. През 1911 г. публикува изследванията си върху 
„Mastodon’ови  останки в България“. След 3 години 
(Бакалов 1914) излиза от печат и вторият му „Принос 
към палеонтологията на България, посветен на фо-
силни находки от Dinotherium.

През втората половина на 20-те години Петър Бака-
лов се заема с ръкописа на своя учител Георги Зла-
тарски „Геологията на България”, оставен нередакти-
ран и недовършен в някои аспекти. Той редактира 
ръкописа на своя учител и след почти две години 
работа класическото обобщение на Георги Златарски 
(1927) излиза от печат. Това е било не само почит към 
Учителя, но изпълнение на един дълг да се разпрос-
траняват неговите постижения, които стават темели 
в историята на Българската геология.

През целия си жизнен и творчески път Проф. Бакалов 
никога не оставал затворен в лабораторията и заоби-
колен само от фосили. В поведенческо отношение той 

е отворен към широк кръг от колеги в Университета, 
контактува с много хора извън палеонтологията, ин-
тересува се от атмосферата в Алма Матер и живее с 
проблемите на геоложката общност. Винаги той е бил 
открит към младите хора и за това свидетелстват да-
нните от неговия живот.

През 1928 г. П. Бакалов публикува първия български 
учебник по палеонтология. С известно закъснение 
той публикува и своята (1942) класическа  регионал-
на работа за геологията на Котленско, която остава и 
до днес в основите на нашите познания за тази част 
от Източна Стара планина.

Изглед от Музея по палеонтология и исторична геология, 
основан от Г. Златарски, чието дело е продължено от Пе-
тър  Бакалов и Васил Цанков

Дейнотериум (Deinotherium thraciensis Nikolov)  - символ на 
българската палеонтология. Представител на гигантските 
хоботни бозайници. Намерен е през 1965 г. сред плиоцен-
ски пясъци (с възраст около 3 млн. години) край с. Езеро-
во, Пловдивско. Импозантният скелет е с дължина 7 m и 
височина  4,20 m, изграден е от автентично запазени кости 
(запазеност повече от 90%). Реставрация: д-р Иван Нико-
лов. Снимка: Райна Тенева
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По-нататък проф. Бакалов продъл-
жава да работи в Университета до 
пенсионирането си през 1949 г., 
като се посвещава постепенно и из-
цяло на изследвания върху фосил-
ни останки от бозайници. След пен-
сионирането на проф. Ст. Бончев 
през 1940 г., проф. П. Бакалов огла-
вява богатата на традиции катедра 
по геология и палеонтология (1940-
1945 г.), а в периода 1945-1950 г. е 
ръководител на отделената като 
самостоятелна катедра по палеон-
тология.

Чел е следните университетски кур-
сове: Обща и стратиграфска (ис-
торична) геология; Палеонтология 
на безгръбначните и гръбначните 
животни; История на геологията; 
Ледниковият период и появата на 
човека. Той е член-основател и по-
четен председател на Българското 
геологическо дружество, член на 
Българското пещерно дружество. 
Отличен е с орден „Кирил и Мето-
дий“ I ст. (1960). 

Забележителен етап от изследва-
нията на проф. Бакалов е свързан 
с изследването на богата колекция 
от т. нар. „Пикермийска фауна“ от 
Светиврачко (дн. Санданско) (късен 
миоцен - раннен плиоцен).

Делото на проф. П. Бакалов за из-
следването на „пикермийските“ фо-
сили намира продължение по-къс-
но от забележителния учен д-р Ив. 
Николов, от палеонтолога-колек-
ционер и изследовател Д. Ковачев, 
както и от проф. Н. Спасов и него-
вия екип от НПМ-БАН.

Проф. П. Бакалов остави не само 
забележителни трудове в областта 

и аз, колко сърдечно ни посрещна 
проф. Бакалов и колко се радваше 
на успехите на своя ученик.

При споменатата среща у дома на 
проф. Бакалов (1962) той ни разка-
за кратко за „епопеята“, свързана с 
образуването на БГД. Още в нача-
лото проф. Бакалов подчерта, че 
идеята за образуване на друже-
ство на българските геолози е на 
проф. Стефан Бончев.

След преждевременната смърт на 
проф. Л. Ванков (23.08.1923 г.), от 
есента на 1923 г. неговото място 
като ръководител на Геологическия 
институт (катедрата по геология) 
в СУ се заема от Ст. Бончев, който 
разгъва широка научно-организа-
ционна и изследователска дейност. 

Две са фундаменталните идеи, кои-
то лансира Ст. Бончев веднага след 
постъпването си в Университета — 
необходимостта от сформиране на 
Българско геологическо дружество 
(БГД) и създаване на докторантски 
институт по геология.

Идеята вече е била назряла сред 
нарастващата общност на геолози, 
минни инженери, учители по ес-
тествознание, но изглежда, че не 
е лесно да се осъществи, защото 
е идея на Стефан Бончев. Нужно е 
одобрение и подкрепа на другия Б. 
(акад. проф. Г. Бончев). Тогава той е 
приеман като лидер на българска-
та геология. Поради това са били 
нужни разговори с проф. Г. Бончев. 
С тази трудна задача на посред-
ник (съвр. - медиатор) се заема 
проф. П. Бакалов. Този избор е бил 
естествен, защото той е бил близък и 
с двамата големи български учени - 
Г. Бончев и Ст. Бончев. Освен това 
проф. Бакалов има природни даде-
ности да бъде медиатор.

Благородната идея намира под-
дръжници. След неформалните 
срещи и предварителни разговори 
тримата инициатори, проф. Г. Бон-
чев, проф. Ст. Бончев и проф. П. Ба-
калов решават да отправят покана 
до българските геолози и минни 
инженери. Проф. Ст. Бончев лично 
написва на ръка поканата.

Така това историческо единение 
слага началото на Българското гео-
логическо дружество. След Учреди-
телното събрание, състояло се на 

Факсимиле от Фосилите на България. 
Терциерни бозайници. Д-р Иван Нико-
лов завърши този труд със съветите 
на проф. Бакалов. В знак на искрена 
благодарност той включи като съавтор 
учителя си – проф. Петър Бакалов

Основателите на Българското геологическо дружество: 
         а. Георги Бончев                   б. Стефан Бончев                   в. Петър Бакалов

на палеонтологията на гръбначните 
животни, но той е и учител на много 
наши геолози от първата половина 
на 20-ти в.

Сред най-ярките му ученици в по-
лето на палеонтологията на гръб-
начните животни е Иван Николов 
(1927-1982), което се вижда от при-
носите, които нашият колега напра-
ви в тази област.

Спомням си (Т.Н.), при едно посе-
щение в дома на проф. П. Бакалов 
(пролетта на 1962), на която бяхме 
заедно с Ив. Николов, Ю. Стефанов 
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4. 02. 1925 г. Дружеството официално е регистрирано 
на 26 февруари 1925 г.

Петър Бакалов носи в себе си, в своята природа, в 
своето поведение най-добрите черти, унаследени от 
своите родители, от Котел, от великите котленски 
възрожденци - воеводи, книжовници, учени, просве-
тители и борци за свободата на Отечеството: той идва 
от едно историческо време, в което будните хора са 
имали идеали, за които не само са били готови да 

дадат живота си, но и са били в основата на Българ-
ското възраждане, издигнало високо българския дух, 
съзнание за национална идентичност и желание за 
разпространението на знания. 

Проф. Петър Бакалов почива на 14.12.1964 г. у дома 
си в София, когато българската геологическа общест-
веност се готвеше да чества неговата 85-та годишни-
на. 

Западната ни съседка - Република Сърбия - в 
течение на последните години интензифицира 
геолого-проучвателната дейност на десетки 

перспективни площи в планинските части на страна-
та. Успоредно с това продължава търсенето на нефт 
и газ в южната част на големия Панонски басейн, 
където миналата година имаше обявено „търговско 
открити” на промишлен газов залеж. В началото на 
м. февруари т. г. някои средствата за масова ин-
формация публикуваха кратки съобщения за много 
положителни резултати от теренните проучвания на 
канадската компания Medgold Resources, която е из-
вестна с това, че разработва големи находища в Ар-
жентина, Перу и Мексико. 

От ръководството на компанията са обявили откри-
тие на значително находище на ценни метали в по-
речието на реките Голема, Ярешничка и Бранковачка, 
които дренират склонове на Дукат планина. От изток 

техния водосборен район се ограничава с върховете 
Шупли камик, Черна трева и Арамлия, по чиито била 
върви сръбско-българската граница (при ГКП Ото-
манци Бранковачка река навлиза в български земи). 
В този район компанията има лиценз за търсене и 
проучване върху блок с площ от 200 km2. Находището 
със 7 млн. t рудна маса е локализирано в землищата 
на селата Горно и Долно Тламино, които се намират 
на единици километри от граничната бразда. 

Тук зоната на Краищидите се гради от издигнати и 
пропаднали блокове (ровове) на метаморфния фунда-
мент, запълнени с палеогенско-неогенски седимент-
ни и вулканогенно-седиментни наслаги. На българска 
територия са установени редица разнообразни маг-
матогенни, контактно-метасоматични и хидротер-
мални находища на различни метали, изучавани от 
Ц. Димитров, П. Драгов, С. Мънков, А. Харковска и Н. 
Вардев. В Сърбия рудният район на Босилеград е от 
десетилетия поприще на минна добивна дейност. Но-
вото находище вероятно има полиметален характер, 
но неговата стратиграфска обвързаност не се съоб-
щава. 

Впечатлява акцентът върху „рудоносен пласт” с де-
белина 40 m, който съдържа 8,3 g/t злато и 193 g/t 
сребро!!! Средната концентрация на злато в скалите 
на рудното поле се колебае около 3 g/t, като самото 
проучване продължава. Текущи прогнози обещават 
извлекаем метал в размер на общо 19,3 t, чиято про-
дажна цена надвишава 1 млрд. долара. Ако впечатля-
ващият рудоносен пласт е от стратиформен тип, той 
може да е свързан с вулкано-магматична дейност от 
еоценско-олигоценско време, а приемните скали да 
се простират и на изток, в рововете при Преколница, 
Бобешино и другите подобни структури на наша тери-
тория. А може и да не се простират…. Това са въпро-
си, които не са в периметъра на „широкото обществе-
но любопитство”, поради което читателите не бива да 
очакват отговори в скоро време. 

Проф. Венелин Велев

„ТЛАМИНО” - ПРОЕКТ В БОСИЛЕГРАДСКО  
ЗА МИЛИАРД ДОЛАРА!  
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