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„С подписването на днешния Отраслов колективен 
договор заплащането в бранша се увеличава с 10% и 
така се запазва сред най-високите в страната.“, аяви 
проф. дтн инж. Николай Вълканов.

На 5 февруари т.г. Българската минно-геоложка 
камара и мин орските синдикати подписаха пре-
договорения ОКТД за минералносуровинната 

индустрия. Документът е приложим за всички заети в 
този важен за икономиката на България отрасъл.

Според условията в Отрасловия колективен трудов 
договор минималната заплата в бранша става 784 лв. 
Това се дължи на по-високия коефициент, по който 
браншът изчислява минималното заплащане в мине-
ралносуровинната индустрия – 1,4 спрямо минимална-
та работна заплата за страната. Освен това, за всяка 
година придобит трудов стаж се заплаща допълнител-
но възнаграждение в размер на 0,9 на сто от основната 
заплата за работещите при надземни условия и 1 про-
цент за работещите при подземни условия.

Заплатите в минния бранш са сред най-високите в 
страната. За 2017 г. брутното месечното възнагражде-
ние на наетите е било в размер на 1540 лв. Това е с 
близо 50% по-високо от средното у нас.

Към придобивките, съгласно новия Отраслов колекти-
вен трудов договор, двете страни договориха увеличе-
ние на минималната стойност на безплатната храна и 
добавките в размер не по-малък от 5,00 лв. на отра-
ботен ден, а за работещите при подземни условия, не 
по-малко от 6,50 лв.

Договорени са и размерът на допълнителното трудово 
възнаграждение за нощен труд, както и заплащането 
за положен извънреден труд – не по-малко от 50% за 
работата през работните дни и до 120% за работа на 
официален празник.

„Важно е да се подчертае, че няма друг бранш с та-
кова голямо увеличение на заплащането. Искам да 
уточня, че говорим за минималната работна заплата 
за всички миньори в страната, увеличена по 1,4. При 
нас има наплив от желаещи да работят в бранша, за 
разлика от останалите сектори, където се наблю-
дава липса на интерес“, сподели инж. Владимир 
Топалов, председател на Синдикална мин орска 
федерация „Подкрепа”

Това е първото за годината подписване на отраслов 
трудов договор между браншова камара и синдика-
ти. Това показва, че работодатели и синдикати ра-
ботят добре и има отличен социален диалог. Освен 
това ясно си личи отговорността на работодателите 
към заетите в индустрията.“, отбеляза инж. Вален-
тин Вълчев, председател на Федерация на незави-
симите синдикати на мин орите към КНСБ
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От името на работодателите Отрасловият колективен 
трудов договор бе подписан от председателя на Упра-
вителния съвет на Българската минно-геоложка ка-
мара проф. дтн инж. Николай Вълканов. От страна на 
синдикатите подписи положиха инж. Валентин Вълчев, 
председател на Федерация на независимите синдика-
ти на мин орите към КНСБ и инж. Владимир Топалов, 
председател на Синдикална мин орска федерация 
„Подкрепа”.

Отрасловият колективен трудов договор е първия 
браншови колективен трудов в страната, подписан 

след промените през 1989 г. С неговото подписване се 
установява нов модел на ефективен и конструктивен 
социален диалог в добивния отрасъл, който продължа-
ва и до днес.

Отрасловият колективен трудов договор се отнася за 
отрасъл „Проучване, добив и преработка на минерални 
суровини”. Неговото действие е за срок от две години. С 
него се уреждат въпросите на трудовите и осигурител-
ните отношения – доходи, трудова заетост, социално 
обслужване, условия на труд, социално партн орство.

БМГК

КО О О О НА М К НА О АНИКА
НА ИКА К А

На 15 февруари, ръководството на Българската 
минно-геоложка камара проведе среща с кубин-
ска делегация, водена от посланика на страната 

Н. Пр. г-жа Каридад мира Куето Милиан с цел пред-
ставяне на възможностите за инвестиции в областта 
на добивната индустрия в Република Куба.

В срещата, освен посланика на Куба, взеха участие 
инж. Густаво Пуентес Переда, генерален директор на 
Гео Минера, инж. Мария Есперанса дел Позо Фернан-
дес и инж. Нелса Катиуска Кортина Хермандес – ди-
ректори в Геоминсал Груп. От българска страна участ-
ваха проф. дтн инж. Николай Вълканов – председател 

на БМГК, проф. д-р Любен Тотев – зам.-председател, 
д-р инж. Иван Митев – изпълнителен директор, д-р Ро-
залина Козлева – председател на Контролния съвет на 
БМГК и д-р инж. Никола Вардев – член на Контролния 
съвет.

леновете на кубинската делегация представиха 
подробно няколко минни региона в Република Куба 
с над 70 находища на метални полезни изкопаеми и 
на индустриални минерали, както и правната рамка, 
регламентираща отрасъла в страната. Те запознаха 
ръководството на БМГК и с дейността на държавната 
кубинска търговска компания Геоминера, чиято цел е 

              
Н     Я   М
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Основните приоритети и предизвикателства пред 
българския енергиен сектор – това бе главната 
тема на дискусията между министъра на енерге-

тиката Теменужка Петкова и посланиците на страните 
от ЕС в България. Разговорът се проведе по инициати-
ва на румънското председателство на Съвета на ЕС, 
което стартира от началото на годината.

За развитието на своя енергиен сектор България зала-
га приоритети, които са във фокуса и на Европейския 
съюз, каза министър Петкова пред европейските по-
сланици. Сред тях тя изтъкна сигурността на енергий-
ните доставки, декарбонизацията на икономиката при 
съблюдаване спецификите на всяка страна, интеграци-
ята на вътрешния енергиен пазар и иновациите, които 
ще повишат конкурентоспособността на европейските 
икономики.

Министър Петкова поздрави румънското председа-
телство, че осигурява приемственост в развитието на 
енергийния отрасъл на европейско равнище, разви-
вайки приоритетите, поставени по време на българско-
то и австрийското председателство – изграждане на 
липсващата инфраструктура, сигурността на ядрената 
енергетика, разработване на технологии, свързани със 
съхранението на енергия.

Диверсификацията на източниците и маршрутите за 
доставка на природен газ е във фокуса на вниманието 
както на европейско равнище, така и в България, из-
тъкна Петкова. По нейните думи, ключов в това отно-
шение е интерконекторът Гърция-България, който е и 
сред седемте водещи приоритети на ЕС в енергийната 
област. Предстои финализирането на три ключови об-
ществени поръчки за реализацията на проекта и реал-
ното му строителство ще стартира през м. май, така 
че да бъде въведен в търговска експлоатация през 
2020 г., информира енергийният министър. Тя поясни 
пред посланиците от ЕС, че България ще участва чрез 
„Булгартрансгаз“ ЕАД в изграждането на терминала за 
втечнен природен газ край Александруполис. Така ще 
можем да доставяме природен газ и от по-далечни из-
точници – СА , Алжир, Катар и други.

Изграждането на липсващата инфраструктура ни дава 
основание да смятаме, че реализирането на концепци-
ята за газоразпределителен център е подходяща въз-
можност за целия регион на гоизточна Европа, под-
черта Петкова. Тя припомни, че концепцията съдържа 
два основни елемента – изграждане на липсващата 
инфраструктура и създаване на борса за търговия 
с природен газ. И по двата елемента е отбелязан съ-
ществен напредък, каза енергийният министър, визи-
райки променената енергийна стратегия на страната 
и подписания меморандум за разбирателство между 
„Булгартрансгаз“ ЕАД и Австрийският ентралноевро-
пейски газов хъб.

Сигурността на доставките е основен приоритет, по 
който работи правителството и в областта на електро-

МИНИ КО А А И О АНИ И
О О НО НИ ИО И И

А И И О НА А КА А Н ИКА

да насърчи преговорната дейност с цел привличане на 
чуждестранни инвеститори в минния отрасъл. Разви-
тието на този бранш се счита за приоритет и възмож-
ност за подем на икономиката на Куба.

Бяха представени различни възможности за реализа-
ция на чуждестранни инвестиции в Куба – чрез Меж-
дународната икономическа асоциация за геоложки 
проучвания, чрез създаване на смесени дружества за 

експлоатация на минерални находища или смесени 
дружества за извършване на комплексна дейност по 
проучване, експлоатация и търговия с минерални су-
ровини.

Срещата приключи с взаимно уверение на страните 
за по-нататъшно активно сътрудничество и обмен на 
информация.

БМГК

М       
    Е        

       
Е       
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България ще продължи да разчита на работата на 
своите въглищни централи, защото това са базо-
ви мощности, които използват местен ресурс и в 

тях са инвестирани сериозни средства за сероочист-
ващи инсталации. Това ни дава основание да запазим 
ролята на местните въглища и сме предвидили тази 
перспектива в Интегрирания национален план на стра-
ната за енергетика и климат до 2030 г., с хоризонт до
2050 г. Това каза зам.-министърът на енергетиката 

ечо Станков по време на експертна дискусия, посве-
тена на националния план за енергетика и климат, ор-
ганизирана от сп. „ тилитис“.

енергетиката, подчерта Петкова. Тя даде за пример 
изграждането на електропроводите между България 
и Румъния, България и Гърция и България и Сърбия, 
които ще съдействат за изпълнение на целите на ЕС 
за постигане на поне 15% междусистемна свързаност. 
Интегрирането на пазарите на електроенергия е гаран-
ция за изпълнение на един от основните енергийни 
приоритети на ЕС – постигане на напълно функциони-
ращ вътрешен енергиен пазар. В тази насока България 
работи активно за обединяване на пазарите със съсед-
ните държави, по-специално с Румъния и Гърция. На-
дяваме се до края на 2020 г. да има конкретни резулта-
ти от тази дейност с Румъния, а с Гърция това предстои 
след създаването на пазар „Ден напред“ при тях, каза 
Петкова.

Съдбата на въглищните централи в България, както и 
развитието на ядрената енергетика също бяха обект 

на внимание по време на разговора. Министър Пет-
кова информира  европейските посланици, че в своя 
проект на интегриран план „Енергетика-Климат““ Бъл-
гария е заложила функционирането на тези мощности 
до 2030 г., с хоризонт до 2050 г. Причината е, че това 
е местен ресурс, достатъчен за още 60 години, тези 
централи осигуряват до 60% от електроенергията в 
страната през зимата, инвестирани са сериозни суми в 
сероочистващи съоръжения и става въпрос за базови 
мощности.

Повече от 15 въпроса зададоха европейските посла-
ници на енергийния министър. Основният им интерес 
беше свързан с проекта за АЕ  „Белене“, цените на 
електроенергията на борсата, разширяването на га-
зопреносната мрежа в страната, проучванията в чер-
номорския шелф и други.

Министерство на енергетиката

По думите на зам.-министър Станков в документа, 
изпратен в Брюксел, са предприети необходимите 
мерки, осигуряващи развитието на нисковъглеродна 
енергетика, сигурност на доставките, повишаване на 
енергийната ефективност, либерализация на пазара и 
внедряване на нови технологии за борба с климатич-
ните промени.

ечо Станков акцентира и върху енергийната сигур-
ност и изграждането на липсващата инфраструктура, 
като необходима предпоставка за гарантиране на ди-
версификацията на енергийните доставки не само в 
региона на гоизточна Европа, но и в целия Европей-
ски съюз.

Интегрираният план на България за енергетика и кли-
мат е разработен от Министерството на енергетика-
та в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 
2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета, от-
носно управлението на Енергийния съюз и на действи-
ята в областта на климата.

Документът обхваща петте измерения на Енергийния 
съюз – декарбонизация, енергийна ефективност, енер-
гийна сигурност, вътрешен енергиен пазар и научни из-
следвания, иновации и конкурентоспособност.

Политиките и мерките, заложени в плана, гарантират 
постигането до 2030 г. на общоевропейските цели в об-
ластта на изменението на климата, а именно: 32% дял 
на енергията от възобновяеми източници в брутното 
крайно потребление на енергия, 32,5% подобрение на 
енергийната ефективност и минимум 15% междусис-
темна свързаност.

Министерство на енергетиката

О АНКО А И О И А
А И А НА А О А А НА И НИ Н А И
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О ИН А Н И М А И
КАО ИН А ПОДКРЕПИХА НАГРА ДАВАНЕТО НА
НА О И НИ И И А И

На 12.02.2019 г. се състоя третата церемония по 
награждаването на „Най-добрите университети 
в България“. В присъствието на Красимир Въл-

чев, министър на образованието, проф. д-р инж. Лю-
бен Тотев, председател на Съвета на ректорите, пред-
седателят на екипа, извършил класирането, кметът 
на гр. София орданка Фандъкова и много гости бяха 
отличени 25-те висши учебни заведения, които са по-
казали най-високи резултати през изминалата 2018 г. 
Техните ректори получиха грамота лично от министри 
и вископоставени представители на бизнеса. Пръв, с 
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Първият месец на 2019 г. „Мини Марица-изток“ 
ЕАД приключи с рекорден добив на въглища за 
този месец на годината. Това е най-високият 

януарски добив в историята на дружеството от съз-
даването му досега. С реализираните 3 427 789 t през 
януари дружеството изпълнява заявките на консума-
торите и гарантира сигурността на енергийната сис-
тема на страната с ритмичното подаване на въглища. 
Постижението е със 106 789 t повече от досегашния 
рекорд, реализиран през януари 2015 г. в размер на
3 321 000 t.

Изпълнението на откривните работи общо за друже-
ството за януари 2019 г. е  102 % ,бизнес планът е пре-
изпълнен със 134 250 m3 земна маса. Разкрити, нато-
варени и транспортирани са 7 524 250 m3 земна маса. 

През 2019 г. бизнес планът на дружеството предвиж-
да добив на въглища от 27 500 000 t и разкриването, 
транспортирането и насипването на 95 000 000 m3

земна маса. 

„Връзки с обществеността“, „Мини Марица-изток“ АД

Поздравявам за кадрите, които възпитавате. От 
бизнеса можем само да ви подкрепяме. Там, където 
университетът просперира, се развива и бизнесът. 
Благодарение на партньорството ни с университета 
успяхме да наемем само български персонал и една 
пета от тези млади хора са били в чужбина и сега 
са в родния си край, в Крумовград, каза при връч-
ването Ирена акова, директор „Разрешителни и 
правни дейности“ в „Дънди Прешъс Металс“
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На 05 февруари 2019 г. в аула „Максима” на МГУ 
„Св. Ив. Рилски“ учени от университета получиха 
дипломи за новите си академични длъжности

и степени. През периода 2018-2019 г. тринадесет уче-
ни са защитили успешно дисертации и са придоби-
ли образователната научна степен „доктор“. През съ-
щия период на академичната длъжност „професор“ са 
назначени петима, „доцент“ – трима и „главен асис-
тент” – петима. 

Със студентския химн – Gaudeamus Igitur и кратко 
встъпление ректорът на МГУ „Св. Ив. Рилски“ проф. 
д-р инж. Любен Тотев, който е и член на УС на БМГК 
откри тържествената церемония. На нея присъстваха 
членовете на Управителния съвет на Българската мин-
но-геоложка камара – проф. дтн инж. Николай Въл-
канов – председател на УС и на БМГК, проф. дтн инж. 

оло Вутов, д-р инж. Илия Гърков, инж. Делчо Николов, 
Радомир олаков, д-р инж. Иван Митев, инж. Стойо 

НО И О О И О Н И А НИ А И Н И
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най-много отличени направления, своята награда полу-
чи Софийският университет „Св. Климент Охридски“. Тя 
беше връчена от министъра на образованието.

Официалното събитие, което се организира от вестник 
24 часа, беше подкрепено от членовете на Българската 
минно-геоложка камара - „Геотрейдинг“ АД, български-
те дружества на „Дънди Прешъс Металс“ и „Каолин“ АД.

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ по-
лучи признание за най-висок рейтинг в професионал-
ното направление „Проучване, добив и обработка на 
полезни изкопаеми“. От името на ръководството на 
университета плакета прие проф. Любен Тотев, ректор 
на учебното заведение. Ирена акова, директор „Разре-
шителни и правни дейности“ в „Дънди Прешъс Металс“, 
връчи отличието на МГУ „Св. Ив.  Рилски“ с думите: 
„Поздравявам за кадрите, които възпитавате. От бизнеса 
можем само да ви подкрепяме. Там, където университетът 

просперира, се развива и бизнесът. Благодарение на парт-
ньорството ни с университета успяхме да наемем само 
български персонал и една пета от тези млади хора са 
били в чужбина и сега са в родния си край, в Крумовград“. 
Проф. Тотев прие с благодарност наградата и сподели, 
че за жалост в последните години броят на студентите 
все повече намалява.

„Техническият университет е храмът на българското 
инженерно образование в 6 направления. До тук е дал 
близо 100 хил. инженери, които са се заклели да служат 
на индустрията. Тази рейтингова система е огледало, в 
което всеки от нас може да си види кривиците.“ С тези 
думи ректорът на Техническия университет в София
проф. Георги Михов прие отличието от главния изпъл-
нителен директор на „Каолин“ АД, д-р Волф Харлфин-
гер, който каза, че успехите на фирмата му се дължат 
на кадрите, които се формират в университетите.

БМГК

   Н              МГ   И   
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Боснев, сен аушев,  д-р Николай 
Колев, Люба Кожухарова, Ирина 
Батурова, Ирина Колева, д-р Роза-
лина Козлева, д-р Никола Вардев, 
инж. Данчо Тодоров, представите-
ли на синдикатите – инж. Валентин 
Вълчев, председател на Федерация 
на независимите синдикати на ми-
н орите към КНСБ, инж. Владимир 
Топалов, председател на Синдикал-
на мин орска федерация „Подкрепа” 
и други гости. 

Приветствия поднесоха проф. дтн 
инж. Николай Вълканов и проф. 
дтн инж. оло Вутов. Те подчертаха 
традиционно добрите връзки меж-
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ПАВЕЛ ЕВСТАТИЕВ ПАВЛОВ
ИВА ЛО ГЕОРГИЕВ КОПРЕВ
ЕМИЛ ИВАНОВ ДИМОВ
СТЕФ О БО НОВ СТО НЕВ
РУСЛАН ИВАНОВ КОСТОВ

О Н И

НИКОЛА  СТЕФАНОВ ПЕРЕНОВСКИ
АСПАРУХ КРАСЕНОВ КАМБУРОВ
СИМЕОН РУМЕНОВ САВОВ

А НИ А И Н И

ГЕРГАНА ЗАПР НОВА ТОНКОВА
МАЛИНА МАРИНОВА ИВАНОВА
РА НО НИКОЛОВ ПОПОВ
ДАНИЕЛ ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
Л БЕН ВЕНЕЛИНОВ ТАСЕВ

ОН ОК О

МАРТИН ДОБРОМИРОВ ДОБРЕВ
Л БЕН ВЕНЕЛИНОВ ТАСЕВ
ЗДРАВЕ  ВОРОВ ЕВТИМОВ
АЛЕКСАНД Р ЕВТИМОВ ОНКОВ
МИЛЕНА ДОН ЕВА БЕГНОВСКА
ПОЛИНА ПЛАМЕНОВА  МЛАДЕНОВА
ТЕОДОРА МАВРОВА НКОВА
КРАСИМИРА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА
КАТ  АЛЕКСАНДРОВА АСЕНОВА
КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА ЕРЕВА
ЕЛИ А СТО НОВА ИЛИЕВА
ИНА БО ИДАРОВА БО ИНОВА-
ПОПОВА
АНТОНИО ВУТОВ ЛАКОВ

продължат подкрепата си за разви-
тието на съвременна технологична 
база за обучение и научна дейност 
чрез стипендии и други форми на
 сътрудничество. 

В края на церемонията проф. Руслан 
Костов изнесе лекция на тема „Ми-
нералогия, гемология и значение на 
нефрита в културно-историческото 
наследство“. МДГ

Снимки със всички наградени ще намерите на сайта на списание „Минно дело и геология“ 
http://mdg-magazine.bg/novini/
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ду университета и фирмите от ми-
нералносуровинния бранш, както и 
важността на грижите за израства-
нето и развитието на кадрите. Из-
тъкнаха, че благодарение и на добра-
та работа на учените от МГУ „Св. Ив. 
Рилски“ отрасълът може да се пох-
вали с много добри производствени 
резултати и съвременни технологич-
ни решения. Затова и компаниите 
от минералносуровинния бранш ще 
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На официална церемония Българският форум на 
бизнес лидерите обяви финалистите и отличи 
победителите в Наградите за отговорен бизнес 

2018. Общо 111 корпоративни проекта, осъществе-
ни от рекорден брой компании – 73, се състезаваха в 
най-престижния конкурс за корпоративна социална 
отговорност и устойчиво развитие у нас, който се про-
веде за 16-а поредна година.

Годишните награди за отговорен бизнес имат за цел 
да насърчат и популяризират високите стандарти и до-
брите практики на частния сектор в сфери като образо-
вание, екология, развитие на служителите, подкрепа за 
местните общности и цялото общество. 

За своята програма за инвестиции „Дънди Прешъс Ме-
талс Крумовград“ ЕАД получи първа награда в катего-
рия „Най-добра социална политика на малко и средно 
предприятие“.

„Дънди Прешъс Металс” продължава да се доказва 
като добър работодател и постоянно надгражда ими-
джа си на иновативна минна компания, която работи с 
отговорност към хората и околната среда като вярва, 
че добрите взаимоотношения с общностите се основа-
ват на партн орство, диалог и споделено желание за 
просперитет в годините на добив и напред в бъдещето.

Своята активна социална политика компанията за-
почна през 2015 г. с подписването на Меморандум за 
разбирателство между дружеството и община Крумов-
град. Вече 5 години, основна цел на Меморандума е по-
добряване условията на живот и подкрепа устойчивото 

Н И М А К МО А А НА А А
А НА О А О ИА НА О И ИКА

развитие на общината чрез инвестиции в осигуряване 
на заетост и развитие на умения, подкрепа за разви-
тието на областите здравеопазване, образование, кул-
тура и спорт, подобряване на инфраструктурата и съз-
даване на благоприятни условия за развитие на малък 
и среден бизнес, грижа за околната среда и развитие 
на туризма. Инвестираните към момента средства за 
подкрепа на проекти и инициативи от страна на „Дънди 
Прешъс Металс Крумовград“ възлизат на 3,8 млн. лв.

ДПМ
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l Новини и събития от бранша - 
с над 1300 посещения;

l Корпоративния раздел от списанието 
в pdf-файл - с над 800 посещения;

l Заглавия и резюмета на научните статии;

l Информация за автори, абонати и рекламода-
тели;

Предстоящо обновяване с още интересна и
полезна информация

СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ИСТОРИЯТА НА МИННОТО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯТА В БЪЛГАРИЯ -
БЪДЕТЕ АВТОРИ, АБОНАТИ И РЕКЛАМОДАТЕЛИ В НАД 0-ГОДИ НОТО СПИСАНИЕ
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l Боян Рашев - „Европа се проваля за електрифика-
цията”

l Инж. Христо Казанджиев - „Газов хъб „Балкан” - 
възможен ли е ”

l Инж. Иван Арсениев - „Необходимост от формира-
не на национално-отговорна политика в електро-
производството на база собствени ресурси”

l Инж. ер о ерев - „Въглеродният диоксид и кли-
матът”
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ИН О  е доказан енергиен екс-
перт в сектор „Въглища“. Заемал е отговорни 
длъжности като: държавен експерт и началник 
отдел „Енергийни ресурси” в дирекция „При-
родни ресурси и концесии” в МИЕТ; изпълните-
лен директор и зам.-изпълнителен директор на 
„Мини Марица-изток” ЕАД, Раднево; член и пред-
седател на съвета на директорите на „Минпро-
ект” ЕАД; началник отдел „Минно технологичен” 
в „Минпроект” ЕАД; главен проектант на рудник 
„Трояново-север”; зам.-председател на Комите-
та по енергетика. Участвал е в изготвянето на 
проекти на нормативни актове, регламентиращи 
търсенето, проучването и добива на въглища, 
както и преструктурирането на минни обекти. 
Ръководил е и е участвал в разработването на 
перспективни проучвания, технически, работни  
и технологични проекти за развитието на рудни-
ците в „Мини Марица-изток” ЕАД. Има изготвени 
множество експертни становища. Понастоящем 
е зам.-председател на УС на Научно-техническия 
съюз по минно дело, геология и металургия.

ироко мащабна и богато финансирана от за-
интересовани корпорации пропаганда съз-
даде глобална страхова психоза за фатал-

ни промени на климата. рез псевдонаучни теории, 
основани на неверни, манипулирани статистически 
данни се сатанизира въглеродният диоксид в ат-
мосферата като основен причинител на критичните 
климатични промени. Скъпо платените лобисти за 
ВЕИ настояват за спешна декарбонизация на енерге-
тиката и се противопоставят на плавния преход към 
нея. Те се страхуват, че техните мрачни прогнози за 
климатичен апокалипсис могат да бъдат опроверга-
ни от действителността още през следващите 20 го-
дини. Затова бързат да поставят пред свършен факт 
обществото. Крайната цел е унищожаване на базов 
клон на енергетиката, произвеждащ евтина електри-
ческа енергия от въглища, гарантиращ гъвкавост и 
стабилност на  техническите параметри на енергий-
ната система. Бъде ли ликвидиран въгледобивът, 
възстановяването му ще струва твърде скъпо и то-
гава единствена алтернатива остават газовите ТЕ  и 
като екологична алтернатива се рекламират възста-
новяемите енергийни източници. Но първите, поради 
високата цена на природния газ, а вторите поради  
зависимостта си от капризите на метеорологичната 
обстановка и сезоните, без допълнителни скъпостру-
ващи съоръжения не могат да гарантират сигурност 
в доставките и стабилност на параметрите на произ-
вежданата от тях електрическа енергия. А нейната 
цена е в пъти по-висока от тази на тецовете на въгли-
ща, ако не е квотният данък за емисии на СО2. Затова 
„зелените” настояват за по-голям ръст на цените на 
квотите, чрез който да осигурят конкурентността на 
ВЕИ и в кратък срок ТЕ  да бъдат финансово ликви-
дирани. Но ВЕИ наистина ли опазват околната среда  
Те  заемат плодородни селскостопански и горски те-
рени, които повече не могат да се използват нито за 
животновъдство, нито за добив на селскостопанска 
продукция и на дървесина, необходими за задоволя-
ване на насъщните потребности на бързо растящото 
население на Земята. Зелените растения, които усво-
яват СО2 и обогатяват въздуха с кислород, са замене-
ни с бетонни фундаменти за соларните панели.

Само този факт изобличава демагогските твърде-
ния за тяхната екологосъобразност. Значителна част 
от климатичните политики са лицемерни, след като 
рязко нараства количеството на отпадъците, които 
развитите икономики в ЕС, изнасят за депониране 
и преработка в развиващите се страни – основно в 
Африка. Това, че изнасящите боклука си  страни мо-
гат да покажат, че намаляват емисиите на парникови 
газове и въздействието си върху околната среда, се 
пренасят в сметката на страните вносители на отпа-
дъци. Подобни „печалби“ на едни, които са загуби за 
други, не променят по никакъв начин глобалните ба-
ланси на въздействие върху околната среда.

О НИ ИОК И И К ИМА

Борбата, която се води от „зелените” неправителстве-
ни организации, щедро финансирани от специални 
фондове, не е за опазване на климата на Земята, тя 
е за запазване на статуквото на богати и бедни дър-
жави. Икономически развити страни субсидираха 
индустрията, свързана с производство на соларни 
панели, вятърни генератори и батерии за акумулира-
не на електрическа енергия. Глобалната пропаганда, 
всяваща страх от промените на климата вследствие 
на емисиите на въглероден диоксид от ТЕ  на въгли-
ща, им осигурява пазари за пласмент на продукцията 
им и реализиране на печалби. Дълги години тезите в 
докладите за глобалното затопляне се движеха меж-
ду крайностите – заплаха от апокалипсис до отрица-
ние. След това постепенно науката започна да следва 
логиката на политическата и бизнес целесъобраз-
ност, защото зад високите цели за намаляване на въ-
глеродните емисии, стоят конкретни бизнес интереси 
и геополитика. С течение на времето, финансирането 
на научните изследвания вървят почти изключител-
но в полза на тезите, които доказват и подкрепят ос-
новната мантра – климатът се променя и за това са 
виновни човешките дейности свързани с емисиите на 
парникови газове и най-вече на СО2. 

Българската държава трябва да финансира научните 
ни институти в достатъчна степен за да бъдат неза-
висими от чужда воля и влияние. Българските учени 
трябва да са свободни да заявяват и отстояват обос-
новано научните си позиции по спорни въпроси като 
тези за т.н. климатични промени и факторите, които 
ги причиняват. Не са малко наши учени, които полз-
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ват европейски и други грантове, които поставят ус-
ловие да се ползват определени методики, даващи 
предопределени резултати от изследванията. За ра-
дост има и честни български учени и експерти, които 
не се страхуват открито и обосновано да излагат ре-
зултатите от своите изследвания независимо, че се 
различават от официално приетите.

Подобни са твърденията на българските учени от 
Института по космически изследвания и технологии 
към БАН, доцентите, доктори но физическите науки 

. К. Тасев и Борис Комитов. В своите изследвания 
те са установили, че върху климата на Земята влияе  
както електромагнитната слънчева радиация, така 
и корпускулярната радиация от слънчев и галакти-
чески характер. Не пряко участващи, но опосредства-
щи между слънчевите и климатичните параметри са 
така наречените геомагнитни индекси, характеризи-
ращи вариациите на геомагнитното поле. Слънчевите 
промени в излъчването засягат климата главно чрез 
взаимодействието на слънчевия вятър с магнитос-
ферата на Земята. икличните промени в емисиите 
на слънчевият вятър генерират съответно промени в 
скоростта на въртене на Земята. Това влияе не само 
на атмосферната циркулация, но също така и на цир-
кулацията на океана. Тъй като водата на океана е с 
много висок температурен капацитет, промените в 
океанската циркулация ще засегнат регионалния 
климат. Преразпределението на океанските водни 
маси също поражда нередовни промени в морското 
ниво по целия свят. рез този механизъм е разгле-
дано обяснението на събития като Ел Нин о/ENSO. 
Обяснени са процесите по време на Sporer, Maunder 
и Dalton Слънчеви минимуми, принудили Гълфстрийм 
да се концентрира върху южният си клон и студе-
ната арктическа вода да проникне далеч надолу по 
европейските брегове, които да доведат до условия 
на малкият ледников период. По време на Слънчевия 
максимум, ситуацията ще бъде обратната, твърдят 
двамата учени. От около 2040 г. ние ще бъдем в един 
нов голям Слънчев минимум и следователно може да 
се очаква период на студени климатични условия.

Борис Комитов определя като безумни решенията на 
европейските политици за затваряне на въглищните 
централи. Той изследва от много години единаде-
сет годишните цикли на Слънцето и твърди, че след
2030 г. ще има драстично увеличаване на валежите 
и падане на температурите, което ще продължи до 
2045 г. А заедно с понижението на температурите в 
световен мащаб ще скочи цената на електроенергия-
та и страни, които не произвеждат евтин ток и нямат 
достъп до евтини енергоносители, ще имат големи 
проблеми.

Научно неграмотни хора обаче изглеждат неспособ-
ни  да разграничат   глобалното затопляне на климата 
от екстремните температури, дължащи се на метео-
рологичните условия. Всъщност, както вече бе  отбе-
лязано, в действителност  изглежда няма никаква 
доловима тенденция  в екстремните метеорологични 
условия. Това, което е налице, е само по-голямото 
внимание, което медиите оказват  на метеорологич-
ните условия,  и използването на  отразяването на 

тази „новина“ от хора, които разбират, че  прогнозите   
за  катастрофа  в далечното бъдеще  едва ли са не-
оборими и че следователно те се нуждаят от начин, 
по който да убедят обществото, че опасността е  не-
посредствена, дори ако тя не е такава.

Същото се отнася и до случая с покачването  на мор-
ското равнище. В продължение на стотици години 
морското равнище се е покачвало с около 8 инча  на 
век и е ясно, че ние сме успявали да се справим с 
това. За да  се всее  страх обаче, се търсят  тези мо-
дели, които  предвиждат  много по-големи покачва-
ния.  На практика  отдавна е известно, че  на повечето  
крайбрежни места промените на морското равнище, 
отчетени  от уредите за измерване на прилива и отли-
ва, преди всичко се дължат  на промените  на земно-
то равнище, свързани  както с тектониката, така и с 
използването на земите. 

Освен това, леката  промяна на средната температу-
ра в света (всъщност,  промяната  на увеличаването 
на температурата) е много по-малка от предвиденото  
с помощта на компютърните модели, използвани от 
Междуправителствената експертна група по изме-
нение на климата. Дори ако всички тези промени се 
дължат на човека,  то това би  било най-съвместимо  
с  ниска чувствителност към добавен въглероден ди-
оксид, а Междуправителствената експертна група  по 
изменение на климата само твърди, че  по-голямата 
(не цялата) част от  затоплянето  през последните 60 
години  се дължи на човешката дейност. Така  въпро-
сът  с предизвиканите от човека климатични проме-
ни не изглежда сериозен проблем. Това обаче трудно  
спира невежи политици да декларират, че твърдение-
то на Междуправителствената експертна група по 
изменение на климата, с което тези промени му се 
приписват, е равносилно на недвусмислено доказа-
телство за предстоящо бедствие.

Тенденциозното подбиране на факти винаги предста-
влява проблем. Така наскоро се твърдеше, че отти-
чането на ледовете в Гренландия се е увеличило и че 
затоплянето ще го влоши. В доклада са пропуснати 
получените както от Националната агенция на оке-
анските и атмосферни изследвания (NOAA), така и от 
Датския метеорологичен институт сведения, че леде-
ната маса  на Гренландия  фактически  се увеличава. 
Всъщност, и двете наблюдения  могат да бъдат верни 
и наистина натрупаният лед изтласква периферния в 
морето. 

Всички така наречени доказателства в голяма степен 
представляват неправилно тълкуване, преувеличе-
ние, тенденциозно подбиране на факти  или направо 
лъжи.

На въпроса, враг или приятел е СО2 на природата, 
отговарят учени от вейцария и СА . Независимо 
едни от други те са установили, че в атмосфера с по-
вишено съдържание на СО2 растенията се развиват 
по-интензивно със здрави стъбла, устойчиви на суша, 
а селскостопанските култури се отличават и с пови-
шено плодородие. 
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Независимо от масовата психоза от затоплянето на 
климата и твърденията, че ледовете в Арктика се то-
пят, корабостроителниците в Русия изпълняват дър-
жавна поръчка за строителството на редица нови 
ледоразбивачи. СА  излязоха от Парижкото спора-
зумение и инвестират както в разработката на неф-
тени находища и добива на шистов газ, така и във 
въгледобива. В Китай миналата година добиха над 
3,3 млрд. t въглища и размразиха строителството и 
въвеждането в експлоатация на нови 150 ТЕ  на въ-
глища. Пропагандата манипулативно съобщава за за-
криване на ТЕ . Но истината е, че спираните центра-
ли на въглища са в кварталите на големите китайски 
мегаполиси, които заедно с милионите автомобили 
замърсяват въздуха в тях. Заменят ги с газови цен-
трали, заменят и автомобилите с електрически, за 
да решат локалните си проблеми. Международната 
търговия с въглища през 2018 година надхвърли 1,1 
млрд.т. В Индия, Китай, Русия и СА  няма търговия 
с квоти за емисии на СО2. Президентът Тръмп заяви, 
че „американските данъкоплатци и американските 
работници не трябва да плащат за изчистването на 
замърсяване, направено от други страни”, въпреки че 

СА  са на второ място след Китай по емисии на пар-
никови газове.

А нима малка и бедна България трябва да робува на 
утопичните амбиции на „зелените” европейски бю-
рократи и безропотно да плаща за замърсената от 
други страни атмосфера, да закрие преждевремен-
но ефективно работещи термични централи и мини, 
с риск електроенергията да стане дефицитна и не-
възможно скъпа  Сега всяка страна, която оспорва 
догмата „за катастрофално затопляне на климата в 
резултат на емисиите на СО2” е заплашена да бъде 
наказана от европейските управляващи органи с фи-
нансови санкции. 

Примирението и безропотното приемане на амбиции-
те на европейските чиновници не предизвикват ува-
жение. Предоставените от МОСВ дерогации на ТЕ  в 
комплекса „Марица-изток” не решават проблема с бъ-
дещата им експлоатация. Бъдещето на българската 
икономика зависи от наличието на евтина електриче-
ска енергия от комплекса „Марица-изток”, освободе-
на от квотния данък за СО2. 

В навечерието на Срещата за климата в Катовице 
Европейският съюз си постави нова амбициоз-
на цел – пълна декарбонизация на енергийното 

потребление до 2050 г. В съпътстващата стратегия 
става ясно, че пътят към нея минава през задължи-
телна тотална електрификация – до 2050 г. делът на 
електроенергията в крайното енергийно потребле-
ние трябва да достигне 53%. Според EURECTRIC този 
дял трябва да бъде поне 60%. Защото няма никакво 
значение, че електричеството е 100% въглеродно-не-
утрално, ако заема миниатюрен дял в крайното по-
требление, а всичко друго са фосилни горива, нали

елите за електрификация не са от вчера – от под-
писването на Конвенцията за климата през 1992 г. 
Европа винаги е била наясно, че това е единственият 
възможен път към силно намаляване на въглерод-
ните емисии. Електрификацията всъщност обхваща 
две стъпки: максимално проникване на електропре-
носната мрежа до всеки консуматор и заместване 
на всеки вид енергия в крайното потребление, вкл. в 
индустрията, отоплението и транспорта, от електри-
чество.

Въпреки всички усилия, в периода 1990-2016 г. делът 
на електричеството в крайното енергийно потребле-
ние в ЕС е нараснал едва до 22%,  .

В старите страни членки електрификацията изобщо 
не напредва в този период – Австрия и Дания напри-
мер си стоят на ниво 18-19%, Холандия и Белгия също 
са под 20%. Реално значим ръст има само в Източна 

О А О А К И ИКА И А

О Н А e един от водещите експерти по 
устойчиво развитие в България. От 2007 г. е уп-
равляващ партн ор в denkstatt – консултантска 
компания, която помага на бизнеса да управлява 
въздействието си върху природния и социалния 
капитал. Професионалната му експертиза е в 
сферата на устойчивото развитие, управление на 
околната среда, остойностяване на екосистемни 
услуги, кръгова икономика, качество на въздуха, 
управление на природните ресурси. Има бакала-
върска и магистърска степен по “Управление на 
околната среда и ресурсите” от Бранденбургския 
технически университет в Котбус, Германия. Учил 
също в СУ „Св. Кл. Охридски“, Университета за 
природни науки и науки за живота във Виена и 

ентралния университет на Венецуела в Каракас. 
През 2012 г. е финалист националния конкурс за 
млади бизнес лидери Next Generation.

Европа (България скача от 19% до 26%, Румъния – от 
11% до 17%) и жна Европа (Гърция – от 17% до 28%; 
Испания – от 19% до 24%). Дължи се преди всичко 
на разширението на електропреносната мрежа и го-
лемия ръст в използването на климатици, тоест няма 
процес на заместване на други енергоизточници. 

Норвегия е единствената страна в Европа, където 
електричеството надхвърля 50% от крайното потреб-
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ление. Това се дължи на изклю-
чително ниските цени на произ-
водството на хидроенергия, които 
дават възможност за отопление 
на ток, а парадоксалното е, че ця-
лата работа се финансира с износ 
на нефт и газ за ЕС. Дори и в Нор-
вегия обаче пикът на дела на елек-
тричеството остава през далечната 
1992 г. (54%), 

В периода 2007-2016 г.,   де-
лът на електричеството в крайното 
енергийно потребление се е изме-
нил от 21% до 22%. От 2014 г. даже 
има тенденция на бавно пониже-
ние. 

ОСНОВНИТЕ ПРИ ИНИ, които пре-
чат на електрификацията на енер-
гийното потребление в Европа:

l ената: Как да очакваме ръст на 
потреблението, когато електри-
чеството в страни като Дания и 
Германия вече струва над 0,30 

/kWh  Политиките за подкре-
па на ВЕИ струват много пари, а 
колкото по-значимо е прониква-
нето им, толкова по-високи ста-
ват общите разходи за балан-
сиране на електроенергийната 
система.

l Измислените плащания за въ-
глеродни квоти: При цена 25 /t 
СО2 себестойността на електри-
чеството на лигнитните центра-
ли се удвоява. В много страни 
това би вдигнало цената на тока 
още повече. 

l Унищожението на електроенер-
гийните компании като E.ON, 
RWE, EDF, Vattenfall.

l Електроразпределителните дру-
жества дори имат поставени 
цели за енергийна ефективност 
на клиентите, тоест за огранича-
ване на продажбите

Получава се така, че внедряване-
то на ВЕИ в производството на ток 
всъщност спира основния двигател 
на общия процес на декарбониза-
ция – електрификацията на енер-
гийното потребление. И се въртим 
в затворен кръг, от който няма из-
ход.

Активисти, политици, лобита и ме-
дии непрекъснато ни бомбардират 
с данни колко голям дял от елек-
тричеството вече се произвеждал 
от вятър и слънце и как светът мо-
жел да се декарбонизира за нула 
време, ако поиска. Не, не може. 
Причините са много. Но най-важна-
та е, че делът на електричеството в 
енергийното потребление е нисък и 
се увеличава изключително бавно 

 , ако това изобщо се случва. И 
за това си има причини, произтича-
щи от законите на физиката и ико-
номиката, които не могат да бъдат 
преодолени със заклинания.

Европа самоуверено крачи към 
края на задънена улица и се опит-
ва да влачи целия останал свят със 
себе си. Слава Богу, Младият свят 
отдавна не слуша Стария конти-
нент, а си гони интереса – неизказа-
ната, но ясно видима в реалното по-
ведение, мечта на всеки един човек 
на планетата – неограничен достъп 
до евтина и надеждна енергия, коя-
то да подхранва както базовите ни 
потребности, така и безкрайните ни 
желания.

  Д       -
  Е  И  Е О

  Д       -
  Е      И  Е О
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НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАТОРИ ВРЕМЕ МЯСТО

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЯВИ НА МЕЖДУНАРОДНО И НАЦИОНАЛНО НИВО

ХV Международна конференция по открит 
и подводен добив на полезни изкопаеми

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

и др.

3-7 юни
2019 г. Варна

10-ти Конгрес на Балканската геофизична 
асоциация

Дружество на геофизиците 
в България, Балканска

геофизична асоциация, 
НТС по МДГМ и др.

18-22 септем-
ври 2019 г. к.к. Албена, Варна

Кръгла маса „Геотехнологичен добив на 
уран в Р. България"

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

БМГК и др.

10 октомври 
2019 г. НДНТ, София

Национална конференция „Кръговата ико-
номика в минно-металургичния бранш"

НТС по МДГМ, ФНТС, 
БАМИ, БМГК и др.

м. октомври 
2019 г. НДНТ, гр. София

Научна сесия на Минно-геоложки универ-
ситет „Св. Иван Рилски”

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

18 октомври 
2019  г.

МГУ “Св. Иван Рил-
ски”, София

Национален младежки конкурс в областта 
на минното дело, геологията и металурги-
ята

НТС по МДГМ, ФНТС,
МГУ “Св. Иван Рилски”, 

ХТМУ и др.

1.02 - 30.11. 
2019 г. НДНТ, София

Национална конференция „Минерално-су-
ровинната база на България - нерудни 
изкопаеми"

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

Рилски", СУБ

ноември 
2019 г. София

Национална конференция на Българското 
геологическо дружество „Геонауки 2019”

БГД, НТС по МДГМ, БМД
и др.

декември 
2019 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

8-ма конференция с международно участие  на Хърватското геотехни-
ческо дружество „Геотехнически предизвикателства в карста"

11 - 13 април 
2019 г. Сплит, Хърватия

Международен минен конгрес и изложение IMCET 2019 16 - 19 април 
2019 г. Анталия, Турция

Международни четения „Бели нощи 2019" м. юни
2019 г.

Санкт Петербург, 
Русия

6-та Международна конференция по минно дело, изпитание на мате-
риалите и металургичен инженеринг (MMME'19)

15 - 17 август 
2019 г.

Лисабон,
Португалия

Заседание на Международния организационен комитет на Световния 
минен конгрес

септември 
2019 г. Перу

Международна конференция по открит и подземен добив на полезни 
изкопаеми  "Подекс-Повекс" 2019 г.

м. ноември 
2019 г. Р. Македония

ГРАФИК НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2019 Г., ПРИЕТИ НА УС НА НТС ПО МИННО ДЕЛО, 
ГЕОЛОГИЯ И МЕТАЛУРГИЯ
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ВРЕМЕ НАИМЕНОВАНИЕ МЯСТО Web-site, e-mail

11 -12.03.2019 International Conference on Oil and Gas 2019 Singapore, Singapore www.pulsus.com/

25–29.03-2019 6-я конференция „Тюмень 2019“ EAGE Тюмень, Россия

02 - 04.04.2019 Mines and Money Asia Hong Kong, China asia@minesandmoney.com

02-04.04.2019 МАЙНЕКС Казахстан 2019 Астана, Казахстан www.minexkazakhstan.com

07-12.04.2019 European Geosciences Union General Assem-
bly Виена, Австрия

10 - 12.04.2019 Mongolia Mining 2019 International Mining & 
Oil Expo - 9th Edition

Ulaanbaatar, 
Mongolia www.mongolia-mining.org

11 -13.04.2019

8th Conference of Croatian Geotechnical 
Society with international participation and 
ISRM Specialised Conference „Geotechnical 
Challenges in Karst“

Split, Croatia http://www.hgd-cgs.hr

15 -16.04.2019 MiningTech South America Santiago, Chile www.spire-events.com

16-19.04.2019 26th International Mining Congress and 
Exhibition IMCET 2019 Antalya, Turkey http://www.imcet.org.tr/

22-26.04.2019

15 юбилейная научно-практическая конфе-
ренция „Инженерная и рудная геофизика 
2019“ и 1 научно-практическая конферен-
ция „Морские технологии 2019“

Геленджик, Россия

29 - 30.04.2019
Computational Modelling‚ 19 - 7th 
International Computational Modelling 
Symposium

Cape Town, South 
Africa

www.min-eng.com/model-
ling19

01 - 02.05.2019 Physical Separation ‚19 Cape Town, South 
Africa

www.min-eng.com/physi-
calseparation19

08-10.05.2019 XIII International Mineral Processing and 
Recycling Conference IMPRC Belgrade, Serbia www.imprc.tfbor.bg.ac.rs/

15 - 17.05.2019
7th International Congress on Water 
Management in Mining and Industrial 
Processes Watercongress 2019

Santiago, Chile  gecamin.com/watercon-
gress

18 - 25.05.2019
ALTA 2019 Nickel-Cobalt-Copper, Uranium-
REE, Gold-PM, In Situ Recovery, Lithium 
Conference & Exhibition

Perth, Australia www.altamet.com.au/con-
ferences/alta-2019

23 - 26.05.2019 XVIII Balkan Congress of Mineral Processing Durres, Albania http://bmpcalbania2019.org

27-28.05.2019
5th International Conference on Mechanical 
Structures and Smart Materials (5th

ICMSSM2019)
Xi’an, China http://sina.lt/fQhH

27–29.05.2019 9th International Conference on Sustainable 
Development in the Minerals Industry Sydney, Australia http://sdimi.ausimm.com/

3 - 6.06.2019 81st EAGE Conference & Exhibition 2019 
„Embrace Change - Creativity for the Future“

London, United 
Kingdom eage.org

12-13.06.2019 Astana Mining & Metallurgy Congress 2019 Astana, Kazakhstan olga.r@iteca.kz

13-14.06.2019 Physical Separation 2019 United Kingdom www.min-eng.com/

18-19.06.2019 Mining Investment Europe Frankfurt, Germany www.spire-events.com/

19 - 21.06.2019 11th International Seminar on Process 
Hydrometallurgy Santiago, Chile gecamin.com/hydroprocess

24 - 25.06.2019 Metal, Mining and Metallurgy Conference 
2019 Tokyo, Japan

25-27.06.2019 МАЙНЕКС Европа 2019 София, Болгария www.minexeurope.
com/2019/

МЕЖДУНАРОДНИ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕЗ ПЪРВОТО 
ПОЛУГОДИЕ НА 2019  Г.
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НИ

Индустриалният сектор на една икономика е опре-
делящ за тенденциите в общото икономическо 
развитие на национално равнище не само, като 

такъв произвеждащ ресурси (добиващата промиш-
леност), но и като такъв произвеждащ индустриални 
стоки и стоки за крайно потребление (преработваща-
та промишленост). От тяхното съвкупно развитие и 
растеж зависи генерирането на общия икономически 
растеж на националната икономика и насочеността 
ѝ към производство на продукция с висока добавена 

М О НА О И НА А ОМИ НО
ИН ИА НИ К О НА А КА А

ИКОНОМИКА А И ИИ О НИ Н Н ИИ
И И ИКА А

Доц. д-р Димитър Благоев, e-mail: blagoev@unwe.bg
Катедра „Индустриален бизнес“, Университет за национално и световно стопанство, София

THE ROLE OF EXTRACTIVE INDUSTRY IN THE INDUSTRIAL SECTOR OF THE BULGARIAN 
ECONOMY – TRADITIONS, STATE, TRENDS AND CHALLENGES
Assoc. Prof. Dr. Dimitar Blagoev, e-mail: blagoev@unwe.bg 
Industrial Business Department, Business Faculty, University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

ABSTRACT

The industrial sector of the Bulgarian economy is 
traditionally defined as the leading sector, and the 
extractive industry, as part of the sector, occupies a 
proper importance both in employment (especially 
in certain areas of the country) and in Generation of 
GDP. The article aims to consider in retrospect the 
development of the Bulgarian industry, the tradi-
tions, the quantitative accumulations that have led 
to its qualitative changes and to emphasize the state, 
trends and challenges of the extractive Sector in re-
cent years, based on past experience and traditions.

KEYWORDS: industry, extracting industry, enterprise, 
economy, GDP

М

Индустриалният сектор на българската икономика 
традиционно се определя като структуроопределящ 
сектор, а добивната промишленост, като част от сек-
тора заема подобаващо значение както при осигуря-
ване на заетост (особено в някои райони на страна-
та), така и при формиране на БВП. Статията цели да 
разгледа в ретроспективен план развитието на бъл-
гарската индустрия, традициите, количествените нат-
рупвания, които са довели до качествените ѝ измене-
ния и да акцентира върху състоянието, тенденциите 
и предизвикателствата пред добивния отрасъл през 
последните години, базирайки се на миналия опит и 
традиции.

К О И МИ  индустрия, добивна промишле-
ност, предприятие, икономика, БВП

стойност, която да създаден предпоставки за форми-
ране на високи стойности на БВП и БДС и да рефлек-
тира върху повишаването на стандарта на живот на 
населението (увеличаване на доходите, намаляване 
на нивата на безработица и др.). Ето защо интерес 
представляват тенденциите и предизвикателствата, 
които обуславят това да се случи.

В последните над 70 години България се причисля-
ва към групата на т.нар. индустриализирани държа-
ви. Естествено това не се е случило нито бързо, нито 
лесно и в различните времеви периоди, през тези над 
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70 години страната е имала различни приоритети при 
развитието на секторите и подсекторите на индустри-
ята си. За да се изяснят някои настоящи тенденции в 
съвременното състояние на добивната и преработва-
щата промишленост е необходимо да се проследят, в 
ретроспективен план, как е протекла индустриализа-
цията на страна.

ИО
КА ИН ИА И А И Н И А И

И МО НИ А И

В България индустриалния сектор на икономиката, в 
периода до 1945 г. е сравнително слабо развит. До 
този период в страната са съществували (по статис-
тически данни) около 4500 индустриални предприя-
тия с около 96 000 заети в тях. По-голямата част от 
тях са били малки [9], базирани основно на занаят-
чийското производство. Основните стъпки, които се 
предприемат в периода след 1945 г. до началото на 
60-те години е провеждането на ускорена за услови-
ята и възможностите на страната индустриализация. 
Развитието на промишлеността се схваща като сред-
ство за осигуряване на икономическа независимост, 

. О ИМИ
А О e зам.-декан 

на Бизнес факултета и 
преподавател в катедра 
„Индустриален бизнес“ 
на Университет за на-
ционално и световно 
стопанство, София. Води 
лекционни курсове по 
дисциплините: „Иконо-
мика на предприятието”, 
„Иновации в бизнеса”, 
„Инвестиционен ана-

лиз”, „Инвестиционни проекти“. Изследователски-
те и приложните му интереси са в областите на 
управлението на инвестиционни и иновационни 
проекти, иновациите и иновационния процес в 
бизнес организациите, енергийна ефективност, 
кръговата и регенеративната икономика. Има 
над 80 публикации в областта на икономиката 
и управлението в специализирани национални и 
международни научни издания. Участва в проек-
ти, финансирани от ФНИ и програма „Еразъм+“ на 
ЕС. Има краткосрочни специализации в Imperial 
College, Англия, Bocconi University, Италия и Agder 
University, Норвегия. Освен преподавателската и 
научноизследователската работа има интерес и 
опит при консултирането, подготовката и адми-
нистрирането на приложни проекти в областта на 
иновациите и инвестициите на бизнес организа-
ции.

просперитет и решение на проблема с безработицата 
на селото и малките общини. В това направление са 
насочени и основните стъпки, които се следват в този 
времеви период, а именно [7]:

l Ликвидиране на частната собственост;

l Засилване на значението и влиянието на държав-
ния сектор в икономиката;

l Разширяване на кооперативното движение, като 
алтернатива на частната собственост;

l Тясно икономическо обвързване на България със 
СССР и страните от Източна Европа в рамките на 
икономическото обединение Съвет за икономиче-
ска взаимопомощ (СИВ).

Форсирането на развитието на българската индус-
триализация се реализира в периода между началото 
на 50-те години на XX век и средата на 60-те. През 
този период: 

l Тежката промишленост и енергетиката са основ-
ния акцент за модернизация на икономиката, кое-
то от своя страна да помогне за стабилизиране на 
селското стопанство, а оттам и на промишленос-
тта, като се   ;

l на преден план се поставят енергетика, металур-
гия, тежка химия, има стремеж към  

     и 
т.н.;

l Задачите на леката промишленост са по- 
скромни – да се задоволяват потребностите на 
населението [7]. 

ИО
КА ИН ИА И А И

В периода между 1966 и 1989 г. ускорената индустри-
ализация на страната се осъществява при приори-
тетно развитие на тежката промишленост. Все по-ос-
ъзната става и необходимостта от ускоряване на 
научно-техническия прогрес за всестранната интен-
зификация на промишленото производство. В този 
времеви период се променя и структурата на българ-
ската индустрия. Съотношението между средствата 
за производство и предметите за потребление, което 
до края на 60-те години на XX век е било 47,2:52,8 в 
полза на производството на предмети за потребле-
ние, в периода до 1975 г. достига 58,6:41,4 в полза 
на производството на средства за производство [9]. 
Развиват се приоритетно промишлени отрасли, кои-
то съдействат за ускоряване на техническия прогрес 
и се отличават с най-голяма икономическа ефектив-
ност – такива са: енергетика, металургия, нефтохи-
мическа и химическа промишленост, машиностроене 
и т.н. В този период освен развитие на тежката про-
мишленост се изграждат и предприятия за електро-
ника, тежко машиностроене, лазерна техника с оглед 
осъществяване на технологичен пробив на външни 
пазари. 
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Ускореното развитие на българската индустрия дава 
своите резултати (поне в количествено отношение), 
като то края на централно плановото икономическо 
развитие на страната, до 1989 г. броят на индустри-
алните предприятия се е увеличил с около 7,7 пъти 
спрямо годините преди 1944 г., заетите лица в ин-
дустрията са се увеличили с 15,8 пъти, а общата про-
мишлена продукция при индекс 100 за 1939 г., през
1989 г. е 103 пъти повече [11].

Нарасналото значение на промишлеността като осно-
вен отрасъл на националното стопанство се подчер-
тава и от данните за участието на индустрията при 
формирането на националния доход. Относителният 
дял на промишлеността в произведения национален 
доход (БВП) нараства от 48% през 1965 г. на 60,4% 
през 1988 г. 

Обемът на общата промишлена продукция на цялата 
индустрия през периода 1966-1988 г. нараства около 
4,9 пъти при средногодишен прираст от 1,2%, като при 
производството на средства за производство темпо-
вете са значително по-високи в сравнение с темпо-
вете на растеж при производството на предмети за 
потребление [9].

ИО
И А И А И НА ИН ИА НА А

О НО

Годините след 1989 г., при прехода на икономиката на 
страната от централно-планов към базиран на прин-
ципите на пазарната икономика се характеризират с 
динамични промени и в структурата и развитието на 
българската индустрия. Основната промяна в този 
период е свързана с раздържавяване на индустрията 
и преминаването ѝ, отново в ръцете на населението 
под формата на няколко приватизационни вълни – 
масовата приватизация, работническо-мениджърска 
приватизация, а за структуроопределящи сектори и 
предприятия на базата на т.нар. касова приватизация 
[10, 13].

Забавянето на раздържавяването на индустрията 
доведе до крайно обезценяване на активите на дър-
жавните и общинските фирми и силно спадане на 
конкурентоспособността на тяхното производство. С 
приватизационни сделки до 2012 г. са приватизирани 
над 66% от държавните предприятия [12].

ИО
О И А И А ИОН Н ИО

Характеристиките на българската индустрия, в 
структурно и съдържателно отношение в следприва-
тизационния период, период на действаща пазарна 
икономика, могат да бъдат търсени в следните на-
правления: 

l Навлизане на множество чуждестранни и мулти-
национални компании в страната. 

l Смяна на собствеността и осъществяване на ре-
дица бизнес комбинации в индустриалните пред-
приятия в страната. 

l Закриване на неефективните производства и тези 
с изчерпан суровинен ресурс. 

l Субконтракторство на българските индустриални 
предприятия на водещи световни икономики, та-
кива като Германската. 

l Акцент върху аутсорсинг услугите, завръщане към 
концепцията за развитие на леката промишленост 
и акцент върху сектора на информационните и ко-
муникационните технологии [10].

Делът на сектора на изнесените услуги в БВП отбе-
лязва стабилен растеж през последните години, като 
за 2014 г. той е 2,8%, за 2015 г. – 3,4%, за 2016 г. е 3,6%. 
Редица са факторите за запазване на положителните 
тенденции, но най-основните са наличие на квалифи-
цирана работна ръка, активно взаимодействие между 
бизнес, образование и държава, както и запазването 
на плоския данък и разширяване пакета за насърча-
ване на чужди инвестиции [15]. 

ИО И А И
ИН ИА И А И И ИН И

Съвременните динамични тенденции в изменението 
на принципите и концепциите за развитие на индус-
триалното общество от следващо поколение налагат 
едно понятие, наложило се в научното и публичното 
пространство като „Индустрия 4.0“. Неговото зараж-
дане е продиктувано от общоевропейската тенденция 
за възраждане на индустриалното общество и общ 
ренесанс на индустриите на страните от ЕС. Понятие-
то за „Индустрия 4.0“ представлява съвременна тен-
денция в развитието на автоматизацията и обмена 
на данни при използването на технологиите в произ-
водство и налагане на принципите на производство 
на продукция с висока добавена стойност и наукоем-
ки ресурси. Това включва кибер-физични системи,
интегриране на интернет в използването и управле-
нието на стоките и мащабно използване на облачни-
те услуги за осъществяване на тези дейности [2, 4, 5], 
( ).

  И        -
  И   
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Може да се каже, че добивната промишленост и 
конкретно минната индустрия е отличен пример за 
прилагане на концепцията, принципите и техниките, 
базирани в Индустрия 4.0. 

М ННА К А НА А КА А
ИКОНОМИКА И М О НА О И НА А

ОМИ НО Н

В структурно отношение икономиката на страната се 
отличава с преобладаващ дял на сектора на услуги-
те – 67%, 28% е делът на индустриалния сектор и едва 
5% е делът на сектора на селското стопанство. Съ-
поставяйки, в структурно отношение състоянието на 
националната икономика през 60-те и 70-те години, 
ясно си личи значителното изменение на структурата 
на националната икономика и нейното преминаване 
от преобладаващо индустриална към такава, бази-
рана предимно на сектора на услугите. Тези съотно-
шения са доста устойчиви. През последните 5 години 
(2013-2017 г.) индустрията добавя общо само един 
процентен пункт към своята сметка, който идва по 
равно от лек спад и в сектора на услугите, и в сектора 
на селското стопанство. По данни на НСИ от 2017 г. 
(тъй като това са последните актуални данни предвид 
все още не приключилото обобщаване и обработка на 
данните за 2018 г.), делът на добивната индустрия в 
икономиката на страната, по принос във формира-
нето на БВП е 3%. Измерено в проценти, като дял на 
добивната индустрия в общата индустрия на страна-
та, е около 11%. Интерес разбира се представляват 
не само статичните данни за сектора на добивната 
индустрия, но в много по-голяма степен ретроспек-
цията на нейното развитие в един 10-годишен период 
и очертаване на тенденции и предизвикателства за 
бъдещо развитие. Това може да бъде направено на 
базата на определени индикатори, които се наблюда-
ват от Националния статистически институт и Еврос-
тат. За целта са използвани данни от структурната 
бизнес статистика на нефинансовите предприятия 
в НСИ, като индикаторите, които са наблюдавани за 
десет годишния период за сектора на добивната про-
мишленост са: брой на заетите лица в предприятията 
то сектора; брой предприятия в сектора; стойност на 
произведената продукция (в хил. лв.); оборот (в хил.
лв.) и БВП – общо за страната, за целия индустриален 
сектор и за добивната индустрия в частност.

Последните десет години секторът на добивната 
промишленост се отличава с динамично развитие и 
това личи от представените данни за проследявани-
те ключови индикатори. Отчита се темп на намаление 
на броя на заетите в сектора и респективно броя на 
действащите предприятия (  и ), но в съ-
щото време темпът на изменение на стойността на 
произведената продукция и генерираните обороти 
(по текущи цени) е с възходящ тренд (  и ).

Тези тенденции дават основание да се направи извод, 
че секторът, в условията на пазарна икономика, тър-
пи оптимизация, като се „изчиства“ от нерентабилни-
те предприятия за сметка на оптимизацията и пови-
шаване на ефективността на оставащите да оперират 

         -
 И  Н И

        -
 И  Н И

в сектора фирми. Представените данни са агрегирани 
на секторно равнище, но техния детайлен прочит по-
казва, че оставащите да работят фирми в добивния 
сектор са с повишена ефективност и осъществяват 
оптимизационни процедури по отношение както на 
производствените си, така и организационно-упра-
вленските си процеси. Тези резултати са продукт на 
редица дейности, които са принудени да предприемат 
фирмите, продиктувани от новите пазарни реалности 
и глобализацията на икономиката в световен мащаб. 
Такива са: във все по-голяма степен залагане на 
иновациите в производството и управлението – осъ-
ществяване на технологична модернизация и модер-
низация на оборудването; въвеждане на иновации 
в сферата на екологията и опазването на околната 
среда; развитие на изследователската и развойната 
дейност; следване на принципите на корпоративната 
социална отговорност.

Не малко са примерите на добри практики по отноше-
ние на тези елементи в предприятията от добивната 
промишленост, а някои от тях получават и заслуже-
но признание, като биват отличавани в конкурси за 
иновативно предприятие на годината, предприятие с 
изявени резултати в областта на корпоративната со-
циална отговорност и др.
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ме, част от суровините, продукт на добивната про-
мишленост, са ресурс за преработващата промиш-
леност, което позволява да се увеличи стойността 
на крайния продукт по веригата на стойността.

l Г    -
     -
: липсата на възможност за скалируемост по 

отношение на икономическите резултати в добив-
ното производство, води до увеличаване на разхо-
дите по производство при увеличаване на обема 
на производството и намаляване на маржа на пе-
чалбата в съпоставка със секторите на услугите.

l      
    : съвременни-

те тенденции за грижа за околната среда и опаз-
ване на природата налагат въвеждането на все 
повече регулации и изисквания, на които фирмите 
от добивната промишленост трябва да отговарят. 
Това е съпроводено с допълнителни инвестицион-
ни разходи, които в определени случаи нямат пря-
ко отношение към повишаване на ефективността 
на производствените процеси (напр. пазарното 
определяне на цената на квотите за въглеродни 
емисии).

           
И  Н И

  Г       -
 И  Н И

  Д          
  И  Н И   -

Въпреки положителния тренд в генерираните оборо-
ти и произведената продукция, в стойностно израже-
ние за последните десет години на предприятията 
от сектора, в съпоставителен план с приноса му при 
генерирането на БВП за страната и общо за индус-
триалния сектор, се наблюдава изоставащ (въпреки 
и положителен) темп на изменение, което, като тен-
денция, ще доведе до все по-слабото му значение за 
икономическото развитие на българската икономика 
(  и ). 

Това е продиктувано от редица обективни и субектив-
ни фактори, които могат да бъдат систематизирани в 
следните няколко направления:

l     както 
беше посочено в началото на анализа, структура-
та на българската икономика е с изявено приори-
тизиране на сектора на услугите, който съставля-
ва 67% от нея. 

l     -
  : преработващата про-

мишленост произвежда продукция с по-висока 
добавена стойност от добивната и на фона на 
това закономерен е нейния по-голям принос към 
формирането на БВП на страната. В същото вре-
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Както личи от данните за сектора, ситуацията в него 
не може да бъде определена нито като прекалено оп-
тимистична, нито като песимистична, а по-скоро като 
реалистична и следваща световните тенденции в до-
бивния отрасъл (това е разбираемо имайки предвид, 
че немалка част от фирмите опериращи в сектора, 
в България са дъщерни дружества на световни кон-
церни). За повишаване на ефективността на сектора 
и увеличаване на неговото значение за формирането 
на БВП и БДС на страната е добре усилията да бъдат 
насочени в следните направления:

l Повишаване на степента на иновативност на 
предприятията чрез използване на методите на 
технологичния трансфер и генерирането на инова-
ции вътре в самите предприятия, като продукт на 
тяхната научно-изследователска и развойна дей-
ност.

l Намаляване на дела на износ на суровини (като 
продукт на добивната промишленост), които са с 
ниска добавена стойност и увеличаване на износа 
им в преработен и обработен вид или във вид на 
готови продукти с по-висока добавена стойност.

l Внедряване на технологии, позволяващи прилага-
не на принципите на скалируемостта, т.е. произ-
водствената функция на предприятията да бъде 
базирана на принципите на експоненциалната 
функционална зависимост – с увеличаване на 
разходите за производството на единица продук-
ция резултатът да расте с експоненциални темпо-
ве. Това разбира се е трудно изпълнима задача, но 
при пълноценното използване на възможностите 
на иновациите не е неосъществима такава. 

l Без ресурси няма производство, но тези ресурси 
трябва да се използват максимално ефективно 
предвид тяхната изчерпаемост. Това налага ин-
дустриалните производства в добивния сектор да 
се заложат на принципите на кръговата и дори на 
регенеративната икономика. Ако това се случи, 
значително ще се увеличи ефективността им и с 
много по-голяма лекота ще могат да отговорят на 
високите екологични изисквания [17].

Всичко това ще доведе до повишаване на конкурен-
тоспособността на предприятията от сектора и в още 
по-голяма степен ще засили тяхната икономическа 
ефективност и експортна ориентация.
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ОТНОСНО ВЗРИВНОТО ХИМИЧНО РАЗЛАГАНЕ

Скоростта на детонация (VOD) е бързината, с 
която детонационната вълна преминава през 
заряда експлозив. Колкото по-голяма е тази 

скорост, толкова по-голяма е силата или „раздро-
бяващия ефект“ на експлозива. Високоскоростните 
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ABSTRACT

The possibilities for replacing of the blasting gun-
powder (BGP) with fast-burning smokeless gunpow-
der in the extraction of blocks of natural stone for 
decorative purposes were explored. Charges from 
the tested gunpowders were put on  field-testing. A 
summary of the rock-cladding materials, as well as 
brief information on the explosives, commonly used 
for their extraction are presented. Definitions of con-
cepts such as „velocity of detonation“ and „deflagra-
tion“ are given. The term „dimension stone“ is defined 
and its basic parameters are considered.

KEYWORDS: blasting gunpowder, propellants, low 
explosives; smokeless gunpowder; single-base pro-
pellant; double-base propellant; blasting of dimen-
sion stone; cutting of decorative stones by explosion;  
dimensional stones; natural stone; cautious blasting; 
smooth blasting; rock splitting

М

Изследвани са възможностите за заместване на ка-
менарския барут с бързо горящ  бездимен барут при 
добива на блокове от естествен камък за декоратив-
ни цели. Заряди от изследваните барути бяха подло-
жени на полеви тестове. Представена е обобщена ин-
формация за скалнооблицовъчните материали, както 
и кратка информация за експлозивите, използвани 
обичайно за техния добив. Дадени са определения на 
понятия като „скорост на детонация“ и „дефлаграция“. 
Определя се терминът „скалнооблицовъчен матери-
ал“ и се разглеждат основните му параметри.

К О И МИ  каменарски барут; метателни 
взривни вещества; нискоскоростни експлозиви; без-
димен барут; едноосновен барут; двуосновен барут; 
взривяване на каменни блокове; рязане на декора-
тивни камъни по взривен способ; скално-облицовъч-
ни материали; естествен камък; прецизно взривява-
не; гладко взривяване; процепване на скали 

експлозиви са по-подходящи за третиране на твърди 
скали, а нискоскоростните - за по-меки скали. Обик-
новено, експлозивите с по-ниска скорост на взривно 
химично разлагане са склонни да отделят газообраз-
ните продукти на взрива за относително по-дълъг 
период от време и следователно имат по-изразено 
тласкателно действие. Стойностите на скоростта на 
детонация при различните експлозиви за граждански 
цели варират между 2500-7500 m/sec.  
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Детонационното налягане е налягането в реакцион-
ната зона, когато експлозивът се разпада със свръхз-
вукова скорост. То причинява първичната взривна 
ударна вълна, която се разпространява в окръжава-
щата среда и е важен показател за способността на 
взривното вещество да извърши добра фрагмента-
ция.

Дефлаграцията е дозвукова реакция на химическо 
разлагане на взривните вещества. Характерна е за 
всички видове барути и други метателни експлозиви, 
които работят посредством налягането, генерирано 
от нагнетените газообразни продукти на взрива, и 
практически нямат бризантно действие. В практика-
та, този ефект се постига чрез възпламеняване на ба-
рутен заряд в подходящо забита (затапена) взривна 
дупка. 

ОТНОСНО ДОБИВА НА БЛОКОВЕ ОТ ДЕКОРАТИВЕН КА-
МЪК  И ВЗРИВЯВАНЕТО В ДЕЛИКАТНИ УСЛОВИЯ 

Скалнооблицовъчни материали е обобщен термин 
за различни естествени камъни, използвани за кон-
структивни или декоративни цели в строителството 
и направата на монументи. Определящата харак-
теристика на тези камъни е, че за разлика от други 
минерални суровини, които имат стойност главно в 
резултат на техните физични свойства, физичните 
свойства на скалата са само минимален признак 
за определяне дали тя е годна за използване като 
облицовъчен материал. Някои автори предпочитат 
термина „декоративни камъни“, като подчертават ор-

наменталния аспект на тяхното използване. В дейст-
вителност, скалнооблицовъчните материали се оп-
ределят като „естествен скален материал, изрязан, 
оформен или подбран за употреба в блокове, плочи, 
фаши или други строителни единици със специфич-
ни форми и размери“. Ето защо оразмерения каменен 
блок  има стойност, дължаща се на неговите параме-
три и външен вид, подчертан от набор от минимални 
физични свойства (сред тях са различни параметри 
на якост, обработваемост, податливост на полиране, 
както и устойчивост на физически, химически и ат-
мосферни влияния).      

Употребата на взривни вещества в кариери за скал-
но-облицовъчни материали като цяло е доста делика-
тен въпрос. При извличането на оразмерени каменни 
блокове, дейностите по пробиване и взривяване се 
прилагат както за отстраняване на слоевете на поч-
вата и скалите с лошо качество (разкривка), така и 
за първично отделяне на плочите от скалното тяло и 
тяхното разделяне в по-малки „търговски” блокове, 
подходящи за транспорт и последваща обработка до 
готови продукти.

По време на премахването на откривката, обичайни-
те  промишлени взривни вещества се използват за 
раздробяване и отхвърляне на ненужните скални и 
почвени слоеве, но с доближаването до същинския 
залеж на висококачествен материал, взривните ра-
боти трябва да се провеждат все по-предпазливо и да 
гарантират защита срещу разрушаване на скъпостру-
ващия камък. Детонацията е основната причина за 
фрагментация и образуване на пукнатини в скално-

ИН НА А
О А е бака-

лавър - завърши-
ла МГУ „Св. Иван 
Рилски” - София 
със специалност 
„Разработване на 
полезни изкопае-
ми”. От 2018 г. се 
обучава в същия 
университет по 
магистърска про-

грама в направление „Разработване на неруд-
ни полезни изкопаеми”. От 2014 г. работи като
експерт по външно-търговски дейности в “Мра-
мор Риолит Б” АД. 

Професионалните ѝ интереси са свързани с 
технологиите за извличане и обработка на 
скално-облицовъчни материали.

ИН К
И КО е главен 

асистент в катедра „Под-
земно строителство“ при 
МГУ ”Св. Ив. Рилски”.  Ос-
вен с преподавателска 
дейност има опит с учас-
тия в научно-изследова-
телски екипи в направле-
ние “Взривна техника и 
технологии” и консултант-
ски услуги в сферата на 

взривните дейности и пиротехниката. Завърш-
ва магистратура и защитава дисертационния си 
труд в ХТМУ “Проф. Асен Златаров” - София. От 
1995 г. натрупва професионален опит и развива 
умения като пиротехник, взривник, ръководител 
взривни работи и проектант на взривни работи. 
Професионалните му интереси са насочени към 
изследвания и разработка на нови експлози-
ви за работа в ограничени пространства и при 
утежнени условия, както и към проектиране на 
специални взривни работи.
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то тяло. Не трябва да се допуска взривната вълна да  
увреди с микро-пукнатини в дълбочина повърхността 
на каменните блокове, защото това ще доведе до фи-
нансови загуби поради понижаването на качеството 
на декоративния камък. Тези скали трябва да бъдат 
третирани само посредством създаване на единични 
пукнатини за разделяне на блока от масива в една, 
две или три равнини в зависимост от технологичните 
нужди. 

Ето защо употребата на промишлени взривни веще-
ства и експлозиви с повишена мощност не е много 
приемлива при добива на блокове от декоративни 
скали. В такива случаи детониращите взривни веще-
ства могат да бъдат успешно заменени с ниско-ско-
ростни експлозиви. Има и някои други области в 
минното дело или строителството в индустриални 
и урбанизирани територии, където прилагането на 
промишлени ВВ и бризантни експлозиви с повише-
на мощност не е достатъчно безопасно за околните 
обекти по отношение на разлет на късове, въздушна 
ударна вълна, токсични газове, сеизмични вълни и 
вибрации. 

Основната причина за вредното въздействие на екс-
плозията са скоростта и механизма на протичане на 
химичната реакция на разпадане на взривната смес. 
Промишлеността обръща поглед от детониращите 
експлозиви към дефлагриращи пиротехнически сме-
си и барутоподобни състави. В миналото за тази цел 
се е работело с черен барут. Така нареченият “каме-
нарски барут” е бил използван основно за добив на 
декоративни камъни, както и в някои други случаи 
на предпазливо взривяване в усложнени условия. 
Но, неговата чувствителност към различни външни 
въздействия (пламък, топлина, влага, триене, удар) 
в комбинация с по-ниската енергия на реакцията, 
токсични газове и твърди продукти предизвикаха на-
учни изследвания за разработката на по-съвременни 
и безопасни експлозивни състави и изделия. 

Днес каменната индустрия търси алтернативни  не-
детониращи експлозивни състави, които могат вне-
запно да генерират голям обем компресирани горещи 
газообразни продукти и минимално количество твър-
ди остатъци без да създават разрушителна  ударна 
вълна. Зарядите (изделията), съдържащи тези нови 
взривни смеси трябва да бъдат устойчиви на влага, 
нагряване, механични въздействия и електрически 
разряд. 

Най-важното изискване от страна на клиентите към 
производителите на взривни вещества е за безопас-
ността на техните продукти по отношение на съхране-
ние, транспортиране и употреба. Друг важен въпрос 
е цената. Утилизацията на остарели боеприпаси се 
оказа добър източник на евтини материали за произ-
водство на всякакви експлозиви с гражданско пред-
назначение. 

НАКРАТКО ЗА КАМЕНАРСКИЯ БАРУТ        

По своята същност каменарския барут е черен димен 
барут с голяма едрина на зърната. По състав той спа-
да към семейството на димните оръжейни барути. 

ерният барут е най-стария експлозивен състав съз-
даден от човека. Рецептурата и технологията за про-
изводството му са претърпели някои изменения през 
столетията, продиктувани от научно-техническия 
прогрес, но принципно са запазили базовия модел. 
Той представлява суха механична смес от фино смле-
ни 72-79% KNO3 (окислител), 15-20% дървени въгли-
ща (гориво), 0-15% сяра (гориво). В прахообразен вид 
тази смес има голяма насипна плътност и избухва 
сравнително бавно за да развие нужното за метате-
лен заряд налягане, поради което намира ограничено 
приложение предимно в пиротехниката и производ-
ството на фойерверки. 

За стабилизиране на състава срещу разслояване и за 
подобряване на контакта между частиците на окисли-
теля и горивата, прахообразния барут се подлага 
на гранулиране и калиброване на зърната. В дейст-
вителност барутът в самата отделна гранула изгаря 
бавно, защото е силно уплътнен или пресован, но 
като обща маса зърнестия барут е сипкав и изгаря с
по-висока скорост, благодарение на въздушните 
пространства между отделните гранули. През про-
луките между зърната се предава по-бързо огневия 
импулс и се увеличава многократно повърхността на 
горене. 

В затворено пространство под въздействие на на-
растващото налягане, ефекта на конвективното горе-
не се ускорява  до дефлаграция и бързо отделящите 
се газове извършват желаното метателно (фугасно) 
действие. Колкото по-ситни са зърната на димния ба-
рут, толкова по-висока е скоростта му на дефлагра-
ция и по-рязко е фугасното му действие. Тази законо-
мерност определя областите му на приложение като 
метателен, форсиращ или разривен заряд  в оръжей-
ното производство, пиротехниката и взривното дело. 

За нуждите на добива на едрогабаритни скални бло-
кове без нежелано фрагментиране, трябва да се из-
ползва черен барут с много голяма едрина на телата, 
който да отделя енергията си малко по-плавно. Зър-
нометрията на каменарския барут е в широк диапа-
зон от 0,5 cm до 3,5 cm. По-дребните зърна изгарят 
по-бързо като създават пукнатина в скалата, а по- ед-
рите поддържат стойностите на налягането сравни-
телно високи докато обема на пукнатината се увели-
чава. В такава ситуация, прекалено рязко отделените 
горещи газове от ситнозърнестия димен оръжеен 
барут, в стремежа си да намерят пролука за разши-
рение на своя обем биха могли да причинят допълни-
телни спуквания на оттласквания каменен блок.  
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НАКРАТКО ЗА БЕЗДИМНИТЕ БАРУТИ       

Добре е известно, че едноосновните барути като цяло 
представляват гранулирани или екструдирани порес-
ти тела (зърна) с различни размери и форми, които 
обикновено съдържат 93 - 97% пироксилин и 3 - 6% 
добавки като дибутилфталат или диметилакрилат 
или камфор (флегматизатори), дифениламин (стаби-
лизатор), KNO3 или  K2SO4 (порообразуваща сол), гра-
фит, остатъчен алкохолно-етерен разтворител и др. 

Двуосновните барути са смеси на нитроцелулоза 
(NC), 2-8% добавки (подобни на тези в едноосновни-
те барути) и нитро-естери обикновено нитроглицерин 
(NG). Съдържанието на нитроглицерин е около 10 - 
38%.  Двуосновните барути  имат  по-високо енергий-
но съдържание от едноосновните.  Калоричното им 
съдържание варира в зависимост от техния тип меж-
ду 3800 и 5200 kJ/kg. Телата на двуосновните бару-
ти са също с различни размери и форми. Те могат да 
бъдат компактни или порести в зависимост от типа и 
марката на барута. 

За бездимните барути е характерно т.нар. прогре-
сивно горене, чиято скорост се определя от силата 
на началния импулс, мястото на неговото прилагане 
и налягането в зоната на горене. За постигането на 
този ефект на ускоряващо се горене, барутните зърна 
имат допълнително създадена развита повърхност 
от микропори и дори канали. Така процеса на послой-
но изгаряне се осъществява едновременно по мно-
жество горящи повърхности и в различни направле-
ния в обема на всяко отделно барутно тяло. 

Образувалите се при изгарянето барутни газове се 
стремят да се разширят и да заемат колкото се може 
по-голям обем. Това действие се усилва и от висока-
та температура на горене, достигаща 2000 – 2400оС. 
Като се има предвид, че при температура 20оС различ-
ните марки бездимен барут образуват от 900 до 1300 
l газообразни продукти от 1 kg барут, то при темпера-
тура 2000 градуса, същите барутни газове ще се стре-
мят да заемат поне 7 пъти по-голям обем.  Известно 
е, че на всеки 275 градуса, газовете увеличават обема 
си със 100%. Във взривната дупка се образува много 
високо налягане – 500-550 kg/cm2. За сравнение, при 
каменарския барут налягането на газовете достига 
400-450 kg/cm2, а обема на газообразните продукти 
едва 300 l от 1 kg барут. 

Тук трябва да се отбележи и факта, че бездимните 
барути възприемат детонация и детонират устойчи-
во при иницииране с промишлен детонатор. Тази ѝм 
склонност се увеличава от по-малката зърнометрия 
и съдържанието на нитроестери и/или други сенсиби-
лизиращи примеси. За целите на настоящото изслед-
ване това е нежелан процес. 

ените на стрелковите едноосновни и двуосновни 
барути, предназначени за снаредяване на патрони за 
гладкоцевно (ловно) и нарезно оръжие в България 
варират от  25 до 40 лв/kg. ената на вносен каме-
нарски барут у нас възлиза на 28 до 35 лв/kg.   

        

      М  

К ИМ Н А НА А

За извършването на сравнителен анализ на ефекти-
те от взривното въздействие на каменарския барут и 
бездимните барути бяха проведени полеви тестове в 
каменна кариера за риолит. Коефициента на якост на 
този материал по скалата на проф. Протодяконов е f 

 12 – 14. За целите на експеримента бяха подбрани 
няколко едрогабаритни скални къса с по три свобод-
ни повърхности и височина 1,80 – 2,0 m. Във всеки 
камък посредством пневматичен перфоратор бяха 
пробити успоредно по две вертикални взривни дупки 
с диаметър 38 mm и дължина 1,60 m. 

От продаваните у нас бездимни барути, за нуждите на 
експеримента бе предпочетен най-бързо горящия ло-
вен барут „Марс”, тъй като скоростта му на горене на 
открито се доближава най-много до тази на каменар-
ския барут. Бездимният барут марка „Марс” е двуосно-
вен (нитроглицеринов), предназначен за гладкоцевно 
ловно оръжие. Произвежда се от „Арсенал” ЕАД -
Казанлък. За полевите изпитвания бяха приготвени 
отделни заряди от по 100 g съответно каменарски 
( ) и бездимен барут ( ).  
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ка дупка е 0,300 kg. Всеки от двата 
разсредоточени заряда във взрив-
ната дупка се възпламенява с от-
делна обикновена електрозапалка 
за пиротехнически цели. Проводни-
ците на електрозапалките се свърз-
ват в паралелна електровзривна 
мрежа ( ).   

Надеждната инертна забивка меж-
ду двата заряда и особено забив-
ката над втория заряд до отвора 
на взривната дупка осигуряват 
необходимото високо налягане на 
газообразните продукти на взрива. 
Това гарантира образуването на 
възможно най-добри разцепващи 
пукнатини. За постигане на по-глад-
ки и равномерни пукнатини в жела-
ните равнини на срязване, трябва 
да се прецизират разстоянието 
между отделните взривни дупки и 
успоредното им перфориране. Ос-
новен фактор за успешното взрив-
но разцепване с минимални загуби 
на скален материал си остава пра-
вилната преценка на специалиста 
за направлението на естествените 
пукнатини на скалата и равнините 
на отлагане, спрямо които ще тряб-
ва да се съобрази посоката на пер-
фориране на взривните дупки.  

А И И И К И

При възпламеняването на заряди-
те по електрически способ не се на-
блюдава разлет на скални отломки. 
Експлозията е съпроводена с пре-
небрежимо слаб акустичен ефект. 
От взривната дупка, заредена с 
каменарски барут се отделя бял пу-
шек, а от втория заряд (с бездимен 
барут) не се забелязва никаква 
димна емисия. При първоначалния 
оглед се вижда задоволително по-
върхностно пропукване в желаното 
направление до леко отместване на 
третирания каменен блок ( ).     

С помощта на багер отцепения ка-
мък се иззема от работното стъпа-
ло и се разкрива гледка към цялата 
площ на създадените пукнатини 
( ).

Ефекта от взрива на разсредото-
чения заряд от 300 g каменарския 
барут е гладко пропукване без об-
разуване на паразитни спуквания 
в материала, с много малко отмес-
тване и характерно черно опушване 
на стените на процепа. 

            

  И   
     -

Дозите барути бяха опаковани в 
тънки полиетиленови торбички, съ-
образени с диаметъра на пробити-
те взривни дупки. За по-добро она-
гледяване на ефекта от действието 
на различните барути при еднакви 
условия, на всяко отделно каменно 
тяло едната взривна дупка бе за-
реждана само с каменарски барут, 
а втората само с бездимен барут 
( ). 

С цел по-добро разпределение на 
енергията на взривните газове, 
барутният заряд в дупката се раз-
средоточава на две части с инертна 
забивка между тях и едновременно 
запалване ( ). Теглото на дън-
ния заряд е 0,200 kg (два пакета). 
Вторият заряд, разположен в сре-
дата по дължината на взривната 
дупка е 0,100 kg. (един пакет). Об-
щото количество експлозив за вся-
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Ефектът от експлозията на същото 
количество (300 g) разсредоточен 
заряд от бездимен барут също е 
гладко пропукване, но се забеляз-
ва и образуване на допълнителни 
пукнатини в скалния масив, пер-
пендикулярно по оста на взривната 
дупка. Отчита се и по-осезаемо от-
местване на каменния блок. Няма 
опушване на стените на процепа. 

Вероятна причина за нежеланите 
пропуквания може да бъде нали-
чието на естествени пукнатини, 
дамари или слабост на материала, 
но фактът, че проблемът се наблю-
дава и при трите експеримента в 
различни зони на кариерата навеж-
да на мисълта за прекомерна мощ-
ност на използвания заряд. 

                  
              

   О          

И О И И О КИ

l Нагледните резултати от трите 
тестови взривявания показват, 
че благодарение на по-слабата 
си енергия, каменарския ба-
рут оказва по-деликатно въз-
действие върху скалния мате-
риал в сравнение с използвания 
дребно-зърнест барут за глад-
коцевно ловно оръжие марка 
„Марс”. Причините за по-ни-
ския му коефициент на полезно 
действие се коренят в образува-
нето на относително по-малко 
газообразни продукти на взрива 
за сметка на повишеното отде-
ляне на твърди частици (пре-
димно калиеви карбонати, сул-
фати и сулфиди) под формата на 
дим и нагар.

l Бездимния пластинчат нитрог-
лицеринов барут марка „Марс” 
е с твърде фина зърнометрия и  
успява да развие много висока 
скорост на дефлаграция. Това е 
причина за допълнително пук-
натинообразуване и при трите 
експериментални взривявания, 

. За предотвратяване на 
вредното въздействие се пре-
поръчва провеждане на нови 
експерименти с намаляване на 
относителния разход на тази 
марка бездимен барут или из-
ползване на друг тип бездимен 
барут с по-едра зърнометрия и 
по-бавно прогресивно горене. 
Това ще подпомогне фугасното 
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действие на отместване на каменния блок от ра-
ботното стъпало и ще понижи вероятността рязко 
отделената енергия да се насочи в създаването на 
паразитни пукнатини.    

l Предвид по-високата енергия на бездимния барут, 
относителния му разход при добив на оразмерени 
скални блокове се понижава с 20 до 30% спрямо 
този на каменарския барут. Използването на за-
местителя ще доведе до известно подобряване на 
икономическата ефективност на ПВР при добива 
на декоративен камък, но цените и на двата вида 
барути остават твърде високи в сравнение с тези 
на промишлените взривни вещества. По тази при-
чина, въпреки риска от нежелано напукване, при 
добива на скално-облицовъчни материали про-
дължават да се използват редуцирани заряди от 
бризантни експлозиви и нишки детониращ шнур 
(Д ). За ефективно заместване на каменарския 
барут и промишлените експлозиви трябва да бъ-
дат разработени по-евтини смеси и взривни из-
делия, които да отговарят и на изискванията за 
безопасност при съхранение, транспортиране и 
употреба  

l При извършването на сравнителния анализ на 
ефектите от взривното въздействие на каме-
нарския и бездимния барути, бяха установени 
комбинация от полезни и негативни резултати. 
Получената информация дава добра насока за 
провеждането на следващи разработки и полеви 
експерименти за прилагането на бездимни барути 
и недетониращи взривни смеси със съдържание 
на такива барути, както при добива на скално-об-
лицовъчни материали, така и при изпълнение на 
деликатни взривявания при усложнени условия 
на строителни и промишлени обекти.  
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О

Предмет на настоящото изследване е проект на ту-
нелен участък, попадащ в обхвата на техническа 
рехабилитация на път. Разнообразният геолого-ли-
толожки строеж на района обуславя различните 
инженерно-геоложки условия за рехабилитация на 
съществуващото пътно трасе и отделните съоръже-
ния. Пътното трасе преминава през тунелен участък 
с недостатъчен габарит. С оглед осигуряване необхо-
димия габарит на тунелното сечение за условията на 
третокласен път от РПМ, съгласно Наредба РД-02-
20-2 за технически правила и норми за проектиране 
на пътни тунели, проектната разработка предвижда 
уширяване на тунелния профил и последващото му 
укрепване. Уширяването ще бъде извършено, посред-

И НИ НА Н НО НИ И
НИ КА А И И А И НА

Гл. ас. д-р инж. Иван Митев, ivan_mitev@mgu.bg
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“,, София

ENLARGEMENT OF TUNNEL CROS-SECTION IN THE PLACE OF ROAD REHABILITATION
Assist. prof. Ivan Mitev, PhD, ivan_mitev@mgu.bg, 

        

ABSTRACT

A pro ect for enlargement of tunnel profile and its 
strengthening is analyzed in the paper. The tunnel 
section falls into the area of the technical rehabilita-
tion of road. Additional numerical modeling of a se-
lected representative cross section of the road axis 
in the tunnel section has been carried out. A two-
dimensional model is generated using the executed 
engineering and geological prospecting as well as a 
conceptual model is constructed on the base of ad-
ditional geotechnical observations. The results and 
their analysis are shown. Numerical models for trac-
ing of the step-by-step implementation of the pro ect 
solution are prepared.

KEYWORDS: underground construction, geotech-
nics, tunnels, numerical modelling

М

В статията е разгледана проектна разработка, пред-
виждаща уширяване на тунелен профил и послед-
ващото му укрепване. Тунелният участък попада в 
обхвата на техническа рехабилитация на път Извър-
шено е и допълнително числено моделиране на из-
брано представително напречно сечение на оста на 
пътя в тунелния участък. Съставен е двумерен модел  
чрез проведени инженерно-геоложки и геодезически 
проучвания, както и допълнителни геотехнически ог-
леди и е изграден концептуален модел. Показани са 
резултатите от извършените изследвания, както и 
техния анализ. Изготвени са числени модели за про-
следяване поетапното изпълнение на проектното ре-
шение.

К О И МИ  подземно строителство, геотехни-
ка, тунели, числено моделиране

ством контролирани взривни работи, които да офор-
мят необходимия профил през скалния масив.

Поради необходимостта от увеличаване на светлия 
отвор посредством взривове, съгласно препоръките 
в инженерно-геоложкия доклад и наличните случаи 
на паднали върху пътното платно скални блокове е  
предвидено конструктивно укрепване на порталните 
участъци.

Укрепването е съобразено с наличните геотехниче-
ски условия на обекта, наличните скални структури, 
нарушеността в масива и данните за физико-меха-
ничните показатели на ската, (  и ). 
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С оглед определяне и оптимизиране на проектното 
сечение на тунел с дължина L  24,0 m  е извърше-
но и допълнително числено моделиране на избрано 
представително напречно сечение на оста на пътя в 
тунелния участък.

И НО МО И АН О О И НА А И
НО А А И А И О М О А НА К А НИ

М Н И

Изчислителната дискретизационна мрежа в граници-
те на разглежданите области се състои от различни 

по големина триъгълници. Това позволява областите 
да имат неправилна форма. Търсените непрекъснати 
функции на напреженията или преместванията, опре-
делени в границите на цели области, се апроксими-
рат с частично прекъснати, съставени от множество 
по-прости функции, определени в границите на всеки 
краен елемент. Това позволява разглежданата об-
ласт да се състои от толкова на брой разнородни по 
механични свойства и по форма части, колкото е броя 
на крайните елементи в системата.

По метода на крайните елементи за равнинната за-
дача са определени преместванията по вертикално и 
хоризонтално направление, като по-долу са предста-
вени обединените резултати от пълните премества-
ния на масива ( ).

И О И О О НО КА НА И И КИ МО

Теорията на еластичността разглежда полетата на 
преместванията на безкраен брой точки, представля-
ващи телата. На база тези полета на премествания 
се изчисляват полетата на напреженията и деформа-
циите на безкраен брой точки. Характерът и начинът 
на работа на съоръжението позволяват опростяване 
на задачата и ползване на числени модели – свежда-
не на безкрайното количество точки към краен брой 
точки. Следейки поведението на възлите, чрез краен 
брой уравнения, се получават полета на премества-
нията, напреженията и деформациите.

За изследването на тунелния участък от km 56+408 
до km 56+432 се използва двумерен модел, чрез спе-
циализиран софтуерен продукт PHASE 2.

Моделът е построен в равнината - , в която става 
прилагането и предаването на товарите. Равнинно-
то състояние бива равнинно-напрегнато (РНС) при

z  0, τxz  0, τуz  0.

А ИН И АН
О НО МИ  е пре-

подавател в Минно-гео-
ложки университет „Св. 
Иван Рилски“, катедра 
„Подземно строител-
ство“. Освен с препо-
давателска дейност, 
професионалният му 
опит е свързан с учас-
тие в научно-изследо-
вателски колективи в 

направления: „Проучване, добив и преработка на 
полезни изкопаеми“ и „Архитектура, строителство 
и геодезия“.  Притежава професионален опит като 
проектант и ръководител на проучвателно-проек-
тантски колективи при изготвяне на инвестицион-
ни проекти в областите „Подземно строителство“, 
„Геотехника“, „Строителството на сгради и съоръ-
жения“ и „Енергийна ефективност“. От началото 
на 2018 г. е избран за изпълнителен директор  на  
Българската  минно-геоложка камара.

  И        И      



НО О ИИ

МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ    12/2018

КОН А Н МО

За дефиниране на възприетия дву-
мерен модел са използвани данни-
те от проведени инженерно-геолож-
ки и геодезически проучвания за 
настоящия обект, както и допълни-
телни геотехнически огледи, извър-
шени на терена.

В изготвения технически проект  е 
възприета една инженерно-гео-
ложка разновидност, изграждаща 
масива – тънкопластов песъчли-
во-глинест флиш – ритмична алтер-
нация на варовити глини с пясъчни-
ци и алевролити. 

След извършен оглед на обекта 
е установено наличие на разлом-
на зона и гънкови структури с 
екстензионни пукнатини. В рам-
ките на модела са възприети две 
геоложки разновидности с разли-

К

Осова якост на натиск на 
ненапукан образец R  119 MPa

GSI (Geological Strength Index) GSI  45 
Константа на вида на скалите mi  15

Фактор на „разместване“ при 
изпълнение D  0,80

Редуцирана стойност на 
константата mi

mb  0,568

Константа на масива s  0,0002
Константа на масива a  0,508

М К

Кохезия c  0,213 MPa

гъл на вътрешно триене   60,5

кост на опън 0,050 MPa
кост на едноосов натиск 1,725 MPa

Деформационен модул Em  4499,37 MPa

  И    

  И       

К

Осова якост на натиск на ненапукан образец R  119 MPa
GSI (Geological Strength Index) GSI  21 
Константа на вида на скалите mi  10
Фактор на „разместване“ при изпълнение D  0,80

Редуцирана стойност на константата mi mb  0,091
Константа на масива s  0,000006
Константа на масива a  0,541

М К

Кохезия c  0,074MPa
гъл на вътрешно триене   40.1

кост на опън 0,008 Mpa
кост на едноосов натиск 0,184 MPa

Деформационен модул Em  1130,19 MPa

чен GSI (Geological Strength Index) 
показател и съответно различни 
якостно-деформационни и физични 
показатели. Извършени са допъл-
нителни изчисления, посредством 
софтуерен продукт Rock ab за оп-
ределяне основните показатели на 
двете разновидности и по главните 
направления на пукнатинните сис-
теми. 

Основните пукнатинни системи са 
представени чрез техните направ-
ления и якостни характеристики.

За поведението на геотехническите 
разновидности е възприет якост-
ния модел според критерия на 
Хук-Браун, а тези за пукнатинните 
системи – съгласно критерия на 
Мор-Кулон.

Пукнатинните системи в модела са 
възприети с теоретичното им раз-
пространение, включително извън 
видимите части на разреза на те-
рена. Долната граница на модела 
и продължението на разломната 

зона са дефинирани като непод-
вижни в Х и У направления.

О НИ АННИ А МО А

Входните данни за посочените 
разновидности и пукнатинни сис-
теми са извършени, посредством 
специализиран софтуерен про-
дукт Rock ab и са представени на

, и 3.
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К

Осова якост на натиск на 
ненапукан образец R 72 MPa

GSI (Geological Strength Index) GSI 35 
Константа на вида на скалите mi  10
Фактор на „разместване“ при 
изпълнение D  0,80

Редуцирана стойност на 
константата mi

mb  0,209

Константа на масива s  0,0001
Константа на масива a  0,516

М К

Кохезия c  0,088MPa
гъл на вътрешно триене  50.2

кост на опън 0,018 Mpa
кост на едноосов натиск 0,447 MPa

Деформационен модул Em 4499,37 MPa

  И    

  Д          

  Д           
     

  Д       
   

А И О И НИ
И И НИ

Поетапното изследване на избра-
но сечение в оста на тунела от km 
56+408 до km 56+432 за изпълне-
ние и достигане до проектното ре-
шение, съответно: съществуващо 
положение; уширено сечение на ту-
нелния профил; уширено сечение и 
укрепване на тунелния профил, по-
средством инжектирани анкери и 
армиран пръскан бетон е показано 
на  и 5. 

Изготвеният двумерен модел 
на съществуващото положение
( ) има за цел да калибрира 
модела и първоначално въведени-
те данни (преди въвеждането на 
проектните решения за уширяване 
и укрепване на сечението).
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  Г       
    

            Г        
      

         
  

  Г        
        

Моделите на уширеното сечение ( ) и уширеното 
сечение с укрепване ( ) имат за цел проследява-
не поведението на масива около тунела в зададената 

двумерна равнина преди и след извършването на ук-
репителните мероприятия.
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  О       

 О       

  О         

Резултатите от изчисленията, из-
вършени посредством специализи-
ран софтуер PHASE 2 са представе-
ни на  . Резултатите 
са анализирани по-нататък в те-
кста..

Настоящият числен модел е изгот-
вен на база най-неблагоприятни 
въздействия с включен сеизмичен 
коефициент ks 0.10, съгласно кар-
та на сеизмично райониране на Р. 
България. Характеристиките на из-
браните материали са представени 
в спецификации, приложени към 
проектната разработка.

АНА И НА А И

Поведението на масива около 
тунелния профил при моделна 
постановка преди отваряне на 
т.нар. екстензионни пукнатини 
е представено на  и 
представят. Приложената графика 
( ) показва наличие на опън-
ни напрежения спрямо зададена-
та повърхнина – пукнатина  1, 
показана във . Резултатите 
от извършените изчисления про-
следяват изменението на коефи-
циента на устойчивост (strength 
factor) в разглежданата двумерна 
равнина и дефинират зоните с по-
ниска от граничната му стойност
(Sf  1), които индикират предпос-
тавки за разрушение на материала 
в същите зони.

Анализа на резултатите потвържда-
ва направените заключения след 
извършения инженерно-геоложки 
оглед, които констатират наличие 
на гънкови структури, отваряне на 
екстензионни пукнатини и наруша-
ване на локалната устойчивост по 
стените и свода на тунела.

Изготвени са числени модели за 
проследяване поетапното изпъл-
нение на проектното решение за 
достигане на необходимия габарит 
и осигуряване устойчивостта на се-
чението. Резултатите са представе-
ни във  - .

Аналогично на данните от изгот-
вения модел за съществуващото 
положение, описани в предходната 
точка,  и  представят 
изменението на коефициента на си-
гурност в масива след уширение и 
укрепване на тунелния профил. 
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Получени са графики на нормалните напрежения в 
сечението на тунела (  и ). Съпоставката 
на посочените графики показва чувствително нама-
ление на напреженията в свода и стените на разглеж-
дането сечение в следствие извършването на пред-
видените укрепителни мероприятия – изпълнение на 
инжекционни анкери и пръскан бетон. За осигурява-
не локалната устойчивост в сечението са извършени 
допълнителни инженерни изчисления с цел опреде-
ляне големината на нарушената зона от пукнатинни 
системи, разположени надлъжно на тунела. В насто-
ящата разработка са приложени изчисления за дъл-
жината на анкерните пръти и предвидения торкрет от 
пръскан бетон.

Общите премествания по равнината  са пред-
ставени на  и . Анализът на 
получените резултати показва намаляване на пре-
местванията при уширяване и укрепване на тунел-
ното сечение спрямо съществуващото положение. 
Резултатите от общите премествания в основата на 
тунела няма да се отразят на състоянието на пътната 
настилка в разглеждания тунелен участък. 

И О

Извършеният анализ на резултатите показва, че из-
браното проектно решение за уширяване и укрепване 
на тунела при km 56+420 няма да доведе до намаля-
ване  общата устойчивост на масива, с оглед осигуря-
ване достатъчния габарит на пътя, съгласно Наредба 

РД-02-20-2 за технически правила и норми за про-
ектиране на пътни тунели.

И О АНИ И О НИ И

1. hechev, N. R. Problems of ecology and security 
in the contact area between old and new tunnels. 
18-th International Multidisciplinary scientific 
geoconference and expo SGEM2018. Conference 
proceedings. Volume 18, доклад 74, стр.585.



ИН О МА ИОННИ НО О ИИ

37МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ  2/2019

М О И А О И ИОНИ АН НА О К И

Основен проблем при определянето на маршрут 
от открита към закрита среда или обратното 
е придвижването на обекта от точка до точка, 

определяне на текущото му местоположение и от-
криване, както и намирането на оптималния път до 
крайната цел, като се избегнат предполагаеми пре-
пятствия по маршрута. Тези проблеми са обвързани 
с локализацията на обектите и начините за тяхното 
навигиране. Ако обектът е позициониран във външна 
среда може да се използват картографски карти на 
района, в който той се намира. За вътрешни обекти 
също може да се изгради карта, подобна на Планове-
те за евакуация при пожари. Тези карти се създават 
с цел да се създадат ориентири за намиране на пози-
цията на обекта. При позиционирането се използват 

М О И А О И ИОНИ АН НА О К И
Н НА И НА А

И НО О ИИ А О Н НА М О О О НИ

Инж. Димитрина Делийска, dimitrina.deliyska@mgu.bg, 
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София

METHODS FOR OBJECT POSITIONING OUTSIDE AND INSIDE 
AND LOCATION DETERMINATION TECHNOLOGIES
Eng. Dimitrina Deliyska, dimitrina.deliyska@mgu.bg, 
University of Mining and Geology „St. Ivan Rilski”

ABSTRACT

In order to create a modern mobile application for 
point-to-point route identification, it is necessary to 
know how to determine the location of ob ects. A 
number of methods exist for determining the loca-
tion of sites depending on whether the localisation 
will be in an open-air environment or in enclosed 
spaces. This article will focus on the popular global 
positioning systems, as well as on the most common 
technologies used for indoor location determination, 
or indoor positioning systems (IPSs). Inferences will 
be made in relation to different criteria, such as price, 
speed, and effectiveness of the technologies under 
consideration.

KEYWORDS: navigation, location, GPS, Wi-Fi, IPSs

М

За да бъде създадено съвременно мобилно прило-
жение за определяне на маршрут от точка до точка е 
необходимо да се познават начините за определяне 
на местоположение на обекти. Съществуват редица 
методи за определяне на местоположение на обекти, 
в зависимост от това дали локализирането ще се из-
вършва в открита среда или в затворени помещения. 
В настоящата статия ще бъдат разгледани популяр-
ните системи за глобално позициониране, както и 
най-често използваните технологии за определяне на 
местоположение на закрито (IPS). е бъдат направе-
ни изводи спрямо различни критерии като цена, ско-
рост и ефективност на разгледаните технологии.

К О И МИ: навигация, местоположение, GPS, 
Wi-Fi, IPSs

различни подходи, като одометрия, инерционна нави-
гация, релативна и абсолютна локализация и други.

О  представлява промяна на позицията 
във времето. При този метод се измерва броят за-
въртания на колелата, чрез които се извършва дви-
жението. Това е най-разпространената техника за 
изчисляване на изминати разстояния. Това се дължи 
най-вече на простия механизъм на действие и съот-
ветно лесното приложение и ниска цена на една та-
кава система, [1]. Типичен пример за използване на 
този метод са роботите. 

 е метод, които се използва в геоде-
зията за определяне координатите на точки в двумер-
ното пространство. Последователното свързване на 
точки води до така наречената „триангулачна мрежа“ 
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и може да послужи за определяне на местоположе-
нието на обекта и определяне на маршрута, по който 
трябва да се придвижи. Условието при метода триан-
гулация, е да има пряка видимост между отделните 
засечени точки ( ).

 ( ) е метод, с който може да 
се изчисли местоположението на обект по известни 
поне три базови точки и разстоянието от обекта до 
тях. Разстоянията между точките се приема, че са ра-
диуси на окръжности, като имат общи части. Възмож-
но е снемането на повече точки  с цел намаляване 
риска от отклонение на резултата. 

И    е самостоятел-
на навигационна техника за определяне положението 
на движещи се обекти и определяне на тяхната ско-
рост, като се вземе предвид началната им отправна 
точка и ориентация. За определяне на местоположе-
нието на обекти с помощта на този метод се използ-
ват акселерометри и жироскопи. 

Акселерометрите и жироскопите са неизменна част 
от съвременните мобилни устройства. Благодарение 
на акселерометъра може да се промени ориентация-
та на екрана – portrait или landscape, а с жироскопа, 
който е вграден в камерите на смарт устройствата, 
може да се изчисли под какъв ъгъл ще бъде направе-
на снимката. 

Инерционната навигация има широко приложение 
във въздушната и водна (подводна) навигация. Този 
метод е със сравнително висока цена и изисква зна-
чителни знания в областта на динамиката, което 
ограничава неговото използване върху заобикаля-
щата ни среда.

НА И А ИОННИ И МИ

В днешно време, с развитието на интелигентни сис-
теми и нуждите за определяне на местоположение на 
обекти, все по-често се използват системи за навига-
ция. В зависимост от това дали трябва да се опреде-
ли маршрут във външна среда или да се локализира 
обект в закрито помещение, се налага използването 
на различни навигационни системи. 

Глобалните навигационни системи представляват са-
телити, позиционирани в орбита около Земята, които 
предават сигнали от различни наземни приемници. В 
зависимост от използвана сателитна система, сила-
та на сигнала е различна.

Глобалната система за позициониране (GPS) е систе-
ма, разработена от американското Министерство на 
отбраната. В началото системата е била предназна-
чена само за военни цели, но сега е напълно достъп-
на за всеки потребител. Нейното предназначение е 
да определя точното местоположение на обектите в 
реално време на открито. Тя се състои от спътници, 
които са разположени около земното кълбо, контрол-
ни станции, разположени в различни точки на света 
и приемници, които представляват устройства, чрез 
които могат да бъдат приемани и обработени GPS 

ИН ИМИ ИНА
И КА е асистент, 

преподавател в Мин-
но-геоложки универси-
тет „Св. Иван Рилски“, 
катедра „Информати-
ка“. Води упражнения 
по редица дисциплини: 
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сигналите. Станциите и антените за получаване на 
сигнала, които са разположени за приемане на GPS 
сигналите са наземни. Последният компонент от Гло-
балната система за позициониране – приемниците, 
могат да бъдат всички устройства, чрез които може 
да се получава сигнал от GPS сателити, а това са мо-
билни устройства, преносими компютри, уреди за на-
вигация и други.

Получаването на местоположението на обектите 
с GPS е на принципа на трилатерацията с минимум 
три спътника, използвайки радиочестоти. Когато 
устройство за GPS е включено, чрез получаване на 
радиовълни от спътниците, изчислява местоположе-
нието на обекта в момента. Освен това се изчислява 
и моментната скорост, с която обектът се движи и 
се определя неговият маршрут. Отклонението, което 
дава Глобалната система за позициониране, е около 
метър. Влияние оказват различни фактори от околна-
та среда – сгради, дървета, които смущават сигнала, 
атмосферното налягане, разположението на спътни-
ците и други.

Н

Глобалната сателитна навигационна системата „Гали-
лео” е разработена по европейски проект и е алтер-
натива на GPS. Това е безплатна услуга за локализи-
ране на обекти, навигация и изчисляване на времето 
за изминаване на дадено разстояние в реално време. 
Тази система позволява на автомобилите, които са 
произведени след 2017 г. да предоставят информа-
ция за текущото си местонахождение на службите за 
спешна помощ. Системата е надеждна, с висока точ-
ност. Грешката в изчислението на координатите на 
даден обект е до сантиметри.

Очакванията за системата са през 2020 г. тя да е на-
пълно функционираща, с около 30 спътника. Айфони 
на Apple и смартфони на Samsung могат да работят 
с Навигационната система „Галилео”, както и други 
мрежови устройства.

GLONASS

ГЛОНАСС е глобална навигационна спътникова сис-
тема, създадена от руските власти, която е подобна 
на GPS и „Галилео”. Тази система се състои от същите 
компоненти като предходните две навигационни сис-
теми, с разликата, че е изградена по метода на триан-
гулацията. Първият спътник на ГЛОНАСС в космоса е 
изпратен през 1982 г., [2]. 

В сравнение с GPS, ГЛОНАСС дава по-голямо откло-
нение в изчислението на местоположението на обек-
тите и определяне на маршрути, около 10 m, което 
ограничава използването ѝ за комерсиални цели.

BeiDou е китайска спътникова навигационна система, 
като идеята за създаването ѝ датира от 80-те годи-
ни. Системата е планирана да бъде осъществена в 

три етапа, като до 2003 г. се пуска експериментал-
на BeiDou, състояща се от три спътника. До 2012 г. 
системата се превръща в регионална, като обхваща 
цялата страна и регионите около нея. Така бива осъ-
ществен вторият етап, от планираното от ен Фангюн 
и колектив развитие на системата. Като финален 
етап от еволюцията на BeiDou, е тя да се превърне в 
глобална навигационна система през 2020 г. с 40 са-
телита. Точността, която дава в момента Китайската 
навигационна система е до 0,5 m, a актуалната вер-
сия до 2018 г. е BeiDou-3, , [3].

И МИ А НО О И ИОНИ АН

За да се преодолеят дефектите при позиционирането 
на GPS и да се осъществи точното позициониране в 
сложната вътрешна среда, се въвеждат много прак-
тични схеми за локализиране на закрито, като ин-
фрачервена връзка, WiFi, Bluetooth, igBee, ултразвук, 
радиочестотна идентификация (RFID) и ултрашироко-
лентова връзка (UWB), [4] Такива системи се наричат 
IPSs (Indoor Positioning Systems), които с помощта на 

GLONASS

Първи 
полет 22.02.1978 г. 12.10.1982 г. 28.12.2005 г. 13.04.2007 г.

FOC 12.12.1995г. 18.01.1996г. 2012 2013

Услуги
За военни и 
граждански 

цели

За военни и 
граждански 

цели

За търговски 
цели с отво-
рен достъп

Авторизирани
 с отворен 

достъп за тър-
говски цели

Брой спът-
ници 31 24 27 27

Брой 
орбити 6 3 3 3

Орбитален 
наклон 55о 64,8о 560 550

Височина 
на спътни-
ците

26 560 km 25 508 km 29 601 km 27 840 km

Период 11 h и 58 min 11 h и 15 min 14 h и 5 min 12 h и 50 min

Коорди-
натна 
система

WGS-84 P -90 GTRF CGCS2000

Тип сис-
тема GPST UTC (SU) GST China UTC

Кодиране CDMA FDMA CDMA CDMA

естоти, 
MHz

1:1575.42 G1:1602 E1:1575.42 B1-2:1589.74

2:1227.60 G2:1246 E5a:1176.45 B-1:1561.1 (E2 )

5:1176.45 G3:TBD E5b:1207.14 B2:1207.14 (E5b)

E6:1278.75 B3:1268.52 (E6)

    Г   -
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тези технологии, базирани на безжичен интернет, за-
сичат текущото местоположение на обекта и опреде-
лят неговите координати на закрито в реално време. 
Обикновено такива системи се създават, за да уле-
снят придвижването на хора в многоетажни сгради 
или такива с по-разчупен дизайн на конструкция, как-
то и за проследяване на обекти или хора. 

О

Wi-Fi е съвременна технология за безжичен обмен 
на данни. Базирана е на спецификациите IEEE 802.11 
за безжична локална мрежа. За да се използва Wi-Fi 
средата е необходимо да се набавят безжични точки 
на достъп (APs) и да съществуват един или повече 
клиенти. Тези APs с помощта на радиовълни излъч-
ват своето име в мрежата чрез пакети, наречени мая-
ци (beacons). 

Съществуват различни техники за определяне на 
местоположение на обекти чрез Wi-Fi, един от които 
е т.нар. Wi-Fi отпечатъци (Wi-Fi fingerprinting), базиран 
на силата на сигнала. При този метод е необходимо 
да бъдат засечени няколко точки за достъп от една 
или повече базови станции, координатите на които 
се съхраняват в база данни. Такива системи могат да 
осигурят средна точност до 0,5 m. 

О

Това е стандарт на безжичен обмен на данни между 
различни устройства като телефони, лаптопи, часов-
ници, гривни. Всички съвременни устройства имат 
вграден B UETOOTH. Той също работи на принципа 
на радиочестотните идентификатори. Предимно се 
използва за обмен на файлове. Тази безжична тех-
нология работи както в открита външна среда, така 
и в закрити помещения. Необходимо е първо техно-
логията да бъде включена от две или повече устрой-
ства, между които ще се извърши този трансфер, за 
да може да бъдат засечени сигналите. Друго условие 
е устройствата да бъдат на малко разстояние едно от 
друго (не повече от 100 m). 

Тъй като широко се използва и за управление на т.
нар. „интелигентни системи“, все още B UETOOTH се 
поддържа и развива. Текущата версия е B UETOOTH 
5.0 пусната през 2016 г. от Special Interest Group, коя-
то предоставя високоскоростен режим (1 Mbps до
2 Mbps) и ниска консумация на енергия.

Ultra-wideband е радиотехнология за определяне на 
местоположение, която използва висока честотна 
лента от радиоспектъра. Работи на къси разстояния, 
но много ефективно и икономично от към разход на 
енергия. UWB предава информация чрез генериране 
на радиоенергия в определени интервали от време и 
заемат голяма широчина на честотната лента, като 
по този начин позволяват импулсно-позиционна или 
времева модулация, [5]. Поради малката продължи-
телност на UWB импулсите, се налага висока скорост 
на предаване на данните между тях. 

АК НИ

Към настоящия момент GPS навигацията е най-из-
ползваната за ориентиране в непозната среда на от-
крито. Съществуват множество безплатни мобилни 
приложения, както и много фирми произвеждат ус-
тройства за такъв тип определяне на местоположе-
ние. Най-широко разпространена е GPS навигацията 
за превозните средства.

Определяне местоположението на обекти чрез 
wireless връзка е най-често използваният метод в 
наши дни. Причините за това са минимални усилия, 
които се полагат за снемането на точките на достъп 
и ниската стойност на използваните ресурси. От дру-
га страна точността, с която трябва да се определи 
локацията на даден обект може да се разминава с 
действителната му позиция. Това зависи от броя 
на Wi-Fi устройствата, начина им на позиционира-
не и предаване на сигнала, както и всяка промяна в 
обстановката, които могат да заглушат този обмен 
на данни. Това е и главният недостатък на системите 
от този тип. Независимо от това, все повече мобилни 
приложения за вътрешно позициониране, изградени 
на този принцип, набират популярност. 

От разгледаните методи за вътрешно локализиране 
на обекти могат да бъдат извлечени следните изводи 
разделени по критерии: ефективност, цена, скорост 
на предаване на информацията:

l  – от направеният анализ на най-популярни-
те технологии за безжичен обмен на информация 
за определяне на местоположение на обекти в не-
позната среда, с най- ниски разходи е Wi-Fi;

l  – в зависимост от разстоянието, което 
ще се измерва от базова точка до желаното мес-
тоположение, ще зависи и скоростта на обмен на 
тази информация. С най-висока скорост на най- 
близко разстояние e B UETOOTH технологията;

l Е  – най-висока точност на определяне 
на местоположение на обект на къси разстояния 
в затворени помещения е UWB технологията. За 
по-отдалечени маршрути подходящо е използва-
нето на Wi-Fi технологията.
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О И НИ

Вдвигателите с вътрешно горене буталата из-
вършват възвратно-постъпателни движения, 
предизвикани от разширението на изгорели-

те газове в цилиндрите и едновременно с това чрез 
коляно-мотовилковият механизъм, постъпателното 
движение се превръща във въртеливо движение на 
коляновия вал. Един цикъл на четиритактов двигател 
с вътрешно горене се осъществява за четири такта 
на буталото: 1-ви такт е всмукване на горивна смес 
(смес от въздух и гориво) след отваряне на всмука-
телните клапани, 2-ри такт е сгъстяване на горивна-
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М

В статията е направен сравнителен обзор между дви-
гателите с вътрешно горене и реактивните двигатели 
и са разгледани видовете реактивни двигатели и при-
ложението им във военни и граждански летателните 
машини, в компресорните станции и приложение при 
гасенето на пожари в мините за добив на въглища.

К О И МИ  реактивни двигатели, компресорни 
станции, минни пожари

та смес в цилиндъра, 3-ти такт е работния ход – това 
включва възпламеняване на горивната смес и дви-
жението на буталото от горна мъртва точна към дол-
но мъртва точна и 4-ти такт е изпускане – изгорелите 
газове излизат от цилиндъра чрез отваряне на изпус-
кателните клапани.

По аналогичен начин работят и реактивните двига-
тели или наричани още двигатели с непрекъснато 
горене. Този тип двигатели с вътрешно горене не из-
ползват стандартен начин за задвижване (скоростна 
кутия – кардан – диференциал – полуоски – гуми). 

пре  та и година списание „Минно дело и геология  ще дава въ мо ност страни ите м  да ъдат 
поле а и ява на млади ъдещи чени  е и п лика ии в повечето сл чаи са само ин орма ионни 
и нямат на чен принос   то и рой ви предлагаме статия на ст дент   к рс  който се опитва да 

пи е а първи път по интересна тема  едак ионният съвет ще поощрява подо ни начинания  с арг -
мента  че с въ мо ността а и ява  която списанието предоставя ще ъдат мотивирани младите ора а 

частие в на чни и прило ни ра ра отки
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Реактивните двигатели работят на 
принципа на балона, пълен с въз-
дух и за тях важи третият закон на 
Нютон – „Всяко действие има рав-
но по големина и противоположно 
по посока противодействие“.

За разлика от конвенционалните 
двигатели с вътрешно горене в на-
шите автомобили, двигателите с не-
прекъснато горене използват тяга 
(теглеща, движеща сила). 

В реактивните двигатели въздуха 
влиза през всмукателния отвор, къ-
дето бива засмукан от редица ком-
пресори, които стават все по-малки 
с навлизане навътре в двигателя, 
за да могат по-ефикасно да ком-
пресират въздуха, който достига 
до горивната камера, където непре-
къснато се впръсква гориво чрез 
дюзи. В горивната камера също 
така се образува горивната смес, 
която се възпламенява и рязко се 
разширява в процес, в който се об-
разуват изгорели газове. Изгорели-
те газове завъртат редица от тур-
бини, които са свързани чрез вал 
с компресорите в предната част на 
двигателя и в края на цикъла, из-
горелите газове излизат през аус-
пуха, създавайки тяга. Процесът е 
показан на . 

Преимуществото, което имат ре-
активните двигатели пред конвен-
ционалните двигатели с вътрешно 
горене е, че по-лесно развиват го-
леми мощности в рамките от 2500 
до 11000 конски сили или от 1,86 до 
8,2 MW. Това означава, че този тип 
двигатели могат да се използват 
в електроенергетиката и по-често 
във военни летателни машини като 
бойни самолети - General Dynamics, 
F-16, Fighting Falcon и хеликопте-
ри - Sikorsky, CH-53E, Super Stallion, 
показани на . Използват се 
също така и в пътнически само-
лети като Boeing 787, Dreamliner. 
Хеликоптери за невоенни цели с 
реактивни двигатели, снабдени със 
специално оборудване (лазарен де-
тектор) се използват за откриване 
на пропуски на газ в магистрални 
газопроводи. Това става с прелита-
нето на хеликоптер над трасето на 
магистралния газопровод.

Недостатък на този вид двигатели 
е, че са с големи габарити и не е 
удобно да се използват в малки по 
размери превозни средства. Също 

така те консумират големи количе-
ства гориво и масло поради начи-
на, по който са създадени. И това е 
неизбежно. Дори и в днешно време, 
когато имаме достъп до огромно 
количество знания и опит, натрупа-
ни с двигателите с вътрешно горе-
не и разходите на масло и гориво 
са намалели драстично в сравне-
ние с първите модели двигатели с 
непрекъснато горене. Освен това 
тези двигатели произвеждат висо-

ки нива на звук и много често при 
проектирането на техния дизайн 
трябва да се взимат мерки за нива-
та на звук, тъй като те се използват 
в близост до населени места, освен 
в случаите на военните машини, къ-
дето се изисква максимална ефек-
тивност и факторите като икономия 
на гориво и сила на звука често се 
пренебрегват.
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К А И ИКА И НА АК И НИ
И А И

Както при конвенционалните двига-
тели с вътрешно горене се срещат 
различни видове – бензинови, ди-
зелови, четиритактови, двутактови, 
Ванкелови, атмосферни, с принуди-
телно пълнене и т.н., така и реак-
тивните двигатели се разделят на 
различни видове. Те биват – тур-
бореактивни, турбовитлови, турбо-
витлови с голям байпас, турбовит-
лови с малък байпас, турбовални и 
др.  Изброените по-горе реактивни 
двигатели с непрекъснато горене 
работят на един принцип и се раз-
личават по начина на изпълнение и 
тяхното предназначението.

Турбореактивните двигатели са 
били използвани в първите реак-
тивни самолети и в самолети. Ос-
новните елементи на турбореактив-
ния двигател са показани на . 
При тях особеното е, че няма байпас 
или съотношението на байпас е 0.

Повечето турбовални двигатели 
имат съотношение на байпас – 0, 
но при тях особеното е, че тягата 
която произвеждат се използва 
за задвижване на турбина, която е 
свързана с вал и оттам идва и име-
то им. Основните елементи на тур-
бовалендвигател са показани на 

.

Турбовитловите двигатели с ма-
лък байпас са двигатели със срав-
нително ниско съотношение на 
байпас от 0,3 до 1,4 и заради това 
се използват във военни машини и 
често с тях се използват уреди за 
догаряне. По този начин могат да 
се достигнат свръхзвукови скорос-
ти, но недостатък е, че многократно 
се увеличава разходът на гориво. 
Основните елементи на турбовит-
ловите двигатели с малък байпас 
са показани на .

Турбовитлови двигатели в голям 
байпас са двигатели, които се из-
ползват в пътническите самолети. 
При тях технологията за догаряне 
не се използва, тъй като се цели 
възможно най-ниска консумация 
на гориво и ниски нива на шум. При 
този тип двигатели това се постига 
като 70-80% от тягата е получена от 
въздухът, който е преминал през 
байпаса. Въздухът, който е преми-
нал през вътрешността на двига-

 О     

 О     

 О        
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теля се използва за задвижване 
на главното витло, което засмуква 
и избутва по-бавния и студен въз-
дух и така създава тяга. Също така 
този въздух намалява шума на 
по-топлия въздух и изгорелите га-
зове, които излизат от вътрешност-
та на двигателя. Тези двигатели 
имат съотношение на байпаса от 
4,3 до 12,0. Основните съоръжения 
на турбовитловите двигатели с го-
лям  байпас са показани на .

Стандартните турбовитлови двига-
тели често достигат съотношение 
на байпас от 50 до 60 и те рабо-
тят на принципа на двигателите с 
голям байпас - главното витло из-
вършва голям процент от работата 
за създаването на тяга. Основните 
съоръжения на стандартните тур-
бовитловите двигатели са показа-
ни на .

Освен за самолети, хеликоптери 
и военни цели, двигателите с не-
прекъснато горене намират прило-
жение и в енергетиката. Основно 
се използват за производство на  
електроенергия или като задвиж-
ваща сила на компресори на при-
роден газ. есто за тези цели се из-
ползват турбовални двигатели, тъй 
като те разполагат с изходящ вал. 
Той се завърта чрез свободна тур-
бина, която е свързана директно за 
него, а тя се задвижва от изгорели-
те газове – тягата, която реактив-
ния двигател създава. Много често 
тези двигатели използват природен 
газ като гориво. 

Например в компресорните стан-
ции, които използват този тип дви-
гатели за повишаване на налягане-
то на природния газ в процеса на 
транспорт по  магистралните газо-
проводи се захранват от същия газ, 
който компресират. Тези двигатели 
са нискоемисионни газотурбоком-
пресорни агрегати. Такива реак-
тивни двигатели се използват в КС 
„Ихтиман“ и КС „Петрич“. На избро-
ените компресорните станции са 
монтирани съвременни двигатели 
на американската фирма SO AR 
Turbines за повишаване на наляга-
нето в магистралния газопровод.. 

Монтираният газотурбинен ком-
пресорен агрегат се състои от: 
газотурбинен двигател, центробе-
жен компресор за природен газ, 
система за автоматично управле-

  О      
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двигател, който консумира авиационно гориво и кис-
лород и изпуска изгорели газове от ауспуха - главно 
въглероден диоксид и вода, заедно с азота от възду-
ха и малки количества въглероден оксид и водород. 
Предназначен е да достигне стехиометрично горене 
(в идеалния случай, чисто изгаряне, което изразходва 
целия кислород), следователно тези изгорели газове 
са почти изцяло инертни газове - газове, които не до-
принасят, а всъщност могат да потискат процеса на 
горене поради липсата на кислород. Реактивен двига-
тел на системата G rniczy Agregat Ga niczy (GAG) 3A е 
показан на .

АК НИ

С напредване на технологиите и времето, всички мо-
дели и форми на реактивни двигатели ще се разви-
ват все повече и ще намират практическа употреба в 
миннодобивната и петролна индустрия. Също така те 
ще стават все по-мощни и по-икономични с тяхното 
доразвиване и усъвършенстване.

И О АНИ И О НИ И

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Internal_combustion_engine

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Gas_turbine; Turbofan; 
Turbo et; Turboprop; Turboshaft; Jet_engine; Sikorsky_CH-
53E_Super_Stallion; Bypass_ratio; General_Dynamics_F-16_
Fighting_Falcon

3. The et engine.  Rolls-Royce plc. 1996 http://airspot.ru/book/
file/485/166837_EB161_rolls_royce_the_ et_engine_fifth_
edition_gazoturbinnyy_dviga.pdf

4. Фирмена документация на „Булгартрансгаз“. https://www.
bulgartransgaz.bg/files/useruploads/files/amd/A1.pdf

5. Mucho, T. P., I. R. Houlison, А. С. Smith, M. A. Trevits. Coal 
mine inertization by remote application. Proceedings of 
the National Coal Show, Pittsburgh, Pennsylvania, June 
7-9, 2005. Denver, CO: Mining Media, Inc., 2005 Jun; :1-14,  
https://www.cdc.gov/niosh/mining/works/coversheet141.
html

       

ние на целия агрегат, тръбна връзка за агрегата, 
свързващи тръбопроводи, сепаратор за очистване 
на технологичен газ, въздушен охладител за техно-
логичен газ и спомагателни системи на агрегата. 
Монтираните  газотурбинните агрегати се характери-
зират със следните работни параметри: мощност –
под 50 MW ( 67051 к.с.), степен на сгъстяване – 1,39 
1,49, дебит – 8,0х106  11,0х106 m3/d при температу-
ра 293,15 K и налягане 1,01 bar, и КПД не по-ниско от 
30%. Компресорните двигатели използват за гориво 
транспортирания природен газ и тяхната пускова 
система е електрическа, за разлика от тази на са-
молетните реактивни двигатели. Примерна схема на 
газотурбинен двигател с компресор е показана на

.

Освен в самолетите, хеликоптерите и компресорни-
те станции реактивните двигатели имат приложение 
и в мините за добив на въглища. Своевременната и 
бърза намеса при подземни горивни събития (пожар, 
експлозия и спонтанно запалване) е ключът към ус-
пешно контролиране на минната безопасност и ка-
чеството на атмосферния въздух. Използването на 
G rniczy Agregat Ga niczy (GAG) за реактивни двига-
тели се прилага в борбата с големи, извън контрол 
пожари или инертност на цяла минна изработка, кога-
то достъпът до проблемните зони е труден или невъз-
можен. Тази система се основава на руски реактивен 

. ИН МИ КО e  студент в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ 
към Геологопроучвателен факултет, специалност „Сондиране, добив и транспорт 
на нефт и газ“, 2-ри курс, редовно обучение. Средния успех от първи семестър на 
втори курс е отличен 5,50. Завършил е средното си образование в град Ихтиман 
в СУ „Христо Ботев“ с успех отличен 5,80. По време на обучение в средното обра-
зование е успешно участвал в редица мероприятия и състезания: „Space Camp 
Turkey” в Измир, Турция, „IT, дизайн и фотография“ и по „ ужди езици“ организи-
рани от „ Аз мога тук и сега“.
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Превратностите на българската история са ни 
лишили от много ценни документи, по които ис-
ториците да могат достоверно да възстановят 

изминатия път. Много често ние не сме в състояние 
да преценим доколко безвъзвратно изтичащият миг 
от ежедневието всъщност се превръща в история, и 
как загубата на автентични датирани документи, като 
снимка или грамота, представлява макар и малка за-
губа за историята. Историята на българската наука 
също страда от липсата на автентични документи, 
унищожени или хаотично разпилени из архивите на 
видни наши учени. Но историята на науката се гради 
и от биографиите на видните учени, вписани в исто-
рическия контекст на епохата, в която са творили. 
Затова и техните автобиографии, мемоари и доку-
ментация представляват част от научното и културно 
наследство на нацията. С две такива книги нашият 
колега и приятел, проф. дгн инж. Димчо осифов, ни 
изненада и зарадва в сравнително късия интервал от 
седем години. Две равносметки за неуморната науч-
на дейност на една забележителна личност

Първата „Равносметка“ проф. осифов направи през 
2011 г. по случай своята осемдесетгодишнина. Ак-
тивният научен и организационен живот е довел до 
бързото натрупване на нови документи, и до вътреш-
на необходимост от продължение с нова книга - „Рав-
носметката – 80 години...и след това“. В сравнение с 
първото издание на книгата,  в която се съдържаха 

О Н ИН ИМ О О И О Н А И
А НО И НА ИН И КИ

основни биографични данни и описание на жизнения 
творчески път, второто издание има повече доку-
ментално представяне на постиженията на този за-
бележителен учен-геофизик. Така книгата повишава 
стойността си като автентичен документален извор 
за историята на науката.

Димчо Стойнев осифов е роден на 30 юни 1931 г. в 
с. Долно Уйно, в малката махала Връчвище, „кацнала“ 
над живописната река Драговищица в Кюстендилско-
то Краище. Красотата на родния край продължава да 
привлича и днес проф. осифов, където и сега там 
намира тих пристан и вдъхновение. 

През 1949 г. той завършва Кюстендилската мъжка 
гимназия. В търсене на своето призвание, следва в 
Днепропетровския минен институт (сега – Нацио-
нална минна академия на Украйна), който завършва 
през 1954 г. с отличие, като минен инженер-геофи-
зик по специалността „геофизични методи на проуч-
ване на полезни изкопаеми“. Със завръщането си в 
България, младият инженер-геофизик е назначен в
Геофизичния отдел на Главното направление. В него-
вия екип осифов участва в създаването на проект 
за сеизмични проучвания в жна България. Този 
проект, реализиран през 1954 – 1956 г. чрез регио-
нални сеизмични профили, дава първите данни за 
дълбочинния строеж на жна България – тематика, 
към която проф. осифов се завръща многократно 
през годините, като работи в тясна връзка и сътруд-
ничество с изтъкнати български геофизици (Тома 
Добрев, Христо Дачев, Иван Петков, Петър Ставрев, 
Ради Радичев, Стефан анов и др.) и геолози
(акад. Еким Бончев, Иван Боянов, Божидар Мавруд-
чиев, Веселина Бресковска, Райо Димитров, Иван 
Загорчев и др.). Резултатите от тези изследвания
са публикувани в редица статии и глави от моногра-

Формат: 15 х 23 см; Корица: мека; Обем: 260 стр.
Съдържа множество снимки от житейския път 
и участието на автора в различни форуми, поз-
дравления и др.

 Д      
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фични сборници, издадени в България, Словакия, Ук-
райна, Гърция и др. 

Междувременно Д. осифов последователно е гла-
вен инженер и заместник-директор на новосъздаде-
ната Бригада за търсене и картиране, преобразувана 
в Предприятие за геофизични проучвания и геоложко 
картиране, старши научен сътрудник в Научно-из-
следователския геологически институт (НИГИ) при 
Комитета по геология, старши научен сътрудник в 
Геологическия институт при БАН и Комитета по гео-
логия. От 1978 г. е старши научен сътрудник първа 
степен, ръководител на секция Рудна геофизика и 
зам.-директор на Научния институт по полезни изко-
паеми (НИПИ), а от 1979 г. – и хоноруван професор по 
обща геофизика при Геолого-географския факултет 
на Софийския университет. През всичките години на 
своята многостранна производствена и научна дей-
ност, Д. осифов работи в най-важните и актуални 
направления на проучвателната геофизика, свързани 
със строежа на земната кора, търсенето и прочва-
нето на различни полезни изкопаеми. Това изпълва 
творческия живот на Д. осифов и до днес, издигайки 
го до равнището на учен с международна известност. 
Неговата активна научна дейност продължава и сега, 
дълги години след пенсионирането му, а будният му 
новаторски дух е в основата на много от организи-
раните от Научно-техническия съюз по минно дело, 
геология и металургия национални и международни 
научно-технически конференции, посветени на важни 
актуални проблеми на геоложкия строеж на Бълга-
рия и на нейните минерално-суровинни ресурси. 

Ако първото издание на „Равносметката“ акцентира 
повече на личностното и професионално израстване 
на Димчо осифов, то новата книга представя по-под-
робно конкретни нови научни резултати и документи 
за приносите му в основните направления на проуч-
вателната геофизика. Новите изследвания са пос-
ветени главно на основното и най-значимо за него 
направление „Дълбочинен строеж на литосферата 
и ендогенното рудообразуване“, и са фокусирани не 
само върху земната кора, но и върху мантийните про-
цеси. Заедно със своите колеги – геофизици и геоло-

зи, проф. осифов  установява нови данни и създава 
оригинални интерпретации за дълбочинния строеж и 
металогенията на територията на най-големите нахо-
дища на цветни метали в страната – Панагюрския и 

ентралнородопския рудни райони. Освен това при 
тези изследвания се получени и много нови сведения 
за амплитудата на разломното разместване на ос-
новните квазихоризонтални граници в литосферата и 
особено на раздела „Мохо“, както и важни особености 
в слоесто-блоковия строеж на литосферата на Балка-
ните, и наличието на основни дълбочинни тектонски 
възли. Оттам той се домогва, заедно с прилагането 
на скоростни, топлинни и плътностни модели на гор-
ната мантия и земната кора, към  изясняване на гео-
динамичните условия за възникване и образуване на 
рудни находища с мантиен произход, и към откриване 
на закономерностите в тяхното пространствено-вре-
мево разпределение.

В дългогодишната си изследователска работа Димчо 
осифов се отличава със забележително сътрудни-

чество с колеги – геофизици и геолози. Винаги диа-
логичен, той има дарбата да организира дискусии по 
сложни научни проблеми, в които излага убедително 
възгледите си, но и изслушва чуждите мнения и дово-
ди. С тънък усет към колективните изследвания, той 
е харизматичен водещ изследовател, който умее да 
привлича съавтори, в сътрудничество с които дости-
га до забележителни резултати. 

В новата си книга проф. Д. осифов очертава основ-
ните си научни постижения от последните години, 
придружени с оценки от други учени. Приложил е опис 
на свои рецензии на трудове на други учени, списък 
на наградите, които е получавал, както и равносметка 
за активната си научно-организационна активност в 
разнообразни сфери, и особено в дейността на НТС 
по минно дело, геология и металургия. Книгата е илю-
стрирана с множество цветни снимки.

Новата книга е ярко явление в българската научна 
документалистика. Тя е важен извор за историята 
на науките за Земята в България, науки, в чието раз-
витие проф. дгн Димчо осифов внася съществени 
приноси в продължение на повече от половин век. 
Пожелаваме му още много сили и енергия, и нови 
равносметки.

И ИО А И

1. Димчо осифов. Равносметката. Научно-технически 
съюз по минно дело, геология и металургия, С., 2011. 
ISBN 978-954-92738-1-6.

2. Проф. дгн инж. Димчо осифов. Равносметката – 80 го-
дини...и след това. АВ Дизайн Груп, С., 2018, 261 с. ISBN 
978-619-188-178-9.  

3. Геофизиката ми помогна да погледна света по-отблизо. 
Интервю с проф. дгн Димчо осифов. Минно дело и гео-
логия, С., 2018, 72,  10-11, с. 27-30.

4. Профессор, доктор геологических наук Димчо Стойнев 
осифов (к 80-летию со дня рождения). Геофизический 
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