




IN MEMORIAM

Проф. д-р Лъчезар Цоцорков е председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“ АД от 2014 г. насам, 
а преди това е дългогодишен изпълнителен директор на минно-обогатителния комплекс. Той е и сред 
основателите на Българската минно-геоложка камара през 1991 г. и неин неизменен председател в про-
дължение на 26 години. На редовното общо събрание на Камарата, провело се на 27.04.2017 г. той бе 

избран за първия ѝ почетен председател.

Проф. Цоцорков е горд наследник на родословие на герои от Априлското въстание от 1876 г., патриот и меценат 
на културата, реализирал многобройни социални и културни проекти в община Панагюрище и страната. Носи-
тел е на най-високото държавно отличие - орден „Стара Планина – първа степен“, както и на приза „Мениджър 
на годината` 2009“. Дарител е за реализацията на многобройни значими проекти и благотворителни каузи в 
общината и страната. Като меценат на културата многократно е удостояван с наградата „Златен век“ от Минис-
терството на културата.

Като бизнес лидер той бе познат с впечатляващата си визия, трудолюбие, упоритост, човечност и почтеност. 
Заедно с екипа на дружеството, е главният фактор за оцеляването, изграждането на нови мощности, преструк-
турирането, модернизацията и превръщането на „Асарел-Медет“ АД в компания, отговаряща на най-добрите 
световни стандарти и практики в минно-добивния бранш.

Кариерата си започва през 1971 г., когато постъпва като стипендиант на предприятието в Ремонтно-механич-
ния цех на Минно-обогатителен комбинат „Медет“. През 1986 г. става главен директор на „Асарел-Медет“, а 
впоследствие е дългогодишен изпълнителен директор на Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет“ - до 
2014 г., когато става председател на Надзорния съвет при въвеждането на двустепенна система на управление 
в дружеството. Начело на компанията е от 30 години.

Лъчезар Цоцорков завършва Техническия университет - София, специалност „Подемно-транспортни, строител-
ни и минни машини“. Има специализации по мениджмънт и маркетинг в България, Австрия и Япония. През 
2000 г. защитава докторска дисертация на тема „Основи на фирмената култура в минно-обогатителните компле-
кси“, а от  2013 г. е почетен професор на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ – София.

През 1991 г. става един от учредителите на Българската минно-геоложка камара и като неин председател бе 
начело на браншовата организация 26 години. На 27.04.2017 г. Общото събрание на БМГК го избра за първия 
почетен председател.

От 1992 г. до 2012 г. проф. Цоцорков бе член на Управителния съвет на Българска стопанска камара, а от 2012 г. 
участва в Консултативния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. 

Има активно участие и принос за устойчивото развитие на минната индустрия и поставяне основите на съ-
временен модел на социален диалог с миньорските синдикати, допринесъл за запазване на социалния мир в 
трудни за страната години. 

Почетен гражданин е на Панагюрище и Стрелча. 

Член е на Съвета на директорите на Атлантическия клуб.

Почетен председател е на Сдружение на предприемачите – Панагюрище.

Съучредител и председател е на „Реформ Юнион Клуб“ – София.

Член е на Ротари клуб – Панагюрище.

Един от учредителите и първи председател е на Управителния съвет на Индустриален клъстер „Средногорие 
мед“.

Член е на Международния организационен комитет на Световния минен конгрес – Варшава и на Българския 
национален минен комитет от 1994 г.

Член е на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия.

Действителен член е на три международни академии.

Автор е на книгите „Основи на фирмената култура“ и „60 мига от моя живот“. 

Участва в авторските колективи на две изследвания за конкурентоспособността на българската икономика, из-
дадени през 2015 г. 

Семеен, с две деца.

НАПУСНА НИ ПРОФ. Д-Р ЛЪЧЕЗАР ЦОЦОРКОВ



IN MEMORIAM

Приятелят, другарят Лъчо, колегата, който във 
всеки момент беше готов да даде съвет, да 
подаде ръка за помощ. С усмивка,  с добър 
тон и чувство за отговорност. Винаги с отво-

рено сърце. Все едно родителите му са знаели какъв 
ще бъде, та са го кръстили Лъчезар.

За колегите от „Асарел-Медет“ АД, за съмишлениците 
от Българска минно-геоложка камара, за съгражда-
ните от община Панагюрище и от съседна Стрелча, 
за всички хора, с които е работил и се е срещнал през 
годините, това е изключително тежък момент, загу-
ба, която носи много мъка и стяга гърлата.

За неговото семейство, за неговите близки изписва-
нето на тази загуба граничи дори с невъзможното да 
се случи. 

Защото със своята енергия, решителност, подход и 
мащаб на мислене и на стремления, Лъчо беше кон-
стантна величина. Той бе винаги там, където се изис-
кваше неговата експертиза и неговата позиция. Той 
бе винаги готов с въпрос, аргумент или съвет.

Но смъртта го отне от този свят без да пита. 

За мнозина беше известно, че той се бори дълго вре-
ме с коварна болест. Но нито един от нас не го чу да 
се оплаква, да пренебрегва задължения, да се опитва 
да се извинява. И може би точно заради нея, през по-
следните години вложи още повече от огромната си 
енергия в мащабни проекти.

Новината за кончината на проф. Цоцорков наистина 
носи много мъка, печал и скръб:

За лидера, който беше един от създателите на Бъл-
гарска минно-геоложка камара и неин неизменен 
ръководител през първите 26 години от нейното уч-
редяване; 

За мениджъра, който превърна рудник „Асарел“ в мо-
дерен минно-обогатителен комплекс и във водеща 
компания в българската икономика; 

За дипломата, който успяваше да отстоява интереси-
те на минния бранш пред всички държавници през 
годините;

За пътешественика, който стъпи на двата полюса на 
Земята; 

За мецената, който даряваше за запазване на култур-
но-историческото наследство на България, на Пана-
гюрище и на Пазарджишка област; 

За родолюбеца, в чиито очи грейваха пламъци на 
гордост и преклонение при споменаване на Април-
ското въстание и на спомена за него;

За патриота, който с всички усилия искаше да покаже 
най-доброто от България и от българското – от ин-
женерни и иновативни решения, през богатата ни 
история и култура;

За отговорния гражданин, който живееше скромно и 
с грижа за околните и обществото;

За човека, който изслушваше всеки, който даваше 
съвети и откликваше на молбите според възмож-
ностите си.

Да, днес ние изгубихме един голям човек. Този чо-
век имаше необикновена съдба. Той имаше знание, 
умения и енергия. Той имаше огромно вътрешно 
упование, беше неподражаема и уникална личност , 
имаше и късмета да реализира себе си и своите идеи 
през едно динамично и дори бурно време на проме-
ни. И да доказва постоянно правотата на своята ви-
зия, ценности и принципи.

Той искаше да бъде светлина, да бъде просвета, да 
бъде устойчиво развитие. За него трябва да се гово-
ри със светли думи и днес ние трябва да му отдадем 
нужното уважение, но и да обещаем пред светлата 
му памет, че негово дело, неговите идеи и завет няма 
да бъдат забравени или неосъществени докрай. Все-
ки докоснал се до него е видял широтата на неговата 
личност, остротата на неговия ум и дори магическата 
способност да убеждава, да увлича и да води напред. 

Да, той ще ни липсва, защото няма да можем да раз-
говаряме с него, да работим заедно в името на общи 
цели или каузи, да се срещаме.

Но името на Лъчезар Цоцорков е изписано с големи 
букви в историята на нашата страна като изтъкнат 
индустриалец, лидер с позиция, визионер за разви-
тието на българската икономика, родолюбец и граж-
данин.

А в нашите сърца ще остане завинаги!

Ще ни липсваш много, Лъчо!

Почивай в мир!

Проф. д-р Николай Вълканов
Председател на

Българската минно-геоложка камара

ЕДИН ДОСТОЕН БЪЛГАРИН СИ ОТИДЕ



IN MEMORIAM

       Уважаеми колеги и читатели,

На 16.05.2017 г. почина проф. 
д-р Лъчезар Цоцорков, поче-
тен председател на Българската 
минно-геоложка камара.

Кончината на проф. д-р Лъчезар Цоцор-
ков бележи края на една ера от истори-
ята на „Асарел-Медет“ АД, на община 
Панагюрище, на БМГК и на минната 
общност в България. Неговият изклю-
чителен земен път остави следа в ма-
териалното, културното и духовното 
наследство на Панагюрище и на Бълга-
рия. Неговото име остава записано със 
златни букви в летописите на минния 
бранш и на страната. Неговият опит, 
идеи и визия за устойчивото развитие 
на българската минерално-суровинна 
индустрия ще станат наш дълг и кредо 
в нашия път напред. 
Поклон пред паметта му!

На Лъчезар Цоцорков 
Няма го.
Отиде на поредната битка, не се завърна. 
Но аз още чувам бодрата му стъпка, 
Още сещам ясния му поглед,
Още долавям гласа му:
С бащински укор да осветява в тъмното,
                                          да подрежда бъдещето.
По неговия начин – с достойнство и морал.

Тук е.
В сърцата:
С отзвука от всички спечелени битки,
С поука за всяка направена грешка,
С чувството да вижда далеч напред,
Спокойно да увлича, да води, да създава.
По неговия начин – с енергия и разум.

Ще помня.
Уроците по дълг и човечност,
Думите пълни с дух и сила,
Смели, винаги точни и ясни, 
Пълни с България. За нас.
Казани по неговия начин – сърдечно, с усмивка.

Ще помня завинаги!
Сбогом учителю!

19 май 2017 г.
Панагюрище

Инж. Иван Андреев,
Управляващ редактор
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Н ИНИ

Проф. дтн Николай Вълканов бе избран за 
председател на Управителния съвет и на 
Българската минно-геоложка камара след 
гласуване на членовете ѝ по време на редов-

ното годишно Общо събрание на Камарата, провело 
се на 27.04.2017 г. в зала „Тракия“, Бизнес център „Зе-
мята и хората“, София. 

Проф. Вълканов поема поста от проф. д-р Лъчезар 
Цоцорков, който бе 26 години начело на организа-
цията от нейното създаване през 1991 г.

НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ

Проф. дтн инж. Николай Вълканов е български 
индустриалец, общественик и инвеститор. От 
2013 г. той е професор в Международната научна 
академия (МАНЕБ), Санкт Петербург, Русия и е по-
четен професор на Минно-геоложкия университет 
„Св. Ив. Рилски”. Той има магистърска степен по 
специалността „Минно маркшайдерство” на МГУ 
„Св. Ив. Рилски”.

В началото на своята кариера, от 1986 г. до 1991 г.,  
проф. Вълканов заема длъжността директор на На-
учноизследователския технологичен институт по 
минно строителство. От 1991 г. професионалният 
му живот се свързва с „Минстрой Холдинг” АД, къде-
то понастоящем е председател на Съвета на Дирек-
торите. От 2002 г. е Председател на Надзорния съ-
вет на „Горубсо Златоград” АД, а от 2012 г. – предсе-
дател на Надзорния съвет и на „Горубсо Мадан” АД.

Николай Вълканов е носителят на приза „Мистър 
Икономика” за 2012 г.

Позициите, които заема в бизнес и обществени ор-
ганизации, са:

Проф. д.т.н. Николай Вълканов подари на проф. д-р Лъче-
зар Цоцорков картина, символизираща неговия динами-
чен и целеустремен път, като ръководител на Камарата в 
продължение на 26 години

Пожеланията на проф. д-р Лъчезар Цоцорков към ново-
избрания председател  проф. д.т.н. Николай Вълканов 
бяха придружени и от функциониращо черешово топче, 
което да респектира опонентите

ПРОФ. ДТН НИКОЛА  ВЪЛКАНОВ Е И  Д Д  
 И И    БМГК

} Заместник-председател е на Управителния съ-
вет на Българската минно-геоложка камара 
(2014-2017);

} Заместник-председател е на Управителния съ-
вет на Конфедерацията на работодателите в 
България

} Член е на Управителния съвет на Научно-тех-
ническия съюз по минно дело, геология и мета-
лургия.

} Председател е на Настоятелството на Минно-
геоложкия университет „Св. Ив. Рилски”, София.

} Член е на Президиума на Световния минен кон-
грес.

} Член е на Президиума на Международната марк-
шайдерска организация.

} Председател е на Българския маркшайдерски 
съюз.

ПРОФ. Д-Р ЛЪЧЕЗАР ЦОЦОРКОВ Е ПЪРВИЯТ ПОЧЕ-
ТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Б ГК 

На провелото Общо събрание на БМГК проф. д-р Лъ-
чезар Цоцорков бе избран за почетен председател 
на Българската минно-геоложка камара, след като 
изтече вторият му управленски мандат начело на 
браншовата организация. По негово предложение  
още  през 2011 г. бе променен уставът на Минната 
камара и оттогава председателят на Управителният 
съвет може да бъде избиран само до два последова-
телни 3-годишни мандата. 

Председателят на Надзорния съвет на „Асарел-Ме-
дет“ АД ръководеше Камарата още от  основаването 
ѝ през 1991 г. Тогава той беше един от инициаторите 
за създаването ѝ. 
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В своето слово пред минната общност на България 
проф. Цоцорков благодари на всички, с които през 
изминалите над 26 години са работили заедно за 
изграждането на БМГК като авторитетна браншова 
организация със сериозен принос за подобряване 
на условията за бизнес в минерално-суровинната 
индустрия и социално-икономическото развитие на 
страната.

Той изложи своите послания и виждания за бъде-
щето на организацията и заяви, че ще продължи 
да бъде съпричастен към реализацията на нейните 
цели и проекти. Като почетен председател на бран-
шовата организация, той ще може да участва в рабо-
тата на Управителния съвет и ще има право на съве-
щателен глас.

ОБ О СЪБРАНИЕ  ОБЗОР

По време на събитието бяха приети Отчетът на Упра-
вителния съвет за мандат 2014-2016 г., Отчетът на 
Контролния съвет, промени в Устава на БМГК, както 
и актуализираните Насоки за управление и дейности 
на Камарата.

В Управителния с вет с мандат 2017-2019 г. влизат 
компаниите:
} Асарел - едет  АД, с ръководител инж. Делчо 

Николов – представител на подотрасъл „Рудодо-
бив“;

} ини арица-и ток  ЕАД, с ръководител инж. 
Андон Андонов – представител на подотрасъл 
„Въгледобив“;

} Евротест Контрол  ЕАД, с ръководител Сашка 
Кожухарова – представител на подотрасли „Гео-
логия“;

} Ватия  АД, с ръководител Люба Кожухарова – 
представител на подотрасъл „Индустриални ми-
нерали“;

} Златна Панега Цимент , с ръководител Алек-
сандър Чакмаков – представител на подотрасъл 
„Инертни и строителни материали“;

} арин Бат ров  ЕООД, с ръководител Ирина 
Георгиева – представител на подотрасъл „Скал-
но-облицовъчни материали“

} Геоте мин  ООД, с ръководител проф. д-р Цоло 
Вутов – представител на „Логистични дейности“;

} Каолин  ЕАД, с ръководител Радомир Чолаков;
} „Д нди Пре с еталс Челопеч  ЕАД, с ръко-

водител д-р инж. Илия Гърков;
} инно-геоложкия ниверситет Св. Иван Рил-

ски , с ректор проф. д-р Любен Тотев;
} инпроект  ЕАД, с ръководител инж. Стойо 

Боснев;
} Огняново-К  АД, с ръководител Николай Колев.
} Б лгарската асоциация на прои водителите 

на инертни материали БАПИ  – по право.
} Изпълнителният директор на БМГК е член на УС 

по право.

Д-р инж. Ботьо Табаков, председател на Постоянната 
комисия по околна среда към УС на БМГК информира 
участниците в събранието по актуални въпроси

Гости и участници в  редовното годишно Общо събрание 
на БМГК, провело се на 27.04.2017 г.

Гласуване за ръководни и контролни органи на БМГК

За членове на Контролния с вет на БМГК бяха из-
брани: д-р Ро алина Ко лева, управител на „Инфра-
проект Консулт“ ЕООД; инж. Никола Вардев, упра-
вител на „БН-Консулт Инженеринг ООД“; инж. Данчо 
Тодоров, управител на „Нипроруда“ АД

Приетите промени в Устава на БМГК, засягащи Упра-
вителния съвет на Камарата са в посока възприема-
не и прилагане на добри етични практики от други 
водещи бизнес организации. Основните мотиви към 
приетите вече предложения са запазване и надграж-
дане на постигнатото високо ниво на експертиза и 
авторитет на Камарата.
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ПРОФ. Д Р ЛЪЧЕЗАР ЦОЦОРКОВ: БМГК Е КАУЗА, НА КОЯТО 
АКО СЕ ПОСВЕТИ ВСЕКИ ЧЛЕН, ЩЕ СПЕЧЕЛЯТ ВСИЧКИ – 
И БРАН , И НАЦИОНАЛНА ИКОНОМИКА

Всвоето слово, с което своеобразно „предаде 
щафетата“, проф. д-р Цоцорков очерта визи-
ята за развитие на бранша и отправи клю-
чови послания пред минната общност у нас. 

В своя анализ за изминалия период, той не спести 
и негативните тенденции, които пречат на растежа, 
развитието и оцеляването на отделни подотрасли на 
минерално-суровинната индустрия на България.

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БРАН А

Пред обществото са примерите от Европа, света и от 
България, че както всяка друга индустрия, минерал-
но-суровинната индустрия може да се развива еко-
логосъобразно и в хармония с всички останали чо-
вешки дейности. Тези примери трябва да се показват 
системно на широката общественост по най-разноо-
бразни начини – от посещения на място във водещи 
рудници и техните местни общности, до научно-по-
пулярни филми, публикации и участия в събития. 
Днес БМГК разполага с необходимия ресурс, за да 
постигне и тази цел.

Важна задача на Камарата и на нейните членове е 
да се работи за положителна промяна в нагласите на 
обществото и разбирането за ползата от минерал-
но-суровинната индустрия.

Реали ация на инната стратегия

БМГК трябва да продължи с усилията и конструктив-
ния диалог с държавните институции и преди всичко 
с Министерството на енергетиката за цялостно из-
пълнение на приетата от Министерски съвет Нацио-
нална стратегия за устойчиво развитие на минната 
индустрия. В контекста на насърчаването на местния 
добив от страна на Европейската комисия, България 

трябва да проучи най-добрите европейски практики 
в различните държави-членки на ЕС, особено на тези 
с облекчени административни процедури. В момен-
та у нас за реализация на един минен проект могат 
да минат 10 и повече години, докато в страни като 
Португалия този процес може да отнеме около 6 го-
дини. Необходимо е спешно да се променят и някои 
остарели наредби в Министерството на енергетика-
та, като например предоставяне на права за проуч-
ване и търсене и контрол на изпълнението, която 
допуска възможност за недобри практики. БМГК ще 
продължи да представя нерешените проблеми към 
всички ведомства.

Бъдещите промени в Закона за подземните богат-
ства и свързаните закони трябва да създадат условия 
за реализацията на Националната минна стратегия 
за устойчиво развитие на бранша.

Експертна ком никация в об еството

Случаят Трън и проблемите с някои кариери на раз-
лични места в страната показаха, че освен към об-
ществото като цяло, активността на БМГК трябва да 
е проактивна и насочена както на национално, така 
и на регионално ниво. Камарата трябва да представя 
експертната позиция и реалните факти като един-
ствен контрапункт срещу всеки опит от лица - местни 
или външни, които под претекст на страх от еколо-
гично увреждане, манипулират местното население, 
стигайки до откровени лъжи и дори незаконни дейст-
вия.

} Б ГК трябва да прод лжи да полага силия 
а реали иране на Националната стратегия 
а сто чиво ра витие на минерално-с ро-

винната инд стрия на Б лгария

} Проблемите, касае и бран а, се ре ават 
с експертна работа и при ефективна ком -
никация с всички аинтересовани страни}
Камарата е приета като инстит ция, чието 
мнение не може да б де пренебрегвано

} Силата на бран а е в неговото единство

В своята мисия да представя само проверена, точ-
на и базирана на факти информация, БМГК ще тър-
си винаги съдействие от конкретния инвеститор, от 
Министерството на енергетиката като Единен орган 
за управление на подземните богатства , от синди-
катите като социален партньор , както и от всички 
експерти в и извън бранша. Само с истинни аргумен-
ти може да се обясни на хората същността на даден 
проект и по този начин да се разобличат манипула-
циите. Това е начинът да се прекратят опитите за 
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ПОСТИ ЕНИЯ НА Б ГК    г.

} Единството на бран а, демонстрирано в 
Устава и деви а на Б ГК  Силни аедно

} Ежегодна висока оценка от членовете на 
сдр жението

} Камарата е приета като инстит ция, чието 
мнение не може да б де пренебрегвано

} Осиг ряване на собствен офис

} Подписване на п рвия Отраслов колекти-
вен тр дов договор,  г.

} С даване на Единен орган а правление 
на природните богатства,  г.

} Приемане на Национална стратегия а 
сто чиво ра витие на минерално-с ро-

винната инд стрия,  г.

} Работа по множество проекти в пол а на 
членовете на Б ГК

} Ежегодно провеждане на национални и в -
тре ни с бития с частие на членовете и 
на високи гости от страната и ч жбина.

спиране на устойчивото развитие на минерално-су-
ровинната индустрия в България. 

Успешните примери за оказана подкрепа на членове 
на БМГК са стартиралите минни проекти в Крумов-
град и Брезник. Камарата ще следва тази принципна 
наша позиция за подкрепа както на членове, така и 
на нечленове.

Недобро минно правление

Устойчивото развитие на бранша и успешната реа-
лизация на Минната стратегия минават през корен-
на промяна в управленските практики на концесио-
нери, които не са членове на Камарата. Известни са 
редица случаи, в които минни компании не плащат 
данъци, не осигуряват своите работници, не изпла-
щат минимум браншово договорените нива на за-
плати или въобще не ги изплащат, не се грижат дос-
татъчно за безопасността и здравето на работещите 
и за опазването на околната среда и не подпомагат 
развитието на регионите. Подобни негативни при-
мери нанасят щети на репутацията на бранша у нас, 
посочи проф. Цоцорков.

к ричини е а в к ра а и ро е иона на а 
риго но  на конце ионера  за кое о ри ре о-
щи е ромени на акона за о езни е изко аеми 
ози ро ем мо е а е ре и законово  омощ а 

на  о о о ие на амара а на рои е и е в 
ъ гари . о огава инна а камара ще ро ъ и а 
ре ага во а ек ер иза на Национа ни  ом -
ман  кога о ро в ва ак ивно  о мин ор ки ро-

еми.  – каза още проф. Цоцорков.

Справяне с с стари екологични ети

Този проблем стои непълно решен още отпреди 
1989 г. Отчитаме, че той носи тежки негативи на ми-
нерално-суровинната индустрия на България. Това 
са нерешените все още проблеми от държавата със 
старите екологични щети на минни съоръжения 
насипища, хвостохранилища, производствени пло-

щадки, уранови сондажи и други , които са държавна 
собственост и нямат оператори и контрол.

БМГК извърши обобщена оценка за проблемните 
съоръжения, която беше внесена в компетентните 
ведомства Министерство на икономиката, МОСВ и 
Министерство на енергетиката  с предложение за 
етапно решаване на проблемите с помощта на бю-
джета и на програмите на Европейския съюз, вклю-
чително програмите за иновации по съвет на депу-
тати от Европейския парламент.

С помощта на депутати от проблемните региони и на 
национално представените работодателски органи-
зации е необходимо БМГК настоятелно да постави 
горните проблеми пред новото правителство с кон-
кретни предложения за решения и да не се снемат от 
отчет до пълното им решаване.

Икономическото развитие се забавя и силно се за-
труднява от недобре решени въпроси по отношение 
на зоните в „Натура 2000“. При бъдещите законо-
дателни промени в Закона за биологичното разно-
образие, следва да се решат проблемите с реда за 
актуализиране зоните, включени в „Натура 2000“, съ-
гласно европейската практика, участието на предста-
вители на бизнеса във Висшия екологичен съвет към 
МОСВ и по-голяма прозрачност при разпределение 
средствата от европейските фондове.

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ НА Б ГК

В обръщението си към членовете на БМГК и гостите 
на Общото събрание на Камарата, почетният пред-
седател проф. Цоцорков отправи важни послания за 
единство на бранша.

„ еки е ин ч ен на амара а не р ва а за рав  
че  е ка за  на ко о р ва а е о ве и в еки 
ч ен  за а ече им в ички  как о и национа на а 
икономика. а ова е н на е е невна о а ено  
на ин ере и е на амара а  ко о  раз ирам в ъ -
но а овна  изиче ка и ма ериа на  за ези  кои-

о има  възмо но .  о нова а на ова ове ение 
о  ринци и е и ценно и е  кои о ние за о

и ме в на и е ак а изирани ав и ичен ко-
ек .  – посочи проф. Цоцорков пред аудиторията.

В това отношение ръководните органи на БМГК – 
председателят и членовете на Управителния съвет - 
трябва да дават пример на всички членове. За успеха 
на Камарата е нужно да се продължи системния под-
ход и добра комуникация. Развитието на БМГК ще се 
реализира чрез активен прием на нови членове из-
между носителите на права за търсене, проучване и 
концесии.
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На 17.03.2017 г. бе представен доклад с анализ 
на социално-икономическото въздействие 
на българската минерално-суровинна индус-
трия върху националната икономика. В него 

се оценяват и ползите, които добивният бранш носи 
на своите заинтересовани страни през макроиконо-
мически индикатори. В доклада се съдържат шест 
примера на сравнение на икономическите показа-
тели на минни региони безработица, заетост, ико-
номическа интензивност, демография  със същите 
показатели на областта, в която се намира минната 
община, и с референтна община без добивна дей-
ност.

Основното заключение от доклада е, че българската 
минерално-суровинна индустрия носи редица ползи 
за своите заинтересовани страни – държава, местни 
общности, работещи, клиенти и доставчици. Оценка-
та е изготвена от „Индъстри Уоч“ в периода между 
ноември 2016 и март 2017 г.  по поръчка на Българ-
ската минно-геоложка камара. Данните са за 2015 и 
2016 г. и са с източници Евростат, Министерство на 
енергетиката, Националния осигурителен институт, 
БМГК и данни на компании-членове на Камарата.

Значимата добавена стойност както пряко от дей-
ността на бранша, така и от косвените ефекти вър-
ху свързаните отрасли, се открива за националната 
икономика, и за социално-икономическото развитие 
на минните региони. Друг извод от доклада е, че Бъл-
гария е сред водещите европейски държави по дял 
на добавената стойност към националната иконо-
мика благодарение на своите разработени подзем-
ни богатства. Българската добивна индустрия е сред 
най-големите работодатели както на национално 
ниво, така и в европейски контекст. Нейната продук-
тивност е в пъти по-голяма от тази на други отрасли 
на икономиката ни, като тя е основен фактор, който 
формира износа на нашата страна.

БЪЛГАРИЯ Е В ТОП  ОТ СТРАНИТЕ В ЕВРОПЕ СКИЯ СЪ З
 Д   Д Б    Д БИ  И Д И  

К М И  ИК МИК

Д-р Лъчезар Богданов, управляващ сътрудник в Industr  
Watch, презентира  доклада “Минерално-суровинната 
индустрия в българската икономика

Инж. Иван Андреев, изпълнителен директор на БМГК, 
прави първите коментари след представянете на доклада

„ а ра о ещи е в минна а ин ри  ре аве-
ни е анни не а изнена а. е оказва  в ко иче -
вено изра ение во ещо о м о на ран а в ико-
номика а на рана а и о чер ава  негова а 
ва на ро  за ме на а о щно . По о но ение на 

ойчиво о разви ие  анни е очер ава  о и-
ени а на ек ора в ве о  ри е на рав ени  

за ойчиво разви ие  вър ени о  вро ей ка а
коми и   икономиче ка и оциа на о говорно .“ – 
посочи инж. Иван Андреев, изпълнителен директор 
на БМГК, при представяне на доклада. „ к ер ни  
ана из оказва рана а ни ре  и ери е на евро-

ей ка а минна ин ри . аго арение на на и е 
разра о ени минни на о ища  ъ ранен на чен о-

енциа  и вне рени е но огии и иновации  ъ га-
ри  има о ична о нова за очаквана а реа изаци
на рие а а рез 201  г. инна ра еги  за ой-
чиво разви ие на ран а. ова е ъ гар ки  о го-
вор за възмо на а реа изаци  на национа ни  ни 
минен о енциа  в кон ек а на роце а о реин -

риа изаци  на вро а изве ен ка о П ана н-
кер .  

Пре авени е анни ъ  во  маща  и равни е ен 
ана из но  за на  ризнание и о имизъм. е о-
казва  че ъ гар ки е о ивни ком ании ра о  

ойчиво и реа изира  во а икономиче ка и оци-
а на ро . е о рина  за ни ка а езра о ица в 
региони е  къ е о о ерира  как о и за ови аване 
на зае о а о ме а. инни е ком ании гаран-

ира  о ойно за ащане на р а на ра о ещи-
е в  ециа и и.  – заключи той.

Анализът доказва, че тежката индустрия у нас  може 
да работи за насърчаване на инвестициите както в 
нови минни проекти, така в проекти с добавена стой-
ност по производствената верига. И двете са от съ-
ществено значение за повишаване на конкурентос-
пособността на икономиката на България.
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На специална пресконференция, провела се 
на 12.04.2017 г. в Гранд отел София, зала 
„Сердика“ Българската минно-геоложка ка-
мара обори три мита за минната индустрия 

у нас. Събитието излъчи категоричен отговор на 
част от опитите, които по тенденциозен, некомпе-
тентен и откровено манипулиращ аудиторията на-
чин се опитват да преиначат професионални теми, 
свързани с минния бранш.

ит : Минните компании не помагат на общини-
те, на чиято територия развиват своите проекти. Те 
просто ползват наличните блага, услуги и нищо не 
дават.

ит :  Минният бранш е допотопен. Собственици-
те не инвестират в технологии, а само експлоатират 
природните богатства. 

ит :  Рудниците не позволяват развитието на био-
земеделие, защото са замърсили почвите до степен, 
до която процесът е необратим.

РЕАЛНОСТТА ОБАЧЕ Е ДРУГА

инният бран   нас инвестира колосални с ми,
за да бъде на световно ниво. За последните 18 годи-
ни водещите добивни компании са вложили над 

 млрд. лв. в технологично обновление, което води 
до подобрени икономически и екологични показате-
ли и представяне по отношение на здраве и безопас-
ност. У нас вече се говори за Минна индустрия 4.0., 
като водещите български минни компании са изклю-
чително близо до това ниво на автоматизация и мо-
дернизация чрез направените инвестиции в техника 
и обучения на персонала.

Убедени сме, че минната де ност, т ри м т, и би-
о емеделието могат да се ра виват сто чиво 

аедно и да не си пречат, а да се получават синергии 
помежду им. 

Основната част на събитието бе посветена на втория 
мит. Информацията за ползите от минните предпри-
ятия за общините е систематизирана по-долу. 

ИННИЯТ БРАН  И ИННИТЕ ОБ ИНИ

В своята публична комуникация БМГК винаги е по-
сочвала, че конструктивният диалог и партньорство-
то с местните общности са сред водещите принци-
пи, които браншът следва. Затова при натъкване на 
информация, че водеща минна компания се отнася 
с пренебрежение към хората, живеещи на терито-
рията, на която тя развива дейност, Камарата винаги 
проверява достоверността на изложените факти. 

По-голямо недоумение будят твърденията, че мин-
ните общини страдат от това, че на тяхна територия 
оперира голяма минна компания.

актите всъщност са други.

„ щина ав ар е вои а око о 11  м н. в. о  евро-
он ове е за о нов ване на е о о. Но ако р ва а 
ъ ем че ни на на  много ериозно ни омага ова  

че има раз о о ени ъоръ ени  на ве мощни иконо-
миче ки ре ри и . ова а аци е е  и ън и 
Пре ъ  е а  е о еч .  - Пенчо Геров, кмет на 
об ина Чавдар.

Б ГК ОБОРИ ТРИ ИТА ЗА ИННИЯ БРАН  В БЪЛГАРИЯ

} Социално-икономическото в де ствие на 
минната инд стрия в р  регионите с до-
бивна де ност носи пол и а местната об -
ност, а местната икономика и а сто чи-
вото им ра витие.

} Над  млрд. лв. са инвестирани от воде ите 
минни компании а те нологично обновле-
ние и иновации, като така те подобряват 
своята конк рентоспособност и намаляват 
своя екологичен отпечат к.

} инната де ност не е конк рент нито на би-
о емеделието, нито на т ри ма. Заедно те 
могат да се ра виват сто чиво.

ЗА О И А НУ ДА ОТ ПРЕДСТАВЯНЕ 
НА РЕАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ 
НА ИННАТА ИНДУСТРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

“ не  равим ърва крачка в о и и е и а изчистим 
митовете за минната индустрия. инни  ран  
разчи а на знание о  кое о имаме за зем а. ео о-
ги а и минно о е о а на чни ове  кой о ава  
о говори е за ова а и има о а ъчно на ични 

риро ни а ено и и а и е икономиче ки изго но 
намерено о о  зем а а е о ива. ова е най о -
що о о нение на е ин о ен и на чно о о нован 

роце . инна а ин ри  има оверие в на ка а и 
очни  ана из. Само чрез наука и знание можем да 

вървим по пътя на устойчивото развитие.“ – по-
сочи в началото на пресконференцията инж. Иван 
Андреев, изпълнителен директор на БМГК.

БМГК поема инициативата да представи реалните 
факти за минната индустрия чрез открита комуни-
кация. Проведеното събитие е първата крачка в 
тази посока и в б де е е се представят всички 
ч вствителни теми, свързани с бранша – опазване 
на околната среда с нейните аспекти, здраве и без-
опасност, заетост и безработица, ангажименти към 
местната общност и партньорства с общините и др.

ПЪРВИТЕ ТРИ ИТА ЗА ИННИЯ БРАН

Пресконференцията представи първите три мита за 
минния бранш, като основен фокус беше този, свър-
зан с партньорството между минната индустрия и об-
щините у нас.
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трите региона, съставляват над  от общо напра-
вените разходи за придобиване на ДМА за съответ-
ния регион.

Непреките ефекти от дейността на добивната про-
мишленост върху седемте региона, както и промя-
ната в качеството на живот могат да се проследят и 
чрез достъпа до услуги в съответните региони.

С изключение на Община Раднево, за периода 2011-
2015 г. броят на медицинския персонал в регионите 
на фокус отбелязва увеличение или се запазва посто-
янен. Във всеки един от избраните региони за срав-
нение се наблюдава спад на общия брой медицински
персонал. Пет от разглежданите седем региона са с 
по-добри показатели спрямо регионите за сравне-
ние и по отношение на индикатора „брой население 
на един лекар . Във всеки един от седемте региона 
нетният коефициент на аписване на деца в дет-
ските градини е по-висок от то и в с ответния 
регион а сравнение. 

В общините Раднево, Мездра, Мадан, Рудозем, Лъки, 
Панагюрище и Челопеч коефициент т на апис-
ване в чили е е по-висок и спрямо средния а 
страната. Във всеки един от седемте региона коефи-
циентът на напуснали I – III клас е по-нисък спрямо 
този в съответния регион за сравнение, като в пет от 
седемте региона коефициентът на напуснали систе-
мата на основното образование е по-нисък от този 
на областно ниво.

НЕВЕРНИТЕ ФАКТИ ПРЕЧАТ НА БИЗНЕС КЛИ АТА

В информацията преди събитието БМГК посочи, че 
разпространяването на неверни факти и дори на 
фалшиви новини води до натрупване на негативни 
внушения и откровени манипулации срещу добивна-
та индустрия.

Сериозността на проблема води до създаване на 
риск за инвестициите в него, което би довело до спад 
в инвеститорския интерес както към сектора, така и 
към България. А това означава по-слабо икономи-
ческо развитие за отделни региони и липса на нови 
работни места и нарастване на безработицата по 
места.

КАНАЛ НА Б ГК В 

Първите три информационни видеоматериала, с 
които се представят реалните факти за минерал-
но-суровинната индустрия на България, са качени в 
канала на БМГК в ouTu e - https: . outu e.com

atch v 3DAds 5DaI.

Първото видео е посветено на две от историите на 
успешните партньорства между минни компании и 
общини Чавдар и Панагюрище , а следващите - на 
технологичното обновление на бранша и на разви-
тието на биоземеделието в минните общини.

н ормации на 

„ а мен е че  а ъ а ре е а е  на щин ки  ъ-
ве  на Панагюрище. На е на о щина  ко о е разви-
ва много инамично рез о е ни е го ини. ова е 

ъ и на ар н ор во о  ме ни  изне  и най ве-
че  ирма а аре е е   ко о а реа изирани 
много роек и  ично ча но ар н ор во.  е 

омена амо о значими е о   за а а резор   
в ко о е ъ ран ва Панагюр ко о з а но ъкрови-
ще  много нкциона на а ор на за а рена а-
ре  ново о и  на о щина Панагюрище  Л ни 
о и а .“ - ристо Калоянов, председател на Об-
инския с вет в  Панагюри е.

ПОЛЗИТЕ ЗА ОБ ИНИТЕ ОТ ИННИТЕ 
КО ПАНИИ

В доклада на „Индъстри Уоч България“ „Оценка на 
макроикономическото значение на минерално-суро-
винната индустрия на България“1 се посочва, че мин-
ните компании носят преки и косвени пол и както 
на националната икономика, така и на регионите, в 
които минните компании оперират. 

При анализ например на средните бр тни работни 
аплати в сектора във всеки един от седемте реги-

она е установено, че те са по-високи отколкото сред-
ните брутни работни заплати както в самите региони, 
така и спрямо тези в съответните области и избрани 
региони за сравнение. Най-големи разлики в нива-
та на заплатите има в Община Панагюрище, където 
средните заплати в разглеждания сектор са четири 
пъти по-високи, отколкото тези в избрания регион за 
сравнение – Община Септември.

С изключение на регион Мадан - Рудозем коефици-
ент т на бе работица във всеки един от другите 
шест региона е по-нисък спрямо този в съответния 
регион за сравнение. В регионите Лъки, Панагюри-
ще, Мездра и Мирково - Челопеч този коефициент е 
по-нисък и спрямо коефициента на безработица на 
областно ниво.

С изключение на регион Ябланица, всички останали 
региони на фокус имат по-добри показатели спрямо 
регионите за сравнение и по отношение на коефи-
циента си на аетост и на коефициента на иконо-
мическа активност. 

По налични данни за три от регионите – Лъки, Ябла-
ница и Панагюрище, разходите, направени от сектор 
„Добивна промишленост  за придобиване на ДМА и в 

1 Пълният доклад е наличен на: http: . mgk- g.org g novini-
statii 782 algarskata-minna-industri a-nosi-do avena-sto nost-i-pol i-
kam-nacionalnata-ikonomika-i- a-socialno-ikonomicheskoto-ra vitie-na-
minnite-regioni

2 Община Панагюрище, Община Раднево, Община Мездра, Община 
Мадан и Община Рудозем разглеждани като регион , Община Лъки, 
Община Мирково и Община Челопеч разглеждани като регион  и 
Община Ябланица. Референтните региони са община Септември, 
Община Трън и Община Берковица. Те са подбрани поради сходни 
основни социално-демографски и икономически характеристики. 
Сравнението в доклада е да се представи развитието на минните 
спрямо не-минните региони.
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ОТРАСЛОВИЯТ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР 
 МИ И  Б   ПОДНОВЕН ДО  ГОДИНА 

На 09.03.2017 г. се подписа Отрасловият ко-
лективен трудов договор ОКТД  за мине-
рално-суровинната индустрия на България 
между Българската минно-геоложка камара 

и миньорските синдикати в страната. Основните мо-
менти в постигнатите договорености са: минимална-
та заплата за работещите в дружествата от минерал-
но-суровинния сектор е по-висока  с коефициент 1,4 

спрямо минималната работна заплата за страната; 
повишаване на социалните придобивки; запазване 
на възнагражденията, независимо от критичното по-
ложение на някои от подотраслите.

Пре  ъ гар ко о о ще во е римеръ  за е но 
и взаимноизго но ар н ор во ме  ра о о а е-

и и ин ика и в конкре ен ек ор  на . а оре ен 
ъ  ком ании е о  минера но ровинни  ран  
оказа а  че ра о  розрачно и  гри а за вои е 

ра о ници и и е и. ози ак  е ез реце ен ен 
знак  че ично а  човекъ  негова а езо а но  
и з раве  ан ар  на иво  а риори е  в ой-
чиво о разви ие на на а а ин ри .   заяви при 
подписването проф. д-р Лъчезар Цоцорков, предсе-
дател на УС и на БМГК.

От името на работодателите Отрасловия колекти-
вен трудов договор бе подписан от председателя на 
Управителния съвет и на Българската минно-геолож-
ка камара проф. д-р Лъчезар Цоцорков. От страна на 
синдикатите подписи положиха инж. Валентин Въл-
чев, председател на едерацията на независимите 
синдикати на миньорите към КНСБ и инж. Владимир 
Топалов, председател на Синдикална миньорска фе-
дерация „Подкрепа .

Инж. Валентин Вълчев, проф. д-р Лъчезар Цоцорков и 
инж. Владимир Топалов подписват новия Отраслов колек-
тивен трудов договор

н ормаци  на 

По традиция на Международния ден в памет на заги-
налите или пострадалите при аварии работници - 28 
април, мениджърският екип на „Мини Марица-изток  
ЕАД, управителите на трите рудника, социални парт-
ньори, ръководители от управлението, работници и 
служители в дружеството, представители на Общин-
ска администрация Раднево и граждани, поднесоха 
венци и цветя. С едноминутно мълчание, те почето-
ха паметта на жертвите пред паметника на загинали-
те при трудови злополуки работници и служители по 
време на строителството и експлоатацията на мин-
но-енергийния комплекс „Марица-изток .

Денят се отбелязва в повече от сто страни в света и 
целта му е да повиши осведомеността и да фокуси-
ра вниманието на обществеността върху мащаба на 
проблема, за да помогне за намаляването на смърт-
ните случаи и наранявания на работното място. 

28 април е и Световен ден за безопасност и здраве 
при работа. Ежегодното му отбелязване започва от 
2001 г., а в своя настоящ вид се чества от 2003 г., ко-

гато Международната организация на труда акцен-
тира обществеността върху идеите за превенция на 
нещастните случаи на работното място и свързаните 
с тях условия на труд и професионални заболявания. 

Пре цен ър на ини арица из ок  

Световният ден за здраве и безопасност при работа бе 
отбелязан с цветя и венци пред паметника на загиналите 
при трудови злополуки работници и служители

„ ИНИ АРИЦА-ИЗТОК  ЕАД Б  И  Д  
 Д  И Б  И Б
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На официална церемония на 20 април 2017 г. 
бяха обявени победителите в Четвъртия кон-
курс за иновации на Съвета по иновации и 
развитие на технологиите към  Българската 

търговско-промишлена палата БТПП , проведен съв-
местно с БАН и ДСК. 

Във встъпителните си думи Цветан Симеонов, пред-
седател на БТПП, отбеляза, че успехите на всички, 
които са заети с икономическа дейност в дигитал-
ния век, ще зависят от динамиката, с която отговарят 
на предизвикателствата, а конкурентоспособността 
няма как да се случи без иновации.

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД беше отличе-
на с две втори награди в конкурсите „Най е на 
инова ивна ком ани  за 201  го ина“ и „Най о ър 
инова ивен роек  за 201  го ина“.

При връчването на почетните дипломи доц. осиф 
Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и 
развитие на технологиите, отбеляза, че е имал чест-
та да посети предприятието и да се убеди лично в 
степента на модернизацията и проследимостта на 
дейността. 

„Чест е за мен да благодаря на Съвета по иновации и 
развитие на технологиите към  БТПП, на БАН и ДСК, 
че предоставят трибуна за споделяне на смели реше-
ния, нови възможности и добри практики. В „Дънди 
Прешъс Металс“ изповядваме шест ценности. Една 
от тях е постоянното усъвършенстване. Търсим и 
прилагаме практики, които водят до иновативност, 
ефективност, технологично и професионално усъ-
вършенстване, корпоративна социална отговорност.  
Радвам се, че сте разпознали това в нашето поведе-

ние и в ежедневната ни работа“ – сподели Констан-
тина Градева-Василева, директор Устойчиво бизнес 
развитие в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ при по-
лучаване на дипломите.

Дружеството участва в конкурса с новаторския си 
проект, изцяло разработен и приложен от специа-
листите в рудник „Челопеч“ - „Изземане на граничен 
целик в бл. 150“, който по-рано през 2017 г. получи 
международна награда за технологии.  

Призът за иновативна фирма беше спечелен с въ-
веждането на Wi-Fi свързаност в подземни условия, 
което все още е новост и съвсем малко рудници в 
света ползват. С въвеждането на Wi-Fi среда и кому-
никационни системи от ново поколение дейностите 
в рудника стават видими, а  работата на минното 
оборудване проследима - огромно предимство за 
безопасността под земята, надеждността и точността 
при планирането на поддръжката.

Новаторството на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ е 
свързано най-вече с разработването и внедряването 
на технологични подобрения, които са изцяло съо-
бразени с условията на подземен добив. Разработ-
ките на българските специалисти създават ноу-хау, 
приложимо в подземни рудници по целия свят. Въ-
веждането на тези технологични подобрения благо-
приятства формирането на среда за разработване на 
нови минни и преработвателни технологии в експе-
риментални и индустриални условия,  допринасяйки 
за издигането на нивото на минното дело в сферата 
на дигиталното управление и високоефективните 
технологии. 

ръзки  о ще вено а  П

„ДЪНДИ ПРЕ ЪС ЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“ ЕАД  И И  
 И И

Константина Градева-Василева вдясно , директор Устойчиво бизнес развитие в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ сред на-
градените в Четвъртия конкурс за иновации
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На 28 март 2017 г. се  състоя традиционната 
годишна среща на Управителния съвет на 
Научно-техническия съюз по минно дело, 
геология и металургия НТС по МДГМ  с ве-

терани и активисти на Съюза. С тази среща-честване 
се отбелязва Деня на благодарността към ветерани-
те и се отдава почит и заслужена благодарност към 
тях за приноса им в дейността на Съюза, както и се 
осъществява  приемственост, запазване и продължа-
ване на традициите на научната дейност в миннодо-
бивния бранш от всички поколения.

Срещата, на която присъстваха над сто академи-
ци, професори, инженери, миньори, геолози, мета-
лурзи, дългогодишни активисти на Съюза, започ-
на с кратко приветствено слово към ветераните от 
проф. д-р Цоло Вутов, председател на НТС по МДГМ. 
Той подчерта приноса, усилията и активното учас-
тие на присъстващите в многобройните прояви на 

ИК Д   Б Г Д  К М И  
 НТС ПО ИННО ДЕЛО, ГЕОЛОГИЯ И ЕТАЛУРГИЯ

Наградените ветерани-членове: доц. Кирил Чобанов, инж. Соня Давидова и инж. Страхил Петров получават своите значки и 
грамоти от проф. д-р Цоло Вутов, председател на НТС по минно дело, геология и металургия

Съюза и изказа признателността си към тях. С по-
желания за здраве, творческо дълголетие и още 
много срещи се включиха: зам.-председателят на

НТС инж. Лилия Смедарчина, ректорът на МГУ „Св. 
Ив. Рилски  проф. д-р Любен Тотев, който е и предсе-
дател на Съвета на ректорите в България, ректорът 
на ТМУ проф. д-р Митко Георгиев и др. Споменът за 
миналото и надеждата за бъдещето бяха в основата 
на тостовете край празничните маси.

Общо девет ветерани бяха удостоени със званието 
„Заслужил  миньор  на  НТС  по  МДГМ“,  „Заслужил 
геолог на НТС по МДГМ“,  „Заслужил металург на 
НТС по МДГМ“,  „Почетен член на НТС по МДГМ“ и 
им  бяха  връчени  значки  и  грамоти.  Чрез  някои 
от наградите  бяха  почетени  и  юбилеите на вете-
рани.

о . ин .

Компаниите „Геотехмин“ и „Елаците-Мед“ АД 
стартираха регионален ученически конкурс 
сред учениците от седем училища в Софийска 
област на тема: С крови а от миналото  

живот т и тр д т на ората от моя кра . Той се 
провежда от март до май 2017 г. и е част от програ-
мата на дружествата за корпоративна социална отго-
ворност „Култура и национална идентичност“. 

Целта на конкурса е учениците да направят опит 
сами да „възкресят“ миналото като открият и разка-

“Г МИ  И “ И М Д  Д  И  РОДОЛ БИВА 
ИНИЦИАТИВА СЪКРОВИ А ОТ ИНАЛОТО  

жат интересна история за живота и труда на своите 
предци. Да потърсят и открият интересни събития, 
места, хора, занаяти, ритуали, песни, рецепти или 
предмети, които са били част от ежедневието на хо-
рата от родния им край в миналото. 

Когато намерят „зрънцето“ на своята история, те да 
изберат дали ще бъдат художникът, който ще я пре-
създаде с четка или молив, или ще бъдат журналис-
тът, който ще я разкаже в статия или ще я представи 
с интервю с подходяща личност.
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Конкурсът се провежда за трета поредна година сред 
учениците от 1 до 7 клас в училищата-партньори на 
тази инициатива: СУ „ ристо Ясенов“ и ОУ „ ристо 
Ботев“ в гр. Етрополе, СУ „Св. Паисий илендарски“ 
в гр. Златица, СУ „Любен Каравелов“ в гр. Коприв-
щица, ОУ „Георги Бенковски“ в с. Мирково, ОУ „Св. 
Св. Кирил и Методий“ в с. Чавдар и ОУ „Св. Св. Кирил 
и Методий“ в с. Челопеч. Учениците се състезават в 
две възрастови групи с една индивидуална творба по 
избор: рисунка, интервю или статия.

В рамките на инициативата „Геотехмин“ и „Елаци-
те-Мед“ АД организираха беседи в училищата-парт-
ньори с младите тв водещи на предаването „Истори-
ята оживява“ на телевизия BIT Иван Кънчев и Марио 
Мишев. Историята е големият учител в живота на 
младите лектори и тяхното желание е да споделят 
пред ученици неразказани истории от славното бъл-
гарско минало. Беседите се превърнаха в урок по ро-
долюбие и национална гордост.

студентски стаж с продължителност от юли до сеп-
тември. Стажът е платен и се провежда в реална ра-
ботна среда в Обогатителния комплекс, с. Мирково, и 
в Рудодобивния комплекс, гр. Етрополе. Стажантите 
работят под ръководството на наставници, доказани 
професионалисти с богат опит. 

Досега в стажантската програма са участвали повече 
от 180 студенти от различни специалности, като част 
от тях вече се присъединиха към екипа на „Елаци-
те-Мед“ АД.

Повече информация за стажантската програма през 
2017 г. може да намерите на http: .geotechmin.
com karieri

аци е е   

ЕЛАЦИТЕ- ЕД   АД  И     СТА АНТСКА 
ПРОГРА А   Г.

От 2011 г.  за седми пореден път „Елаците-Мед“ 
АД ще организира и ще проведе лятна Ста-
жантска програма. Тя е част от програмата 
за корпоративна социална отговорност и 

важен елемент от ефективната политика по управле-
ние на човешките ресурси на дружеството.

Стажантската програма е насочена към студентите, 
завършили III, I  и  курс или млади специалисти без 
стаж по специалността, които имат желание и са мо-
тивирани да  приложат на практика знанията си в го-
лямо и устойчиво развиващо се предприятие. 

Програмата дава възможност на младежи от тех-
ническите и икономическите специалности от раз-
лични висши учебни заведения да преминат летен 

Водещите на предаването „Историята оживява“ на теле-
визия BIT по време на беседа с учениците

Победителите в конкурса по традиция ще бъдат на-
градени в навечерието на 24 май.

Стажантите работят под ръководството на наставници, доказани професионалисти с богат опит
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Ежегодно от 2004 г., „Асарел-Медет  АД органи-
зира и провежда лятна стажантска програма. 
На младите хора се предоставя възможност за 
летен платен стаж, придобиване на първонача-

лен ценен практически опит и запознаване с най-до-
брите производствени и управленски практики на 
водеща българска минна компания. 

Първият етап на Стажантска програма 2017 ще е в 
периода 1-31 юли, а вторият етап ще започне от 1 
август.

За лятната стажантска програма се кандидатства чрез 
подаване на молба, подробна автобиография, моти-
вационно писмо и уверение за успех. Документите 
се изпращат до Дирекция “Човешки ресурси  на „Аса-
рел-Медет  АД на пощенски адрес: гр. Панагюрище, 
п.к. 4500, на вниманието на отдел „Персонал , или в 
електронен формат на s oev asarel.com; dkircheva
asarel.com; p o asarel.com.

 К  Г М   АСАРЕЛ- ЕДЕТ  АД

През 2016 г. 83  от участниците в Стажантската програма 
на „Асарел-Медет  АД са категорични, че желаят да започ-
нат работа в дружеството
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могили, ямни комплекси, крепости, ба илики. 
Проучени са над 70 археологически обекта. ондът 
на музея разполага с предмети от обекти в земли-
щата на градовете Гълъбово и  Раднево и на селата 
Медникарово, Искрица, Полски градец, Мъдрец, Гла-
ван, Знаменосец, Староселец, Ковачево, Гледачево, 
Овчарци, Помощник, Сърнево, представящи разви-
тието на района от I хилядолетие пр. р. насам.

Пре   г. ини арица-и ток  финансира с 
 ил.  лв. и в р ването на  спасителни ра -

копки пред фронта на минните де ности в р -
дниците Трояново  и Трояново-север . Про-
учени са  надгробни могили в близост до селата 
Трояново и Полски Градец и два многослойни обек-
та, разположени в землищата на Полски Градец и 
Овчарци. Сред находките е златна висулка от накит 
и фрагмент от оръдия на труда от обсидиан. Това е 
минерал, който е много по-твърд от кремъка и рядко 
се среща в  региона.

Корпоративната социална отговорност на „Мини 
Марица-изток  ЕАД е обвързана с ценностите а 

сто чиво ра витие. Дружеството се стреми  да по-
добри стандартите за работа, за социално развитие, 
за опазване на околната среда, както и за подобрява-
не на стандарта на живот. „Мини Марица-изток  ЕАД  
се отнася с отговорност към обществото и институ-
циите не само на територията на областите, на които 
е разположено Източномаришкото находище, но и 
към национални каузи.

 Пре цен ър на ини арица из ок  

Сребърни и златни накити, открити при спа-
сителни археологически разкопки, финан-
сирани от „Мини Марица-изток  ЕАД, ще 
участватват в международна изложба в Kunst-

istorisches Museum, Виена. И ложбата е посветена 
на еталите и рес рсите пре  брон овата епо а 
в и точните части на Балканския пол остров . 
Българското участие се организира от Национал-
ния археологически институт с музей НАИМ - БАН . 
Археологическият музей “Марица-изток  ще участ-
ва в експозицията заедно с други български музеи. 
Изложбата ще бъде в отговор на гостуващата от Ав-
стрия изложба на съкровището от Нант Сен Миклош 
в НАИМ.

КИ И  И  ИНИ АРИЦА-ИЗТОК  ЕАД 
 И Б   И

През 1960 г. с началото на  минните дейности  започ-
ват първите спасителни разкопки на територията на 
енергийния комплекс „Марица–изток“. Десетилетия 
наред „Мини Марица-изток  ЕАД дава своя принос за 
съхраняване на паметта за отминали хилядолетия.

И емването на в гли ата апочва едва когато 
пре  терените са минали ар еоло ите и са с -
брали артефактите, останали от древни време-
на. Артефактите от тези спасителни археологически 
експедиции, сред които има и уникални находки, са 
обработени и експонирани в Археологическия музей 
„Марица-изток  в Раднево.

През своето 25-годишно съществуване Археологи-
ческият музей “Марица-изток  развива интензивна 
дейност. Проведени са  на чни конференции,  
и ложби, регистрирани са солиден бро  памет-
ници на к лт рата над , в т. ч. надгробни 
могили, некрополи, открити сели а и сели ни 

Сребърни и златни накити, открити при спасителни архео-
логически разкопки, финансирани от „Мини Марица-из-
ток ЕАД, ще участватват в международна изложба в Kunst-

istorisches Museum, Виена

Артефактите от спасителните археологически експеди-
ции, сред които има и уникални находки, са обработени 
и експонирани в Археологическия музей „Марица-изток  
в Раднево
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БЪЛГАРСКИЯТ ВЪГЛЕДОБИВ Е ОТСТОЯВА СВОЕТО 
УСТО ЧИВО РАЗВИТИЕ
ОБЗОР

На 21.02.2017 г. в „Гранд отел София“ Бъл-
гарската минно-геоложка камара и „Мини 
Марица-изток“ ЕАД организираха съвместна 
кръгла маса на тема Б де е а б лгар-

ския в гледобив  във връзка с предложената про-
мяна в Референтния документ за най-добри налични 
техники BREF  за големи горивни инсталации LCP .

Участниците подчертаха, че успешният резултат на 
тази кампания изисква изграждането на национал-
на позиция и сътрудничество между всички заин-
тересовани институции и техните представители в 
релевантните международни структури – Европей-
ска комисия, Европейски парламент, международни 
конференции и търсене на подкрепа от EURACOAL и 
Euromines.

В събитието участваха Константин Делисивков, 
зам.-министър на енергетиката и Л че ар Борисов, 
зам.-министър на икономиката. Кръглата маса бе от-
крита от проф. дтн Никола  В лканов, зам.-пред-
седател на БМГК. В президиума бяха инж. Андон 
Андонов, изпълнителен директор на ини ари-
ца-и ток  ЕАД, а инж. Димит р Чолаков, замест-
ник-директор на компанията представи нейната ис-
тория, профил и същността на проблема.

Пре о ени е о ви оки рагове за раз ични еми
ии а мър на ри ъ а за ъ гар ка а енерге ика  

как о и за ъ гар ка а ин ри  и икономика.  - за-
яви при откриването на кръглата маса инж. Иван 
Андреев, изпълнителен директор на Българската 
минно-геоложка камара.  възмо но о икви иране 
на ъ гар ки  въг е о ив ние ще зачеркнем ра о еща 
ин ри  и и ра о ни ме а  о авена а ой
но  ще о и е ри р ги ър ави и още неиз рои
ми ко вени о е ици. ...Ние и каме а ин ормираме 
о ще во о какво е чва. каме а о игнем и 

е на национа на кон о и аци   за а е ре ик
ви аци а на ц  е ин о ра ъ .  – посочи още инж. 
Андреев.

Зам.-министър Константин Делисивков посочи, че 
по отношение на сероочистването изключително 
трудно могат да бъдат постигнати предложените 
нови нива в Референтния документ. „ нерге ика а 
заема цен ра но м о в евро ей ки  о и иче ки 

е а . Ние ме ъг а ни  че ойчиво о разви ие 
на о ра ъ а  енергийна а е ек ивно  и енергий
на а иг рно  има  к ючова ро  за конк рен о

о о но а на икономика а на вро а. Национа но 
о говорна а озици  о аче изи ква а ан  ме  е

ана а о  в ички гри а за око на а ре а и конк
рен но о разви ие на енерге ика а и в ча но  

о ива на въг ища.  – подчерта той. маме н а 
о  гаран иране на енергийни е о авки в кра ко
рочен ан. Примеръ  о  н ари 2017 г. за ър ене

о на е ек роенерги  кой о не е е о иган рез 
о е ни е 1  го ини. маме ана из в  за ре а

гани е ре ерен ни ойно и. ини ер во о 
на енерге ика а о кре и озици а на  ре  

ини ер во о на око на а ре а и во и е  кое о 
е во ещо в е а а в рюк е  о ема а. По о о ен 
ви  ва ни въ ро и р ва а имаме о ща озици  а 
им е ава г а но  и а е намира  ре ени “ – посо-
чи той в заключение.

Зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов 
посочи, че само силни заедно можем да постигнем 
синергичен ефект и да осъществим целите. „ зи ква
ни а в нови  ревизиран е ерен ен ок мен  ще 

о ав  ъ гари  в много не аго ри на озици . 
а ова и ини ер во о на икономика а о

кре и озици а на  и на ини арица из ок  
.  – посочи зам.-министър Борисов. а ова ние 

м аме  че р ва а изгра им о ща озици  и а за
щи им ъ гар ки  ин ере .  – каза той в заключение.

 винаги защи ава ин ере и е на вои е ч е
нове  а кога о е а о  национа но значение  как о 
е ча   ини арица из ок   и кое о е за а

ено о  икви аци  ние за аваме на че о на ази 
и ка и ще  ече им.  – посочи в изказването си 

проф. дтн Николай Вълканов, зам.-председател на 
БМГК. Камарата се обърна към всички национални 
институции по този важен въпрос, за да се вземат 
мерки навреме.

„ ега на а и аци  е о е ка о  о и а ни ъ  
за вар не о на ма ки е окове на Ц оз о й . 

ко ова е чи  о на  20 и . и ще ъ а  за
егна и и оциа но икономиче ка а цена ще ъ е не
о и на. Но р ва а на равим ака  че ние  ка о 
ър ава  а не и за ворим ами ини арица из
ок  . ом ани а н ма во о а а на е но и
ин ко акционерно р е во в инве иционна а 

и рограма. о н ма инан ов ре р  ора и не а
щане о на о авени е въг ища и н ма оризон  за 

Зам.-председателят на БМГК проф. дтн Николай Вълка-
нов в средата : БМГК застава начело на битката в защита 
на българския въгледобив
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Изп. директор на „Мини Марица-изток“ инж. Андон Ан-
донов: „Мини Марица-изток“ е гръбнакът на българската 
енергетика

разви ие. ова  кое о рав  мин ори е ам е ге
рой во.  – каза още проф. Вълканов.

ини арица из ок  е гръ накъ  на ъ гар ка а 
енерге ика - това заяви изпълнителният директор 
на компанията инж. Андон Андонов.

Ние ме ко ек ивен ч ен на о ем не рави е вени 
организации  ре  кои о е и   вро ей ка

а а оциаци  за въг ища и игни и. На 0 .01.2017 г. 
о чи ме много рево но и мо о    кое о ни 
ве ом ва  че ре ои ревизиране на це и е за въ

г ища в е ерен ен ок мен  за най о ри на ични 
е ники за го еми горивни ин а ации. ова и мо 

и но ни раз рево и.

Накра ко в ок мен а е казва  че рез ме ец а ри  
.г. ре ои а е рег а ва  наново оказа е и
е за еми ии е. Пре о ени е оказа е и  м ам  

че а неиз ъ ними о  е ек роцен ра и е  защо о  
за а мога  а ги из ъ н  а нео о ими нови  мно
го о го еми инве иции. На и е к иен и в ице о 
на Ц    ъ ъ ово  Ц арица из ок 2  Ц 

он р о а  арица з ок  раз о ага   мо ер
ни и еми за ав не на еми ии е.

а ова ние из ра и ме и ма о в ички ва ни ин и
ции  це  а е ов игне ози въ ро . е ър им 

омощ ъвме но  ко еги е о  По а  ермани  
мъни  ърци  е и  и нгари  кои о ъщо роиз

ве а  е ек роенерги  о  въг ища за ъвме ни 
ей ви  ака че ози ок мен  а не е ромени. 
 ро ивен чай ще е о чи закриване на мощно

и.
На и е арг мен и  из о ени в резен аци а на 
г н ими ър о аков  ще и е  в о е ви а 
за ъ гар ка а икономика  ако на равени е ре о

ени  ъ а  рие и.

Основните акценти от презентацията на инж. Дими-
тър Чолаков от „Мини Марица-изток“ ЕАД са следни-
те:
} От началото на експлоатация на находището са 

добити 1,125 млрд. t въглища.

} В „Мини Марица-изток“ работят 7334 души към 
20.02.2017 г. Общо заетите в първичното про-

изводство на електрическа енергия в комплекса 
„Марица-изток“ са около 12 хил. души. А непряко 
заетите са между 60-80 хил. души.

} Тежкото минно оборудване включва 33 ротор-
ни-кофови багера. Гумено-лентовите транспор-
тьори са с дължина 170 km, като общата дължина 
на лентите е над 400 km. Цялото това оборудване 
е с инсталирана мощност над 430 M . Важна част 
за обслужването на тежкото минно оборудване 
е спомагателната механизация. Това са над 800 
броя техника – булдозери, торнодозери, чистач-
ни устройства и др. елезопътният транспорт е с 
над 500 броя вагони, над 30 km собствен жп път. И 
най-сигурната инвестиция на „Мини Марица-из-
ток“ е собствен енергиен пръстен с напрежение 
от 110 k , с обща дължина 175 km и понижаващи 
трансформаторни подстанции – общо 37 броя.

} Оборудването е с огромни размери и маса. Ротор-
ният багер например тежи над 5200 t. Трябва да се 
гордеем с това, което имаме в мините.

ЕНЕРГИЕН КО ПЛЕКС АРИЦА-ИЗТОК

Клиенти на „Мини Марица-изток“ са четирите елек-
троцентрали в комплекса „Марица-изток“ с обща 
мощност над 3200 М . Общото количество въглища, 
което нашето дружество добива е над 27 млн. t го-
дишно. Това е благодарение на една стабилизацион-
на програма, която мениджърския екип успя да за-
щити, за да стабилизира дружеството.

Спокойно можем да кажем, че дружеството отговаря 
на всички екологични норми. И има защитени серти-
фикати за качество, за управление на качеството по 
управление на околната среда, за безопасна работа.

От началото на рекултивационната дейност през 
1974 г. до края на 2016 г. са рекултивирани над 
47 000 дка, в т.ч. 31 000 дка за селскостопанско полз-
ване и 16 000 дка за горскостопанско ползване.

ИКОНО ИЧЕСКИ ДАННИ

Общата сума, изплатена към бюджета на Републи-
ка България за 2016 г., възлиза на близо 68 млн. лв.,  

Инж. Димитър Чолаков, „Мини Марица-изток“ ЕАД: Пре-
делните граници на емисиите да бъдат коригирани така, 
че да отразяват реалните най-добри налични техники
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вкл. концесионни плащания в размер над 17 млн. лв.; 
данък печалба - над 6 млн. лв., а стойността на ДДС 
е над 47 млн. лв. Дивидентът към БЕ  за 2015 г. е в 
размер на 1 315 000 лв. Изплатени към доставчици 
са 238 млн. лв., а социалните осигуровки са в размер 
на над 69 млн. лв.

НЕОБ ОДИ ОСТ ОТ ЗА ИТА НА ВЪГЛЕДОБИВА

Изискванията на новия ревизиран Референтен доку-
мент ще поставят България в неблагоприятна пози-
ция именно поради необходимостта да експлоатира 
собствения си природен ресурс от лигнитни  въгли-
ща за производството на електроенергия.

Новите лимитиращи нива на емисии за g, NOx, SO2, 
застрашават експлоатацията на електроцентралите 
в Източномаришкия басейн, а оттам и сигурността 
на енергийните доставки, базирани на местно гори-
во.

Приемането му ще има сериозни икономически и 
социални последици в България, изразяващи се в 
загубата на хиляди работни места, режим на елек-

Кръгла маса, проведена в КНСБ, по инициатива на Петър 
Курумбашев, завършила с подписване на обща позиция 
относно Референтния документ за най-добри налични 
техники за Големи горивни инсталации LCP BREF

троенергията, което ще застраши националната си-
гурност на държавата по отношение на електропро-
изводството.

Ако сега не предприемем мерки, през 2017 г. пре-
делните граници на емисиите ще станат част от но-
вия документ LCP BREF и ще трябва да бъдат прило-
жени за целия Европейски съюз, съгласно чл. 15 3  
от ДЕП.

НА ИТЕ ПРЕДЛО ЕНИЯ

Представителите на правителствата, преди срещата 
през април, трябва да отправят ясен сигнал към Ко-
мисията, че ще дадат съгласието си за ревизирания 
документ LCP BREF в Комитета по Член 75, ако:

} пределните граници на емисиите бъдат кориги-
рани така, че да отразяват реалните най-добри 
налични техники;

} работният вариант на документа LCP BREF бъде в 
съответствие с тях преди да бъде предаден на Ко-
митета по Член 75.

След проведената кръгла маса на 10 март
2017 г. в КНСБ, по инициатива на Петър 
Курумбашев, българските евродепутати по-
дписаха обща позиция относно Референтния 

документ за най-добри налични техники за Големи 
горивни инсталации LCP BREF , който предстои да 
бъде приет в края на месец април 2017 г.

Както стана ясно на дискусията в КНСБ, ратифици-
рането на този документ би означавало буквално 
„убийство“ на българската енергетика, би застраши-
ло националната сигурност и би оставило без работа 
над 150 хил. души, заети във въгледобива, енергети-
ката и съпътстващите дейности към тях.

Позицията на нашите депутати, освен че е разгласе-
на в Европейския парламент, е изпратена и до пред-
седателя на Европейската комисия ан Клод Юнкер 

с молба за бърза реакция с оглед краткото време до 
гласуването. Според българските евродепутати, ре-
ферентният документ не отчита в пълна степен спе-
цификата на българските лигнитни въглища с високо 
съдържание на сяра, ниска калоричност и високо пе-
пелно съдържание.

Изискванията за по-високи степени на сероочиства-
не са свързани с цялостна и скъпоструваща рекон-
струкция и това би довело до несъразмерно високи 
разходи спрямо ползите за околната среда, пише в 
позицията на българските представители в Европар-
ламента.

Според тях безусловното прилагане на новите стой-
ности в референтния документ може да доведе до 
реално ограничаване на експлоатацията и загуба на 
перспектива за централите в Източномаришкия ба-
сейн.

каме а о ърнем внимание  че въг ищни е цен
ра и в района на ини арица из ок  ава  ра

о а на  и . мин ори. ъм ази ци ра е ва а 
ри авим и 120 и . ра о ни ме а о  вързани е  

цен ра и е и мини е ъ ъ ващи ейно и. чи
аме  че е ин внеза ен рив във въг ищна а енерге
ика  и ре извика  ро ем  не ре ви ими о е
ви  за ъ гари  как о в оциа ен ан  ака и о  

г е на очка на енергийна а иг рно  на рана
а и региона , се казва в позицията.

На о ваме ре е а е  ан о  нкер  ко
ми ар  о око на ре а армен  е а и коми ар  

БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРОДЕПУТАТИ СПАСЯВАТ ЕНЕРГЕТИКАТА
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Участниците в срещата, провела се на 27.03.2017 г. и 
организирана от Министерството на енергетиката, 

о к има а и енерге ика а иге  риа  ане е а 
о ърна  внимание към ов игна и е ро еми.  
рамки е на ре ерен ни  ок мен  р ва а ъ е 

ре ви ено за ър ави ч енки  чии о въг ища а ъ  

норми ще бъдат необходими над 1 млрд. лв., съобщи 
зам.-министър Константин Делисивков.

Представителите на операторите информираха, че 
непрекъснатото увеличаване на екологичните из-
исквания от ЕК в твърде къси периоди от време труд-
но се вписва в инвестиционните им програми и пла-
ши инвеститорите.

Евентуалните рестрикции ще засегнат пряко около 
10 хил. души, които работят в комплекса, а косвено – 
още 110 хил. в свързани индустрии. Освен рискове, 
свързани със сигурността на енергийните доставки, 
енергийната независимост и националната сигур-
ност, новите емисионни стойности крият риск и от 
загуба на конкурентоспособност за икономиката, де-
индустриализация и обезлюдяване на цели региони 
в страната.

Във връзка с подготвяните нови емисионни нива за 
за g, NOx, SO2, , България ще поиска среща с евроко-
мисарите по околната среда и по климата и енерге-
тиката Кармену Вела и Мигел Ариас Канете. Отделно 
е информиран и председателят на ЕК ан-Клод Юн-
кер. Българската позиция е подкрепена на междуна-
родно равнище и от Европейската асоциация за въ-
глища и лигнити  EURACOAL.

Целта е международната общност на най-високо 
равнище да бъде запозната с българските аргументи 
срещу одобряването на рестрикциите. По възмож-
ност да бъдат приети отделни ставки за България и 
други страни, които аргументирано ще се присъеди-
нят към нашата позиция.

зави ени нива на ра и не озво ва  о игане о 
на за о ени е ойно и   а е анови о ни ка

а минима на е ен на е ризаци  - казват на-
шите евродепутати в писмото си до комисията.

Около това становище се обединиха учас-
тниците в среща по темата, организира-
на от Министерството на енергетиката. В 
дискусията се включиха представители на 

президентството, министерствата на енергетиката, 
икономиката и околната среда и водите, на топлофи-
кационни дружества, тeцовете и мините от Мариш-
кия басейн, БМГК, евродепутати и други.

БЪЛГАРИЯ Е НАСТОЯВА ЗА ПРО ЕНИ В ЕМИСИОННИТЕ 
НИВА, ЗАЛО ЕНИ В ПРОЕКТОДОКУМЕНТА НА ЕК

Експерти от министерствата на енергетиката, 
на околната среда и водите и на икономиката 
проведоха на 20.04.2017 г. в Брюксел разгово-
ри за разясняване на тежките последици за 

нашата страна от готвените промени в Референтния 
документ за най-добри налични техники за електро-
централите на въглища. Срещата с представители на 
Генерална дирекция „Енергетика“, „Околна среда“ и 
„Действия по климата“ в Европейската комисия бе 
част от поредицата български инициативи, целящи 

да запознаят международната общност с негативно-
то отражение на готвените промени върху енергети-
ката, икономиката като цяло, социалната система на 
страната и националната сигурност.

 о зорни  ма ериа  а из о звани ре ъо щени
на ъ гар ка а минно гео о ка камара

он е ераци а на незави ими е ин ика и в ъ гари  
ини арица из ок  

и ини ер во на енерге ика а

ЕКСПЕРТНА СРЕ А В БР КСЕЛ В ЗАЩИТА НА В ГЛЕДОБИВА 
И ТЕЦ

Присъстващите се обединиха около становището, че 
заложените нови равнища на емисии серен диоксид, 
азотни оксиди и живак са непосилни за нашите въ-
глищни централи. Това се отнася с особена важност 
за централите от маришкия басейн, проектирани да 
работят с местни лигнитни въглища, които се харак-
теризират с високо съдържание на сяра.

По първоначални изчисления на въглищните елек-
троцентрали, за постигане на новите екологични 
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НАСТОЯ О СЪСТОЯНИЕ НА ОБ ИНА ТРЪН 

} Община Трън се обезлюдява с изключително ви-
сок темп: за последните 15 години населението
ѝ е намаляло с 25 и днес едва надхвърля 4000
души.

} Безработицата е сред най-високите в страната –
37 средно за периода 2011-2016 г.

} Изключително ниската икономическа активност в
общината се крепи на дърводобив и земеделие,
като намеренията за развитие на туризъм така и
не намират измерима реализация и засега оста-
ват в сферата на пожеланията.

} И трита сектора са силно зависими от средства от
европейски фондове, което поставя оцеляването
им след 2020 г. под въпрос.

} Същите сектори са тези, които създават най-ниска
добавена стойност на зает, т.е. чрез тях няма как
да се постигне значима промяна в благосъстоя-
нието на населението.

} Наличният човешки и природен ресурс не
предполага инвестиции в други производства.

} Бъдещето на Трън без появата на значим инвес-
титор е практически безнадеждно.

РАЗВИТИЕТО НА ТРЪН  ПЕРСПЕКТИВАТА 
ЗА ДОБИВ 

Всеки значим рудодобивен проект се дели на три ос-
новни етапа – проучване, строителство на рудниците
и експлоатация. Във всеки един етап той създава три
типа заетост – пряка служителите на дружеството ,
непряка служители на доставчици на продукти и ус-
луги и предизвикана служители на бизнеси, които

възникват благодарение на това, че първите две гру-
пи харчат доходите си .

Съгласно предварителните разчети за инвестиции,
очаквани приходи и структура на разходите, общи-
ят бро  на аетите на местно и национално ниво в
резултат от реализацията на проекта, е нараства 
от  д и по време на про чването  годи-
ни , пре   по време на строителството, до  
д и по време на експлоатацията миним м  
години . Това ще са ново ра крити работни места, 
в допълнение към вече съществуващите.

От първите години на интензивни проучвания про-
ектът ще създаде  нови работни места в об и-
на Тр н, в която днес в частния сектор работят 
средно  човека годи но. Тези числа ще нарас-
нат значително в периода на строителство, когато
ще бъде достигнат пик на аетост с  д и на 
местно ниво. Именно през този период се реализи-
рат най-големите инвестиции, които са причината за
значително по-високата икономическа активност. По
време на най-дългия етап от проекта – експлоатаци-
ята, той ще осигурява  работни места в иконо-
миката на об ина Тр н в дългосрочен план мини-
мум 23 години , 217 от които ще бъдат служители на
„Евромакс Сървисиз“. Запла ането на последните 

е б де около  п ти по-високо от настоя ата 
средна работна аплата в частния сектор в об-

ина Тр н и ще допринесе за много висок ръст на
доходите.

Общата прод лжителност на проекта, изчислена
по наличните запаси до момента, е над  години. 
На територията на община Трън няма др г подобен 
инвеститор с дългосрочна програма за развитие.
Постъпленията към местния бюджет около 1 млн.
лв. годишно ще бъдат 2,5 пъти по-високи от текущи-
те приходи от данъци и такси близо 400 хил. лв. .

Наличният човешки ресурс в община Трън трудно
ще задоволи нуждите на проекта като брой и квали-
фикация на кадрите. Ще се създаде значително уве-
личение в търсенето на работна ръка, което е пред-
поставка за по итивна промяна в миграционните 
процеси в об ината и реални шансове за обръща-
не на дългосрочната тенденция на бързо намалява-
не на населението.

Проектът за златодобив в Трън ще доведе и до ефек-
ти на национално ниво по отношение на заетостта.
Пре  трите етапа на ра витието си той ще гене-
рира съответно ,  и  нови работни места 
във фирми-подизпълнители и в предизвикан бизнес.
Постъпленията към националния бюджет ще бъдат
около 12,5 млн. лв. годишно.

 К Д БИ Б И Е СЪЗДАДЕ 
БЛАГОПРИЯТНА СОЦИАЛНО-ИКОНО ИЧЕСКА СРЕДА

БОЯН РА ЕВ, Денкщат България
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На 20.04.2017 г. се проведе среща-дискусия на
тема итове и факти а минната инд с-
трия на Б лгария . Събитието се състоя в
Народно читалище „Гюрга Пинджурова –

1895 г.“, в гр. Трън. От страна на минния бранш на
него присъстваха инж. Иван Андреев, изпълнителен
директор на БМГК и проф. Иван Нишков, ръководи-
тел на Централната лаборатория по управление и
преработка на суровини и отпадъци към МГУ „Св.
Иван Рилски“, гр. София.

Цел на събитието бе да се дадат ясни и категорич-
ни отговори на ключови въпроси за минерално-су-
ровинната индустрия в контекста на устойчивото
развитие, партньорствата между добивните пред-
приятия с общините и опазването на човешкото
здраве в минните региони.  БМГК покани на среща-
та ръководители на всички общински и държавни
структури в общината, както и председателя на Сдру-
жение „Трън“. В залата присъстваха представители
на Общинския съвет Трън, заместник-кмета на об-
щина Трън г-жа Цветислава Цветкова, както и над 50
местни жители и гости на общината.

ДОБИВНАТА ИНДУСТРИЯ ПРИВЛИЧА И ДРУГИ 
БИЗНЕСИ В ИННИТЕ ОБ ИНИ

ам  където има минна индустрия  там има раз-
витие и на дру и изнеси Добавената стойност от
добра и работеща минна ком ани  в а ен регион е 
о крива и в нововъзникващи изне и и ги. ест-
ното насе ение по учава стиму  за предприема-
чество и о ози начин на гра а икономиче ка а 

аза на региона.“ – посочи инж. Иван Андреев.

„  на рави ърва крачка в гр. рън за ар ира-
не на ична и к и  за значение о и о зи е о  
минна а ин ри . На а це  е а а ем очна и 
ак а на ин ормаци  о  еги имни из очници  

 и  в. в. и ки . ова е о значение за 
ин ормирания из ор на местните жите и и на  

ирек ен о говор на мани иращи е вър ени  и 
изкривени ак и  ира ирани в ро ъ ение на ме-
еци ре  рънчани. 

ОТГОВОР: В момента инвестиционното предло-
жение се намира на етап „Задание за обхвата и
съдържанието на ОВОС“. Това означава, че няма
никаква пречка пред реализация на ОВОС. Затова
заинтересованите от екологичното въздействие
на проекта страни, би трябвало да изчакат изгот-
вянето на тази комплексна експертна оценка. Ра -
говор т а в де ствието на проекта си асл -

вър ение въ ро  ащо не ризнае е  че н ма а 
има никакъв  ценка на въз ей вие о вър  
око на а ре а  защо о има ановище на а ей-
нова ирекци  кое о е р о ц а а роце ра о 

 

а реща а е ме о го ви и  анни  ак и и 
арг мен и  как о и  ав ори е ни ециа и и  
кои о а го ови а о говар  на въ ро и е на 
гра ани е. ме а ре авим амо ча  о  

 кое о оцен ваме ка о е .  е продъ жи 
с ини иативите си за пови аване на ин ормира-
ността на ъ арските раждани  о  рън  рез 

о и  о раз ични ча и на рана а.  – коментира
инж. Иван Андреев.

ОПРОВЕРГАВАНЕ НА НОВИТЕ ИТОВЕ  В ТРЪН

По време на срещата се повдигнаха няколко въ-
проса и твърдения към инвеститора в проекта за
златодобив в Трън. За да продължи своята линия
на представяне на фактите за минната индустрия и
да опровергава митовете около нейните дейности
и проекти, БМГК се обърна към „Евромакс Сърви-
сис“ ЕООД с четири въпроса. Точните отговори пуб-
ликуваме по-долу.

В отговорите се съдържат научни и експертни терми-
ни, които са обяснени по достъпен за широката пуб-
лика начин, без да се изкривява тяхната истинност и
точност.

Моменти от провелата се на 20.04.2017 г. среща-дискусия на тема „Митове и факти за минната индустрия на България“

БМГК Б ЧЕТИРИ ИТА ЗА ПРОЕКТА ЗА ЗЛАТОДОБИВ 
В ОБ ИНА ТРЪН
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вър ение въ ро   ро око и о  гео о ки ро ч-
вани  в района е о разено  че в района има зави е-
ни ойно и на ар ен.

вър ение  нве иционно о намерение е  оки-
ращи размери о  изо 20 кв. км.

ОТГОВОР: Посочената площ се отнася за проек-
то-концесионната площ на проекта, а не за реал-
но използваната площ. Има съществена разлика
между двете площи.

Ра мер т на терените, на които е се и в р -
ва минна де ност е ,  кв. км или едва  от 
проекто-концесионната пло . Голяма част от
нея се намира на територията на бившата мина
„Злата“ добивно предприятие, работило в района
в продължение на 40 години . Голяма част от обек-
тите са разположени върху вече нарушени терени
от предишните добивни дейности.

н ормаци  на 

ОТГОВОР: И БМГК, и инвеститорът разбират опа-
сенията на жителите на Трън, породени от мани-
пулативното и неекспертно говорене по темата за
наличие на уран в региона. Затова посочваме три
аргумента в подкрепа на тезата, че нито инвес-
титор т има намерения да добива ран, нито 
че неговото наличие би представлявало опас-
ност а живота на населението при стартира-
не на проекта а латодобив.
- Мина „Злата“ винаги е била златна мина. Мина

„Злата“ никога не е действала като уранодобив-
на мина.

- акт е, че днес ранодобив в Б лгария няма.
Няма нито частни, нито държавни планове
за добив на уран. Това е изрично посочено в
приетата през 2015 г. Стратегия за устойчиво
развитие на минерално-суровинната индус-
трия на България. БМГК категорично заявя-
ва, че в мина Злата  няма нито геоложки, 
нито инвеститорски основания а добив на 

ран. акт е, че има установени съдържания
на уран. Но те нямат промишлена стойност за
добив. Това се посочва както в заключенията
на окончателните геоложки доклади, така и в

ОТГОВОР: Арсенът As , също като урана U и по-
вечето от 118-те химически елемента, се среща в
околната среда. Те могат да представляват про-
блем за хората само когато концентрацията е над
допустимите норми. Геоложките проби, които 
се посочват в тв рдението, не са в ети от на-

оди е Тр н, а от други проучвателни проекти.
Важно е да се посочи, че това са т.нар. ураганни
проби единични завишени стойности , които не
се отразяват на средните съдържания поради ано-
малния си характер. За да бъдат получени пред-
ставителни средни съдържания, са необходими
хиляди проби, като единичните завишени стой-
ности не влияят и не определят крайния резултат.

Средното съдържание на арсен, получено от ста-
тистическата обработка на 15 441 броя проби е
0,00146 , което е далеч под всякакви норми на
опасност.

вър ение въ ро  ички зна  че в рън има ран 
и и ин ка а це  на инве и ора е а о ива 
ран.

актуалния отговор на Министерството на енер-
гетиката за липса на апаси на ран в ра она 
на Тр н.

- акт е, че в района на Трън има естествен ра-
диационен фон. Но това е така и на много други
места в България. Той не се дължи на стопан-
ска дейност. Той е свързан с геоложките особе-
ности на скалния масив. Един минен проект 
в ра она е направи така, че естественият 
фон да се следи непрек снато и средата да 
се контролира. Това е отговорният начин да
се елиминира всяка опасност за работещите и
за населението.

жава, след като оценката е готова. Следващият
етап в процеса е „Общественото обсъждане“, по
времето на което ще се посочат начините, по кои-
то проектът ще управлява надеждно всеки аспект
на дейността, както и компонентите на околната
среда.

Ра говор т а в де ствието на ко то и да е 
проект, преди и готвяне на ОВОС, е нес стоя-
телен от експертна гледна точка. Ако подобен 
ра говор се води предварително, то то  е от-
крито манип лативен. 

В твърдението се посочи, че дадено становище на
Басейнова дирекция предполага недопустимост
на инвестиционното предложение при евентуал-
но засягане на източниците на питейно-битово  
водоснабдяване. Фактите са, че в де ствието 
на проекта се оценява с ОВОС. Затова именно в
рамките на процедурата по ОВОС ще се опреде-
ли наличието и степента на въздействие. Изчер-
пателността на инвестиционното предложение
изисква изготвяне на подробно хидроложко и хи-
дрогеоложко проучване. То изцяло ще е приложе-
но към доклада по ОВОС.

Направените предварителни про чвания, 
включително проведените конс лтации с ВиК -
Перник, сочат че инвестиционният проект 
няма да асегне пите но-битовото водоснаб-
дяване на населените места.



25Минно дело и геология, 2-3 2017

ИН ЕР

ИН . СТО О БОСНЕВ, ИНПРОЕКТ  ЕАД: КИ   
М  К И   

Представете се пред читателите на списа-
ние инно дело и геология . Ра кажете 

а себе си и своята работа до момента. 

- Родом съм от Панагюрище. Средно образо-
вание завърших в панагюрския Техникум по минна 
промишленост през 1988 г. С родители, работещи в 
минния отрасъл, пораснах с мисълта, че и аз ще по-
ема по този път. Така и стана. През 1994 г. завърших 
МГУ, специалност „Открито разработване на полезни 
изкопаеми“. В края на 1995 г. започнах работа в Мини 
„Перник“ като сондьор в рудник „Тева“. Благодарение 
на случайна среща с проф. Стоян ристов разбрах, че 
в „Минпроект“ търсят млади проектанти. След кратък 
разговор с тогавашния изпълнителен директор инж. 
Румен Даскалов и още по-кратък размисъл приех по-
каната и през януари 1996 г. започнах работа като 
проектант в отдел „Минно-технологичен“. И така до 
май 2005 г. През тези близо 10 години участвах актив-
но не само в чисто минното проектиране, но и във 
внедряването на компютъризацията в „Минпроект“, 
търсенето на подходящ софтуер за решаване на мин-
ни задачи, въвеждането на автоматизирани системи 
за управление на качеството на добиваните въглища 
в „Марица-изток“. Имах късмета да участвам в проек-
тирането на „чисто нов“ открит рудник, който беше 
построен и въведен в експлоатация „пред очите ми“.

От май 2005 до май 2007 г. приех предизвикател-
ството да работя в частна фирма, отново в минния 
бранш. Изпълнявах длъжността „Ръководител на 
миннодобивната дейност“, която беше интересна с 
това, че трябваше да реализирам това, което проек-
тирам. Двегодишната „производствена практика“ се 
оказа доста полезна, защото ми даде възможност да 
погледна как стоят нещата и от „другата страна на 

бариерата“. И през този близо двегодишен период 
не прекъснах връзката си с „Минпроект“. Благода-
рен съм на колегите от отдел „Инженерна геология и 
хидрогеология“, които се отзоваха навреме и с висо-
кия си професионализъм помогнаха за едно сигурно 
и ефективно решаване на проблема за ефективно 
оползотворяване на запасите от находището.

От май 2007 г. до януари 2017 г. работех в „БТ-Инже-
неринг“ ЕООД, първоначално на длъжност „Ръково-
дител проекти“, а в последните години бях директор 
на направлението „Научноизследователска и проек-
тантска дейност“. Работата беше доста интензивна и 
разнообразна. Въпреки сравнително малочисления 
постоянен състав, благодарение на динамичното съ-
трудничество с водещи западни и наши консултант-
ски компании, сред които и „Минпроект“, успешно 
решавахме комплексни задачи в областта на минна-
та индустрия, управлението на отпадъците, управле-
нието на водите, опазването и възстановяването на 
околната среда. Работата в „БТ-Инженеринг“ ми даде 
шанса да обогатя знанията и уменията си както в сфе-
рата на новите методи на проектиране с прилагане 
на съвременни компютърни технологии и софтуер, 
така и да развия необходимите качества за конструк-
тивни и открити отношения с хората клиенти, парт-
ньори и колеги .

- ечтаната работа или по-скоро преди викател-
ство а Вас е аемането на дл жността и п лни-
телен директор

- По-скоро второто. Предизвикателството да приложа 
с успех натрупания досега опит.

- Пое те р ководството на инпроект  ЕАД 
сравнително скоро след честването на  години 

н ервю  ин .  Н   
из ъ ни е ен ирек ор 
на НП  
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от с даването м . Как се правлява др жество с 
д лгогоди ни традиции и опит

- Аз съм работил в „Минпроект“ в периода между 40-
ата и 50-ата година от създаването му. Считам, че 
познавам по-голямата част от екипа. Приятно съм 
изненадан, че не заварих само старите колеги, а и 
нови, млади и перспективни специалисти. Дългого-
дишните традиции и опит са една стабилна основа за 
устойчиво развитие в бъдещето. Но не са достатъчни 
само традициите. Когато по-младите колеги съумеят 
да поемат знанията от по-опитните и същевременно 
ги допълнят с новите технологии и младежкия дух, 
тогава можем да говорим за устойчиво бъдеще.

- В какво с стояние авари те др жеството  

- „Минпроект“ дълги години е ръководено от инж. 
убенов. Логично е човек с дългогодишен управлен-

ски опит да е успял да подреди „къщичката си“. Това 
наистина  е  така.  Заварих  „Минпроект“  в  стабил-
но финансово състояние, обезпечен с кадри от всяка 
специалност, осигурен със задачи в средносрочен 
план.

- Предприе те ли или планирате ли промени  
органи ационни, стр кт рни или др ги  Има ли 
пренареждане на приоритетите в работата на 
менидж рския екип

- Планирам такива промени, които да осигурят по-го-
ляма гъвкавост, адекватна на динамиката на пазара 
в сферата на дейността на „Минпроект“. Успехите или 
неуспехите в пазарни условия трябва да бъдат ана-
лизирани своевременно, включително с активното 
участие на мениджърския екип. Това е задължител-
но, за да има постоянно подобрение на състоянието 
на дружеството като цяло и на удовлетвореността от 
работата и личната ангажираност на всеки един слу-
жител.

- Както е и вестно инпроект  ЕАД е единстве-
ната д ржавна проектантска органи ация в об-
ластта на минното дело, преработката на с рови-
ни и енергетиката. Считате ли, че това помага в 
де ността на др жеството или го прави по-мал-
ко конк рентоспособно в сравнение с частните 
проектантски бюра  Споделяте ли мнението, че 
и д ржавно др жество може да просперира при 
един правилен, с временен и с обра ен с и -
искванията мениджм нт

- Минната индустрия и енергетиката са структуро-
определящи отрасли в икономиката на България. 
„Минпроект ЕАД“ като единствената държавна про-
ектантска организация в тези сфери трябва да рабо-
ти в тясно сътрудничество с ресорните ведомства, за 
да подпомага развитието на тези отрасли в съответ-
ствие с все по-засилените изисквания по отношение 
на околната среда. От друга страна, в секторите „До-
бив и преработка на подземни богатства“ и „Енерге-
тика“ държавното участие е сведено до „Мини Мари-
ца изток“ и ТЕЦ „Марица изток 2“. Ликвидацията на 
неефективните миннодобивни дружества е повере-
на на специализирани дружества, също 100  дър-

жавни. Всички поръчки в изброените по-горе дър-
жавни фирми се възлагат при спазване изискванията 
на ЗОП. За останалите частни дружества с пълна сила 
важат законите на свободната конкуренция. Така че, 
независимо от формата на собственост на „Минпро-
ект“ ЕАД, конкурентоспособността на дружеството и 
неговия просперитет са функция единствено на пра-
вилния мениджмънт, техническите възможности, 
компетентността и мотивацията на персонала. 

- Има ли инпроект  потенциала и рес рсите 
да посре а нови, ра лични адачи, в никва и 
в ре лтат на промени в др жествата, които са 
ва и клиенти

- Да. Потенциал има и той непрекъснато се подобря-
ва. Планомерно инвестираме  в закупуване на нова 
компютърна техника, специфичен софтуер, прибори 
и оборудване за лабораторни анализи както в проек-
тантското направление, така и в научно-приложното. 
Само един пример. В процес на преоборудване сме 
на уникална хладилна камера за изпитване на взри-
возащитени съоръжения, в която ще може да се из-
питва тяхната мразоустойчивост при температура до 
-60 С! 

- Поради ирокия спект р на де ността на др -
жеството са ви необ одими висококвалифи-
цирани специалисти от ра лични инженерни 
и икономически специалности. Успявате ли да 

апа ите добрите си специалисти, като в с ото 
време привличате по-млади кадри, а са осиг -
рите приемственост

- Спектърът на дейността не е толкова широк. Само 
в сферата на минната промишленост и енергетиката. 
Но от малка кариера с годишен добив няколко хиля-
ди тона, до „Марица-изток“, с производителност сто-
тици милиони кубически метри минна маса. От елек-
троснабдяване на малко спомагателно помещение, 
до подстанции, от ремонт на покрив, до строителство 
на сероочистваща инсталация за най-голямата тец в 
България, от транспортьор за десетина тона на час, 
до технологична линия за преработка и транспорт на 
5000 t h. Голямата отговорност е да се запази и раз-
вие човешкият потенциал, способен да проектира 
най-разнообразни обекти. Засега, за тези три месеца 
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с подкрепата на мениджърския екип успявам, мисля, 
да запазя кадровата структура. А нови кадри се на-
мират трудно. Мой основен приоритет е повишаване 
квалификацията на наличните млади специалисти, 
мотивиране на опитните кадри да споделят своя бо-
гат опит, подобряване на екипната работа.

- Каква е стратегията Ви а пови аване нивото 
на кадрите  Особено на по-младите специали-
сти. Как ги мотивирате да придобият по-висок 
опит и професионална подготовка, а да станат 
добри проектанти и да останат в др жеството

- Специализирани курсове, семинари, вътрешна об-
мяна на опит. Работа в екип с по-опитните специа-
листи. Едно добро проектно решение, разработено 
от млад специалист, удовлетворяващо изискванията 
на клиента е много добър стимул за развитие. Аз съм 
минал по този път и знам какво е да получиш поло-
жителна оценка за своята работа. Следващата стъпка 
е израстване в йерархията.

- енидж рският екип на инпроект  винаги 
е отделял и ключително голямо внимание на 

сто чивото ра витие на ини арица-и ток  
и на проблемите, св р ани с минно-те нологич-
ни пре стро ства, с правление качеството на 
добиваните лигнитни в гли а и провеждането 
на те ническа и биологична рек лтивация. По 
как в конкретен проект работите в момента в 

ини арица-и ток

- Отношенията ни с „Мини Марица-изток“ тради-
ционно са добри. В процес на изготвяне са няколко 
проекта за инфраструктурни преустройства, проект 
за подобряване системата за управление на водите 
в рудниците на комплекса. Съвсем скоро разрабо-
тихме няколко варианта за изземване на твърдите 
включения в рудник „Трояново 3“. Работим по опти-
мизиране технологията на насипообразуване на на-
сипище „Медникарово“.

- Повечето под емни в гледобивни р дни-
ци, проектирани и и градени по проекти на 

инпроект  бя а ликвидирани. Имате ли час-
тие по консервиране, обе опасяване, в т. ч. и еко-
логично, на няко  от те и обекти  

- Да. Подземният въгледобив, може да се каже, че 
практически е ликвидиран. Ликвидацията на послед-
ните въгледобивни рудници в Бобовдолския басейн 
също се извършва по проекти на „Минпроект“.

- Кои са тек ите или предстоя и проекти с 
предприятия от р додобива

- С „Асарел-Медет“ АД активно работим по проектно 
обезпечаване на инфраструктурните преустройства, 
осигуряващи развитието на рудника в следващия 20- 
годишен период. „Минпроект“ е предпочитан парт-
ньор също и на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“, ра-
ботим и за осигуряване строителството на комплекса 
в Крумовград.

- Ра кажете по-подробно а де ността на др же-
ството като Нотифициран орган инпроект , 
обявен в официалния регист р на ЕК .

- „Минпрооект“ ЕАД е Нотифициран орган по Наред-
бата за съществените изисквания и оценка на съ-
ответствието на съоръжения и системи за защита, 
предназначени за експлоатация в потенциално екс-
плозивна атмосфера, въвеждаща Директива 2014 34
ЕС АТЕ 26.02.2014 г.

Нашето дружество е Нотифициран орган  и по Наред-
бата за съществените изисквания и оценка на съот-
ветствието на взривни вещества за граждански цели, 
въвеждаща Директива 93 15 ЕЕС.

На територията на базата в кв. Драгичево имаме 
оборудвана лаборатория за изпитване на взривни 
материали, уреди и съоръжения, предназначени за 
изпитване на взривни вещества,  средства за взривя-
ване, взривозащитени съоръжения. 

Като нотифициран орган „Минпроект“ е търсен не 
само на вътрешния пазар, а и в Украйна, Русия, Тур-
ция, Гърция. 

- Как виждате своя принос а ра витието на 
инпроект . Какво би те искали да се отчете 

като Ва  спе  в де ността на др жеството по 
сл ча , например, неговата -годи нина

- Целта ми е, с помощта и съдействието на целия 
екип, да развием „Минпроект“ като търговско друже-
ство със стабилна пазарна позиция, добро име сред 
клиентите, модерна материална база, ерудиран, ви-
сококвалифициран и мотивиран екип.

Както забелязахте, може би, често споменавам дума-
та екип. Там е разковничето на успеха.

14.04.2017 г.
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През последните години индустриалният свят по-
казва ръст на проекти за оползотворяване на гео-
термалната енергия в частта за производство на 
електроенергия – геотермална електроцентрала 
ГТЕЦ . От тези съображения е и основната цел на 

настоящата работа: оценка на перспективите за гео-
термално електропроизводство в страната, извър-
шена въз основа на анализ на световния опит от 
реализацията на подобен тип проекти. Патентните 
ведомства са регистрирали множество технологич-
ни решения, формално обединени в четири групи: 
пароструйни; газоструйни; бинарни и комбинирани 
схеми. Най-широко се използват бинарните реше-
ния, които оперират с два затворени технологич-
ни кръга. В единия кръг циркулира  геотермалният 
топлоносител, а във втория - флуид с ниска темпе-
ратура на кипене, най-често органичен флуид изо-
бутан, пентафлуорпропан и др. След аналитичния  
преглед на геотермалните находища полета  в Бъл-
гария, най-подходяща се оценява бинарната техно-
логична концепция. Наличните данни показват, че 
отсъстват високотермални източници 150-160oС   и 
само в 18 случая са налице приемливи параметри за 
потенциална бинарна ГТЕЦ. Единственото изключе-
ние е може би Ерморечката геотермална аномалия 
от Маданския район, свързана с високонагретия  
мраморен хоризонт, с установената на 1270 m тем-
пература от 129,6оС.  В резултат на извършените ра-
боти по оценка на перспективите за икономически 
целесъобразни бизнес инициативи в България за 
производство на електроенергия от геотермални 
ресурси, преценяваме, че в настоящия момент и 
до 2025 г.  не са налице благоприятни предпостав-
ки, които да привлекат вниманието на инвеститори 
за изграждане на малки генериращи мощности 1-
30 M . При промяна на регионалния бизнес климат, 
в съчетание с поощрителна, проактивна нормативна 
база, е възможно изложената преценка да претърпи 
кардинална промяна.

Една от възможностите за постигане на устойчи-
во развитие на националните общества е ефек-
тивното оползотворяване на геотермалната 
енергия http: geo-energ .org reports 2016 и 

др. . В настоящия момент тя се използва главно за 
целите на балнеологията, курортологията, отопле-
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During the last decades, industrial world demonstrated 
great interest to projects, utilizing geothermal energy for 
electricity production trough geothermal power plant 
construction (GTPP). The purpose of the work is outlook 
of the geothermal electricity production perspective in 
Bulgaria by critical review of the world good practice in 
geothermal electricity generation projects. Up to now, 
large number of technological designs has been regis-
tered, systematically grouped into four basic type sys-
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         -

          
 .       -
        

     .  
shows that no hot springs (>150-160 o    
only 18 thermal springs may have potential for binary 

   .    
is maybe Erma reka geothermal anomaly from Madan 
town region (South Bulgaria, the South Rhodope Moun-
tain area), where by drilling well at 1270 m depth of the
Ist marble horizon temperature of 129.6o    

.          -
thermal potential of the onshore Bulgarian territory for 
electricity production, we conclude that now (and to the 
2025) no proper business climate as well as attractive 
governmental incentives which may activate investor’s 

        -
mal electricity projects (1-30 MW)  realization. In case 
of changes of the national regulations, coincide with 
strong governmental support, the formulated conclu-
sion may undergo dramatic changes.

нието и климатизацията на частен и общински сгра-
ден фонд, аграрен сектор и др.  През последните 
години обаче е налице и силен тласък на бизнес про-
екти за оползотворяване на геотермалната енергия 
в частта за производство на електроенергия – гео-
термална електроцентрала ГТЕЦ  http: geo-energ .
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на  отработилата газова фаза обратно в геотер-
малния резервоар http: .technolog student.
com energ 1 geo4.htm  и др.;

} а  газо р йна р огенера орна ин а а-
ци , ефективно приложима за пластов фл ид с 
температ ра oС. При това решение турбоге-
нераторната група се задвижва директно от газов 
поток главно водни пари , подаван от експлоа-
тационен сондаж, който разкрива високо нагрят 
геотермален резервоар или от гейзерно поле ;

} инарна р огенера орна ин а аци  констру-
ирана за утилизация на геотермален рес рс с 
температ ра на фл ида под oС 3 . Този тип 
инсталации са познати на специалистите Ренкин 
турбини - Organic Rankine C cle - ORC , като раз-
личните конструктивни модификации работят с 
топлообменник и два затворени технологични 
кръга. В единия кръг циркулира  геотермалният 
топлоносител, а във втория - флуид с ниска тем-
пература на кипене, най-често органичен флуид 
изобутан, пентафлуорпропан и др. . Известни са 

също и модификации с водно-амониев работен 
флуид. http: .geothermalcommunities.eu; 
http: geo-energ .org reports , 4  .

} ом инирана аро инарна р огенера орна 
ин а аци , която използва различни модифика-
ции от посочените по-горе базови технологии, с 
оглед постигане на максимална ефективност на 
турбогенераторния блок. 

Интерес представлява съвременната тенденция в 
избора на технологична конфигурация за геотермал-
но електропроизводство. По напълно разбираеми 
причини, максимална ефективност ще се постигне 
от клас високотемпературни резервоари 200-500oС . 
Наличието на този клас хидротермални системи е 
твърде ограничено или са на рискова дълбочина , 
което е причина да се търсят решения за по-често 
срещаните средно- и нискотемпературни системи 
70-160oС  5  и др. . В качеството на пример ще по-

сочим обобщенията в 3  и 6 , отразени във фиг.1. 
Авторите на цитираните публикации еднозначно оп-
ределят комбинираните компонентни конфигурации 
и особено бинарните инсталации за икономически 
най-ефективни в условията на геотермални резерво-
ари с температура до 160-180оС. Очевидно е обаче, 
че чрез подбор на подходящ флуид за втория кръг, 
може да се постигнат целеви икономически резулта-
ти и при нискотемпературни резервоари. Крайният 
случай, който литературата предлага, е описан от 
G en oldmann http: citeseer .ist.psu.edu  и комен-
тиран от цитираните автори. Бинарната инсталация-
та Chena ot Spring с мощност 400 k  в САЩ работи 
с температура на работния флуид от 74оС. В качест-
вото на работен флуид е използван фреонът R134a
тетрафлуоретан - C 2F-CF3 ,, съответно с критична 

температура и налягане 113,5oС и 45,8 ar. Относи-
телният разход на топлоносителя пластов флуид  
обаче е сравнително голям – 1060 gpm, което е око-
ло 77,7 l s. Значителен според нас е и разходът на 
фреон – 14 kg s при максимален товар от 400 k . Пак 
в качеството на пример, с цел илюстрация на базо-

org reports 2016 и др. . Тази тенденция е особено 
силно изразена в съседна Турция 1, 2 . Проблемът 
е в полезрението и на българската хидроенергийна 
общност М. Гълъбов, . отов, П. Петров, Кл. Боя-
джиева, Н. Стоянов и др. , но техните усилия от края 
на миналия век и началото на настоящия не полу-
чават инвеститорска подкрепа. В последно време 
някои специалисти се опитват да убедят инвестито-
рите в икономическата целесъобразност от геотер-
мално електропроизводство в България http: .
otoplenie.eu и др. . В подкрепа на тази нагласа са и 
проекти, инициирани от Министерството на енерге-
тиката през 2015 г., фокусирани върху технико-иконо-
мически модели за оползотворяване на геотермална-
та енергия и особено в частта за нискотемпературни 
източници https: .me.government. g... . Осно-
вание за тези позитивни очаквания са нормативно 
регистрирани 102 находища на минерални води на 
територията на България, с температура 20оС При-
ложение 2 от ЗВ . С най-висока температура е гейзе-
рът в Сапарева баня - 102оС, но в преобладаващата 
част находищата се характеризират с температура в 
диапазона 30-60оС. От тези съображения е дефини-
рана и основната цел на настоящата работа: оценка 
на перспективите за геотермално електропроизвод-
ство в страната, извършена въз основа на анализ на 
световния опит от реализацията на подобен тип про-
екти. За целта в следващото изложение се спираме 
на няколко, критични според нас, елемента на биз-
нес проекти за геотермално електропроизводство: 

} тип на практикуваните технологичните решения;

} геотермалната ресурсната база в България;

} пазарна реализация на продукта в условията на 
съществуващия мощностен баланс на страната.

ТЕ НОЛОГИЧНИ РЕ ЕНИЯ И ТЕ НИТЕ БАЗИСНИ 
ПАРА ЕТРИ

Геотермалната енергия, като ВЕИ, е в състояние да 
гарантира екологично чисто електропроизводство в 
сегмента на върхови и подвърхови мощности. Благо-
дарение на разширените възможности за ангажира-
не на частен, пенсионен и публичен инвестиционен 
ресурс, водещите енергийни компании предлагат 
широко разнообразие на технологични решения, 
адаптирани най-често към конкретните параметрич-
ни характеристики на геотермалните полета  нахо-
дища . Това е причината за регистрация на значите-
лен брой патенти, които формално индустриалният 
свят е обединил в 4 основни типа технологични ре-
шения, които представяме по-долу, без да се впуска-
ме в детайлизация на техните специфични техниче-
ски и геоложки аспекти. 

} Паро  и во но р йна р огенера орна ин а-
аци  ефективно приложима за пластов фл ид 

с температ ра - oС. Технологията се ба-
зира на подаване на газова фаза главно водни 
пари  от първичен сепаратор, монтиран на лини-
ята на фонтанната арматура на експлоатационен 
сондаж, с последващо отвеждане инжектиране  
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ви параметри за построяване на ГТЕЦ, ще приведем 
и данните за Denizli-Tosunlar 3,9 M  бинарна инста-
лация, изградена през 2015 г. 7 . Проектната консу-
мация на топлоносител е 350 ton hr  с температура 
105 C. Изходната температура на отработилия флуид 
е 60 C. Общият обем на топлоносителя се постига с 
4 експлоатационни сондажа. Приведените данни са 
в съгласие с добрата практика, която постулира, че 
при температура на топлоносителя до 140oС индус-
триалният свят препоръчва бинарни технологични 
решения. Оптималната средна мощност за подобен 
тип инсталации е от порядъка на 10 M  фиг. 1 . По 
сведения в 3 , към 2009 г., максималната стойност 
от 2,9 M  е посочена за инсталацията Kutah a-Simav 
в Турция, която работи с топлоносител с температу-
ра 145oС. В резултат обаче на техническия прогрес 
по-новите проекти достигат по-високи стойности. 

Към представените бележки ще добавим характерни 
особености в частната и националната инвестицион-
на политика на Република Турция, където е налице 
впечатляващ ръст на изграждане на геотермални 
мощности. В качеството на изходен материал сме 
използвали достъпни източници, както и лично пре-
доставени от проф. Orhan Mertoglu и г-н Nilg n Basarir 
материали за Турската геотемална асоциация, чий-
то председател е проф. Mertoglu Geotherm ,2016 . 
Съседна Турция е световен лидер в геотермалното 
електропроизводство през последните 5-8 години, 
което мотивира авторите да анализират нейния опит 
в този бизнес сегмент. Към януари 2016 г. страната 
има инсталирани 3232,3 M t мощности в битовия 
сектор, СПА центрове и оранжерийното производ-
ство, а в геотермална електроенергия – 650 M e. Из-
ключително интересна е динамиката на въвеждане 
на мощности. Ако през 2002 г. те са само 15, то през 
2015 г. са 650 M e. През 2018 г. са планирани инста-
лации с обща мощност 750 M e, с общ инвестицио-
нен ресурс от 2,109 USD и очаквано производство от 
6 млрд. k h. Преследвайки основната цел на работа-
та ще приведем обобщени данни за инсталираните 
мощности в периода 2003-2015 г., с особен акцент 
върху базовите параметри на централите. Техният 
общ брой е 18, изградени главно в 4 геотермални 
региона на Турция – Денизли, Айдън, Чанаккале и 
Маниса. Преобладаващата част обаче са в обширна-

та Айдън-Денизли високотемпературна 101-242оС  
геотермална провинция, тектонски привързана към 
големия Мендерески грабен 8 . В общия брой рязко 
доминират 14 броя  инсталациите с бинарна техно-
логия. Инсталираната мощност на отделните центра-
ли е в диапазона 3,5 – 95 M e, но 10 от тях изцяло 
на бинарни решения  са в интервала 12 - 25  M e. 
Считаме за важно да отбележим също, че според 
пресмятанията на Турската геотермална асоциация, 
максималният икономически обоснован и еколо-
госъобразен геотермален потенциал на страната за 
електропроизводство на находища в дълбочинния 
диапазон 0 - 3 km е оценен на 2000 M e. По разби-
раеми причини тези мощности покриват малка част 
от мощностния баланс на страната, но е цел, която 
може да се преследва. В следващия раздел ще пока-
жем, че това съждение в много висока степен се от-
нася и за България. 

В следващото изложение ще се спрем на икономи-
ческите аспекти капиталови разходи  при изгражда-
нето на ГТЕЦ и осреднената цена на произведената 
електроенергия на изхода на централата. По разби-
раеми причини най-често се дават интервални стой-
ности за инсталиране на k  мощност и те варират от 
1500 до 5000 USD. Долната граница е характерна пове-
че за пилотни проекти, изграждани с грантови схеми. 
Независимо от обстоятелството, че във финансира-
нето на инсталацията Chena ot Spring има финан-
сово поощряване, G en oldmann http: citeseer .
ist.psu.edu  оповестява сумарно 2 007 770 USD капи-
талови разходи или 5019 USD на k  мощност. По 
данни от Международната геотермална асоциация 
МГА  http: geo-energ .org geo asics plant cost , 

ГТЕЦ е икономически жизнеспособна при цена под 
3400 USD на k  мощност.  Тази сума е по-малка, но 
съпоставима със средната стойност на капиталовите 
разходи на ядрени реактори - 5,339 USD k  http:

. orld-nuclear.org . Пак по данни на МГА, цената 
на M h се колебае между 90 и 100 USD и е съизме-
рима с тази от ядрените мощности http: geo-energ .
org geo asics plant cost . 

Съгласно обобщенията в 9 , ГТЕЦ е икономически 
жизнеспособна за геотермални резервоари с темпе-
ратура по-голяма от 180 C. Авторите в 9  смятат, че 
устойчиво развитие на геотермалното електропро-
изводство ще се постигне, ако националните регу-
латорни органи нормират дългосрочни повече от 
двадесет години  базови и поощрителни ценови мо-
дели на ниво 20 щ. цента на k h, при годишен товар 
от 6000-7000 часа и вътрешна норма на възвращае-
мост в диапазона 19-24 , със срок за възвращаемост 
4,5-6 години. За условията на България тази цена и 
условия са защитими от гледна точка на практиката 
на регулаторния орган КЕВР. При курс от 1,779 лв. 
за USD октомври 2016 г. , това прави 356 лв М h. 
В този диапазон КЕВР е утвърдила задължително 
изкупуване на електроенергия на преференциални 
цени за инсталации на биомаса от растителни и жи-
вотински субстанции. По наше мнение този модел 
може да бъде защитен и за ГТЕЦ, но притесненията 
на авторите идват от тежките рестрикции за общо 
произведената енергия, която вероятно ще има гор-

Фиг. . Осреднен мо ностен и температ рен диапа он на ос-
новните типове те нологични ре ения по  с и менения
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на граница около 7000 M h. При такъв ограничен 
товар възниква реален проблем за финансовото об-
служване на  инвестиционните проекти.

Технико-икономическата част на работата ще резю-
мираме в следните обоб ителни бележки:

} Основният инвеститорски интерес в настоя -
ия момент е концентриран в р  свояване 
на рес рса от високотемперат рни идротер-
мални конвективни  системи, чийто основен 
елемент са геотермални резервоари, предста-
вени най-често от п кнатинно-каверно на 
вмества а и филтрира а среда с конвекти-
вен в тре но-ре ервоарен трансфер на то-
плинна енергия

} Отс ствието на инвестиционен интерес к м 
свояване на рес рс от петротермални сис-

теми високо нагрети скални тела  асега се 
нат ква на редица проблеми от те ническо и 
икономическо естество, но авторите предпо-
лагат, че при по-д лбока промяна на стр кт -
рата на п рвичните енергоносители е нас-
т пят  промени в нагласата на инвеститорите

} В зависимост от температурата на геотермалния 
резервоар се практикуват четири основни типа 
технологични решения, но преобладават бинар-
ни инсталационни конфигурации, адаптирани за 
утилизация на геотермален ресурс с температура 
на флуида под 150oС;

} Препор чителната мо ност а икономиче-
ски и годно и екологос обра но електропро-
и водство  от бинарни инсталации е от някол-
ко до малко над  M ;

} При топлоносител с температ ра - oС оп-
тимални ре лтати а нова ГТЕЦ се постигат 
в сл чаите, когато геотермалното на оди е 
или поле  обе печава минимален д лгосро-

чен дебит от -  l s;

} Обоб ената осреднена сто ност а и гражда-
не на ГТЕЦ е в рамките на -   на 

} Устойчиво развитие на геотермално електропро-
изводство е осъществимо при базови и поощри-
телни ценови модели на изкупуване на произве-
дената енергия на нива около 20 щ. цента на k h 
и натовареност на централата от 6000-7000 часа.

ГЕОТЕР АЛНА РЕСУРСНА БАЗА В БЪЛГАРИЯ 

Геотермалният ресурс на България периодично е 
обект на актуализирани оценки, отразени в обши-
рен обем монографии, статиен материал и фондови 
източници. Привеждаме само част от обобщенията, 
които имат отношение към целта на настоящата ра-
бота. 

Първите регионални обобщения датират от средата 
на миналия век и са резултат както от целенасочени 
широкомащабни хидрогеоложки проучвания, така 
и от проведените геологопроучвателни работи за 

рудни полезни изкопаеми в редица райони от Южна 
България и преди всичко в Рило-Родопския регион 
10 - 15  и редица фондови материали от колектив с 

ръководител П. Петров . Определен принос към про-
блема имат обобщенията на авторите в 16 - 20 .  В 
преобладаващата част от работите цитираните ав-
тори дават прецизна и богата хидрогеоложка харак-
теристика на отделните термоминерални басейни. 
Тези данни послужиха като база в настоящата рабо-
та за оценка на геотермалния ресурс за изграждане 
на ГТЕЦ. Пак от позицията на преследваната цел сме 
дали предпочитание на обобщаващата работа в 10 , 
която има регионален характер и предлага приемлив 
систематичен подход при хидрогеоложкото райони-
ране на страната. В случаите, когато са налице актуа-
лизирани данни за даден басейн, те са използвани 
по целесъобразност. Извън вниманието на авторите 
са неизбежните същностни и терминологични диску-
сии по класификационните схеми и единици в прак-
тиката на хидрогеоложкото райониране на страната, 
както и различията при класификацията на водите по 
тяхната температура. В съответствие с основната цел 
и с отчитане на световната практика по геотермал-
но електропроизводство от хидротермални системи 
без петротермалните системи , сме възприели ус-

ловно групиране на хидротермалните системи в три 
класа 21 : 

} Нискотемпературни    90oС води с нискоенталпи-
ен геотермален ресурс ;

От регистрираните  на оди а на минерални води на те-
риторията на Б лгария, на -топ л е ге ер т в Сапарева 
баня - оС
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идрогео-
ложка област 

басе н

Басе нови 
они с бба-

се н
Водоносен ори онт

Литология и тип 
на ре ервоара Дебит, 

Температ ра на 
водата, оС

На оди е 
и точник  на 
геотермален 

рес рс, пригоден 
а ГТЕЦ

На по-
в р -

ността

На д лбо-
чина

3 4 7 8

Мизийски ба-
сейн област

Ломски и 
Централна 
част

Не разкрива кон-
диционен геотер-
мален ресурс

Варненски
Еоценска серия ДКП Кластичен, поров 

резервоар
До 18 60  на 

700-1900 m
Бинарно техноло-
гично решение

Предбалканска 
област басейн

Не разкрива 
кондиционен гео-
термален ресурс

Вършецки 
басейн

Не разкрива 
кондиционен гео-
термален ресурс

Средногорска 
област

Софийска 
зона субба-
сейн

Не разкрива 
кондиционен ге-
отермален ресурс 
слаб дебит

Пернишки, 
Карловски 
басейн

Не разкрива 
кондиционен гео-
термален ресурс

Казанлъш-
ко-Сливенски 
басейн

Павел баня, сондаж 3 Напукани гра-
нити

20 61,6 Бинарна инста-
лация

Село Овощник, Казан-
лък  сондаж 3

Напукани гра-
нити

12 78 на 650 m Бинарна инста-
лация

Южен сред-
ногорски Красново, сондаж 1 Кластичен, поров 

резервоар
24 55,2  60  на 

200  m
Бинарна инста-
лация

Бургаска област
Не разкрива 
кондиционен гео-
термален ресурс

Средногорска-
та и част от  
Рило-Родопската 
област

Пчелин сондаж 2 Напукани гра-
нити

20 78 до 485 m Бинарна инста-
лация

Момин  про-
ход

20 68,8 70 Бинарна инста-
лация

Долна баня Сондаж Гнайси с мрамор-
ни прослойки

35 55-56 65 на 315 m Бинарна инста-
лация

Белчински 
басейн

Не разкрива 
кондиционен гео-
термален ресурс

Рило-Родопска 
област

Кюст. басейн Извори и сондажи Напукани мета-
морфити

20-30 65-70 70 Бинарна инста-
лация

Сапарев-
ско-Благо-
евградски 

Сондаж 10 Сапарева 
баня гейзерът

Напукани грани-
тогнайси

20 непосто-
янен

83-92 108 на 
500 m

Бинарна инста-
лация

Симитлий-
ско-Сандански

Симитли 
Не разкрива 
кондиционен гео-
термален ресурс

Сандански Извори, сондажи, гла-
вен извор

Кластичен, поров 
резервоар

10 81,2 85 Бинарна инста-
лация

С. Левуново
Извори, сондажи Напукани мета-

морфити
19 87 на 152 m Бинарна инста-

лация

Ген. Тодоров
Извори и сондажи 
находище „Рупите“

20-23 77 на 170 m Бинарна инста-
лация

Марикости-
ново

Извори и сондажи 17-20 62 65  на 
дълбочина

Бинарна инста-
лация

Разложки,
Гоцеделчевски

Не разкрива 
кондиционен гео-
термален ресурс
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3 4 7 8

Чепински 
басейн

Лъджене Извори и сондажи 20 63,8 65  на 
дълбочина

Бинарна инста-
лация

Каменица Извори и сондажи  20 90.5 95  на 
дълбочина

Бинарна инста-
лация

Драгиново
с. Корова Извори и сондажи 20 82 100 на 500-

520 m
Бинарна инста-
лация

Бани
с. Варвара

Извори и сондажи 
сондаж 3

7  7 на 
дълбочина 91,2 95  на 

дълбочина
Бинарна инста-
лация

Брациговски
Не разкрива 
кондиционен гео-
термален ресурс

Михалковски Беденски 
бани Извори и сондажи 10 74-76 80  на 

дълбочина
Бинарна инста-
лация

Нареченски 
басейн

Не разкрива 
кондиционен гео-
термален ресурс

Мадански 
басейн

Ерморечка 
геотермална 
зона

умачевски дол, сон-
даж 13

Напукани грани-
ци и каверноз-
ни мрамори,  
хоризонт

10 10 със 
серия сонда-
жи  

78 129,6 на  
1270 m 

Бинарна инстала-
ция едноконту-
рен тракт – Flash 
steam

асковски 
басейн

Не разкрива 
кондиционен гео-
термален ресурс

Под кондиционен геотермален ресурс разбираме приток на пластов флуид с температура  60oС и дебит  15 l s.

} Среднотемпературни  90-150oС води със средно-
енталпиен геотермален ресурс ; 

} Високотемпературни  150oС води с високоентал-
пиен геотермален ресурс .

Възприетата подялба е адаптирана към обобщаваща 
работа на авторите в 10 , които субординират хидро-
геоложките единици, както следва: хидрогеоложка 
област → хидрогеоложки басейн → хидрогеоложка 
зона или суббасейн  → водоносен хоризонт → нахо-
дище.  От гледна точка на максимална конкретност, 
в следващото изложение даваме предпочитание на 
таблично изразяване на пригодността на хидрогео-
ложките единици за целите на изграждане на ГТЕЦ 
табл. 1 . ормално сме възприели геотермалните 

води с температура под 60oС да се категоризират 
като ресурс за директно приложение без потенциал 
за ГТЕЦ. Основен недостатък на възприетия подход 
е неотчитането на изменението на температурния 
профил на установените хидротермални системи  в 
дълбочинния диапазон до 3000 m. В повечето слу-
чаи хидрогеоложките проучвания са провеждани 
до дълбочина от няколкостотин метра и рядко до 
1000 -1200 m термалното поле по р. Ерма . Пак фор-
мално в приложената таблица категоризираме ни-
скотемпературните системи за подходящи изцяло за 
бинарни технологични решения; среднотемператур-
ните за бинарни и решения с едноконтурен тракт на 
подаване на парата към цилиндрите на турбинната 
инсталация; високотемпературните – решения с ед-

ноконтурен и двуконтурен тракт на парата, постъп-
ваща в турбината. Извън рамките на приложената 
таблица са прогнозните експлоатационни ресурси 
на находищата, както и химизмът на водите, които са 
добре осветлени в специализираните издания.

ОБОБ ЕНИ СВЕДЕНИЯ ЗА ПРИГОДНОСТТА 
НА ТЕР О ИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ В БЪЛГАРИЯ 
ЗА ИЗГРА ДАНЕ НА ГЕОТЕР АЛНИ 
ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ГТЕЦ

След „оптимистичния“  преглед на геотермалните на-
ходища полета  в България табл. 1  установихме, че 
само в 18 случая са налице приемливи параметри за 
потенциална ГТЕЦ. Отсъствието на високотермални 
източници 150-160oС  очакваме да възбуди потен-
циален инвеститорски интерес само към бинарни 
инсталации.  Единственото изключение е може би 
Ерморечката геотермална аномалия 10, 22 и др.  от 
Маданския район, свързана с високонагретия  мра-
морен хоризонт, с установената на 1270 m темпера-
тура от 129,6оС. Дори и тази температура се оценява 
от специалистите като рискова за райони с неразвита 
електропреносна инфраструктура. Допълнителна ре-
зервираност към подобен проект се очаква да гене-
рира и необходимостта от нови  полеви геофизични 
работи за изясняване на пространственото развитие 
на геотермалния резервоар главно електропроуч-
ване , както и обосновка на необходимия брой от 
експлоатационни сондажи за гарантиране на устой-

Таблица . Обоб ени сведения а пригодността на термоминералните води в Б лгария а и граждане на геотермални електро-
централи ГТЕЦ
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чив приток от 20-25 l s. В останалите 17 потенциални 
находища геотермални полета  са установени гео-
термални резервоари с предимно нискоенталпиен 
ресурс и често с дебит около приетата от нас гранич-
на стойност от 15 l s. С малки изключения по-големи 
селища и разработени СПА центрове , тези райони 
имат и проблемна електропреносна инфраструкту-
ра. При тези обстоятелства преценяваме, че само в 
единични случаи Варварски бани, с. Драгиново, гр. 
Сапарева баня, района на гр. Сандански, с. Пчелин  
може да се очаква структуриране на инвестиционен 
ресурс, но само от клас „пилотни проекти“, реализи-
рани по схема с активно грантово подпомагане, по 
подобие на инсталацията Chena ot Spring в САЩ. 

Допълнително ще отбележим, че към настоящия мо-
мент нормативната база за този клас ВЕИ все още е в 
начална фаза, но е налице поощрителна тенденция 
за използване на геотермалната енергия. Основание 
за този извод ни дават последните сведения от реше-
нията на ресорните министерства края на 2016 г.  за 
до 50  финансово поощряване на общинските ръко-
водства, подготвили проекти за  директно усвояване 
на геотермална енергия. 

В заключение към раздела ще отбележим, че в раз-
реза на България са установени множество геотер-
мални резервоари, но техният енталпиен ресурс не 
разкрива потенциал за икономически обосновано и 
екологосъобразно устойчиво геотермално електро-
производство. 

ЗАКЛ ЧЕНИЕ

В резултат на изложените по-горе обстоятелства 
по перспективите за икономически целесъобразни 
бизнес инициативи в България за производство на 
електроенергия от геотермални ресурси, считаме, че 
в настоящия момент и до 2025 г.  не са налице бла-
гоприятни предпоставки, които да привлекат вни-
манието на инвеститори за изграждането на малки 
генериращи мощности 1-30 M . При промяна на 
регионалния бизнес климат, в съчетание с поощ-
рителна, проактивна нормативна база, е възможно 
изложената преценка да претърпи кардинална про-
мяна.
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РЕЗ Е:

В статията са показани теоретико-експериментални-
те изследвания за управление на взривно-сеизмич-
ните параметри на технологичните взривявания 
при технико-икономическа ефективност на пробив-
но-взривните работи за практическо охраняване на 
съоръжение за циклично-поточен транспорт на руда 
ЦПТ-3  към рудник „Асарел“ от взривно-сеизмичното 

въздействие. Резултатите от експериментите напъл-
но потвърждават и разширяват изследваната зона от 
водещи специалисти в световната взривна практи-
ка. Това дава основание на авторите да предложат 
прилагания метод за оразмеряване и контрол на 
взривно-сеизмичното въздействие при технологич-
ни масови взривявания до стойности, гарантиращи 
охраняване на структурите, създадени от човека.

Взривно-сеизмичното въздействие, генерира-
но при технологичните взривявания като част 
от организацията на работата е обект на за-
дълбочена теоретико-експериментална рабо-

та на взривните инженери в рудник „Медет“ и рудник 
„Асарел“, отчитайки обстоятелството, че изучаване-
то, контролирането и прогнозирането на параме-
трите на взривно-сеизмичното въздействие пряко 
влияе върху технико-икономическата ефективност 
на пробивно-взривните работи. 

Взривно-сеизмичното въздействие е странична не-
желана проява на взривния ефект. То се изразява 
във вибрации, предизвикани от внезапното ускоре-
ние на скалата под действие на  налягането на проду-
ктите на взрива върху стените на камерата взривна 
дупка или взривен сондаж . Предизвиканото вълново 
движение се разпространява обемно и концентрич-
но от мястото на взривяване, в частност и по земната 
повърхност. Тъй като неговата енергия обхваща все 
по-голям обем, с увеличаване на разстоянието ин-
тензивността на въздействието намалява.

В близката зона, при динамично въздействие, над-
вишаващо якостта на строителния материал и на 
конструктивните елементи, вибрациите могат да 
предизвикат увреждания в сградите и други създаде-
ни от човека структури. Този процес е сравним с раз-

О РАНЯВАНЕ НА СЪОРЪ ЕНИЕ ЗА ЦИКЛИЧНО-ПОТОЧЕН 
ТРАНСПОРТ НА РУДА ЦПТ-  ОТ ВЗРИВНО-СЕИЗМИЧНОТО 
В ЗДЕ СТВИЕ, ГЕНЕРИРАНО ПРИ ТЕ НОЛОГИЧНИТЕ 
ВЗРИВЯВАНИЯ В РУДНИК АСАРЕЛ  

Инж. Иван Г. Чолаков, инж. Никола Петков, инж. Георги Реджов - „Асарел-Медет“ АД
проф. д-р инж. Иван Иванов, ipi 1937 a v. g

  -  -
        -

-  . I. G. Cholakov, N. Petkov, 
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The article shows the theoretic-experimental studies to 
manage explosive-seismic parameters of technological 

       -
       

stream transport of ore (CST-3) to mine „Assarel” of ex-
plosive-seismic impact. The results of the experiments 

         
experts in the world explosive practice. This leads the 
authors to propose the method for measurement and 
control of explosive-seismic impact on technological 
massive blasting’s to values that guarantee guarding 

   .

рушаването на скален масив под действие на взри-
ва. От невнимателно организирани взривни работи 
дори сграда, отдалечена на голямо разстояние, може 
да бъде повредена поради това, че е много по-не-
устойчива от скалния масив.

Вибрациите от взривните работи трябва да бъдат 
предвидени, изучавани и контролирани от взрив-
ния инженер като част от организацията на работа. 
Правилното извършване на тази дейност е критич-
на за технико-икономическата ефективност на про-
бивно-взривните работи. Прекалената консерватив-
ност по отношение нивото на вибрациите може да 
увеличи разходите за взривяване до такъв размер, 
че договорът да бъде разтрогнат и възложителят да 
избере друг контрагент за работа. Прекалената либе-
ралност може да има за резултат повреди в близките 
сгради и предизвиканите щети и юридическите раз-
ходи от това могат да променят баланса от позити-
вен в негативен.  

ундаменталните положения в скалната механика 
доказват, че при разпространение на колебания в 
еластично-напрегната среда енергията на напреже-
нието преминава в енергия на вибрации. В случая 
еластично напрегната зона в скалния масив се отъж-
дествява с взривно-сеизмичното огнище на земет-
ръс  при взрива.



36

Е Н ИИ

Минно дело и геология, 2-3 2017

чени теоретико-експериментални изследвания в ре-
ални условия на взаимовръзката между факторите, 
предопределящи и влияещи върху взривния ефект: 
минно-технически условия; геометрични и енерге-
тични параметри на технологичните взривявания; 
параметри на проявено странично въздействие 
на взрива върху охраняваната околна среда. Дъл-
гогодишните от строителството и експлоатацията 
на откритите рудници „Медет“ и „Асарел“  теоре-
тико-експериментални изследвания в областта на 
пробивно-взривните работи като основен техноло-
гичен процес, предопределящ и влияещ върху ефек-
тивността на добива, са основа за разработването на 
ефективен методологичен подход за оразмеряване 
на взривно-сеизмичните параметри на технологич-
ните взривявания.

Подходът се характеризира с непрекъснат апарату-
рен контрол на параметрите на взривно-сеизмично-
то въздействие и при необходимост извършване на 
мониторинг за актуализиране на метода на ниво, съ-
ответстващо на световната взривно-сеизмична тео-
рия и практика. Резултатите във времето и простран-
ството, оформени като „Инструкция за оразмеряване 
параметрите на технологичните взривявания“ за 
реалните минно-технически условия, гарантират 
практически охраняване на отговорни обекти и съ-
оръжения от взривно-сеизмичното въздействие, ге-
нерирано от технологичните взривявания.

Методологичният подход при изследванията е раз-
работеният алгоритъм  за реалните минно-техниче-
ски условия на обекти в  България  Проект 2000 10 

онд „Условия на труд  МТСП „Актуализиране на нор-
мативната база на взривно-сеизмична защита . 

Изследванията в обектите на „Асарел-Медет“ АД 
са теоретико-експериментална основа за  усъвър-
шенстване и актуализиране на метода. 

През периода 2000-2016 г. в рудник „Асарел“ про-
гнозирането и управлението на взривно-сеизмич-
ни параметри на технологичните взривявания е 
извършвано с цел охраняване на отговорни съо-
ръжения и сгради, разположени в котлована и на 
различно разстояние от контура на рудника: скален 
масив,  работни и неработни бордове, изградени 
структури - водоотливна галерия, помпена станция, 
руднична подстанция, ЦПТ-1,  ЦПТ-2, технологични  и 
административни  сгради  и др.

Използвана е най-съвременна специализирана реги-
стрираща  апаратура – U S 1608 Нитро Консулт ве-
ция  и MiniMate PlusTM Instantel ISO 9001 – Канада  с 
възможности за анализ въз онова на над 34 препо-
ръки, нормативи и стандарти, залегнали в световна-
та взривно-сеизмична практика.

Детайлните инструментални изследвания се извърш-
ват за установяване на общоприетата в световната 
практика „зависимост“, характеризираща параме-
трите на взривно-сеизмично въздействие приведено 
разстояние (r = R . Q0,5, m kg  – ре истрирана ско-
рост на ви ра ии (V, mm s :

Областта, в която се генерира взривно-сеизмичното 
въздействие, се дефинира във взривната практика  
като взривно еизмично огнище на взрива.

Теоретико-експериментално е установено, че пара-
метрите на границата на „огнището  се разглеждат 
като зона, в която напрежението и деформацията 
достигат критични стойности на безопасност.

Геометричните параметри радиуса на „огнището  
се определят  от масата на заряда взривно вещество 
ВВ , енергетичните показателите на ВВ и характера 

на предаването на енергията на газообразните про-
дукти на взрива в скалния масив. От съществено зна-
чение са физико-механичните и акустичните свой-
ства на прилежащия към заряда  скален масив. 

Публикуваните данни на резултатите от теоре-
тико-експерименталните изследвания установяват, 
че радиусът на взривно-сеизмичното огнище ro е 
пропорционален на масата на заряда ВВ Q, kg , взри-
вена за един интервал t  8 ms . 

ro  K0 . Q
1 3 , m

където K0 е коефициент на пропорционалност.

Стойността на  коефициента на пропорционалност K0
е в зависимост от свойствата на скалния масив.

По публикувани данни стойността на коефициента за 
въглища е 0  4,0 m kg1 3, за относително ненарушен 
скален масив 0  5,0 – 5,6 m kg1 3. 

Без да се уточнява видът на скалите, японските учени 
предлагат зависимостта: 

ro  5,8 . Q0,38 , m  

В резултат на разкриване на съществуващите в скал-
ния масив микропукнатини и образуване на нови 
под действие на взрива, зоната се характеризира с 
повишена напуканост, оформяне на блокова структу-
ра и образуване на радиални пукнатини в дълбочина 
на скалния масив. Зоната на повишена напуканост, 
дефинирана като „зона на остатъчни деформации , е 
с радиус  ro.def  0,5 – 0,6  . ro.

Публикуваните данни добре се съгласуват с резулта-
тите от изследванията на микродеформациите в от-
крити рудници за добив на медни руди. Скоростта на 
вибрациитe на границата на „взривно-сеизмичното 
огнище  в зависимост от скалния масив е от 4.10-2 m s  
до  22.10-2 m s.

Проявените деформации в скалния масив се харак-
теризират с коефициента на относителна деформа-
ция . На границата на взривно еизмично о огни-
ще стойността на коефициента е от   0,000016 до 
  0,000078. По литературни данни за преобладава-

щите скали  0,000042.

С проектирането и въвеждането на съоръжение 
ЦПТ-3 руда  в експлоатация пред взривния инженер 
в рудник „Асарел  се поставя ново, по-претенциозно 
изискване за управление на взривно-сеизмичните 
параметри на технологичните взривявания при реа-
лизиране на максимален взривен ефект. Задачата се 
решава чрез извършване на задълбочени целенасо-
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V = K . (R/Q0,5 -n, mm s,
където:

 е коефициент, характеризиращ условията на взри-
вяване;

R – разстояние между взрива и проявеното взрив-
но-сеизмично въздействие, m;

Q – маса на заряда взривно вещество, взривено за 
един интервал, kg;

n – степенен показател, характеризиращ затихване-
то на взривно-сеизмично въздействие във функ-
ция от разстоянието.

Обект на задълбочени теоретико-експериментални 
изследвания са физико-механични, акустични и въл-
нопроводни свойства на реалния скален масив като 
среда на генериране, разпространение и проявление 
на взривно-сеизмичното въздействие. Интегралният 
показател, характеризиращ акустичните свойства 
на скалния масив, е скоростта на разпростране-
ние на е астичната въ на, а за вълнопроводните 
свойства – ре истрираната скорост на взривно се-
измични ви ра ии.

Коефициентът  отчита условията на генериране 
и разпространение на взривно-сеизмичното въз-
действие – масата и типа на промишленото взривно 
вещество, геометрични и енергетични параметри на 
заряда, геометрични параметри на взривяване, ин-
тервала на закъснение при взривяване на зарядите 
във времето и пространството.

Степенният показател характеризира декремента на 
затихване на взривно-сеизмичното въздействие в 
зависимост от разстоянието между взривното поле 
и пункта на регистрация охранявания обект. Стой-
ността на степенния показател n характеризира въл-

нопроводните свойства на реалния скален масив в 
зоната „взривно поле – охраняван обект .

Обобщаващите данни за зоната генериране на взрив-
но еизмично въз ей вие взривно поле  се изра-
зяват в категоризиране по взривяемост на скалния 
масив в различните участъци. Основният показател, 
характеризиращ взривяемостта на скалния масив, 
е рационалният относителен разход на взривно 
вещество за реализиране на максимален взривен
ефект – пълно отбиване на скалния масив без задига-
не на хоризонта и получаване на „прагове  с конди-
ционен зърнометричен състав – q, kg t.  

В зоната на охранявания обект основните параметри 
на взривно-сеизмичното въздействие са регистрира-
ните коро  на взривно еизмични ви рации и но е-
ща че о а. Алгоритъмът на апаратурата изчислява 
относителното ускорение и относителните деформа-
ции.
Дефинираното в световната взривно-сеизмична 
практика понятие „безопасност  изразява макси-
мално допустимите гранични стойности на опреде-
ления критерий за охраняване, при което все още 
нивото на параметрите на взривно-сеизмичното 
въздействие е в границите, при които не се нанасят 
щети в охраняваните обекти.

Общоприетият в световната минна практика крите-
рий за охраняване на скален масив е коефициентът 
на остатъчни деформации   V CP; на строителни 
конструкции – ръководна допустима  скорост на 
взривно-сеизмични вибрации – V, mm s.

Съоръжението ЦПТ-3 руда  ситуационно е изграде-
но на площадки на хоризонти 750, 758 и 765 в юго-
източен участък на рудник „Асарел“, ограничена 
от профили № 3 и № 9 за анализ на устойчивост на 

Тро ачно-пресевен комплекс к м с ор жение а циклично-поточен транспорт на р да ЦПТ-  в р дник Асарел  
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бордовете. Общата площадка на кота 750, на която е 
монтирана трошачката с подаващата лента, е огра-
ничена с 5-метрова стена от южната си страна. Бун-
керът е  монтиран на 4 колони 1000 1000 mm с ви-
сочина на бетоновата част 2400 mm. В горната част 
на колоните са вградени закладни части за връзка с 
базовите стоманени плочи на краката на конструкци-
ята на бункера.

Приемният бункер е фундиран на обща плоча с раз-
мери 12,85 12,4 m в план и дебелина 1,5 m. Плоча-
та е изпълнена по монолитен способ върху скална 
основа от бетон В300. Върху плочата са изпълнени 
4 подколонници за стъпките на стоманените опори 
на бункера. Колоните са с размери 1000 1000 mm
 и височина 2400 mm. От изток и юг плочата е кон-
фигурирана с мощни подпорни стени с височина
12,2 m.

Инженерният експертен анализ отнася строител-
ната конструкция на ЦПТ към клас „индустриален 
тип  с максимална устойчивост към динамично въз-
действие.

Пунктовете за регистрация на параметрите на въз-
действие са изградени в:
- скален масив хоризонт 750 – площадка  ЦПТ-3;
- монолитна плоча пета на носещите елементи;
- стоманобетонова подпорна стена;
- стоманобетонни подколонници на стоманените 

опори на бункера пункт № 1 и № 2 ;
- 4 подколонника за стоманените опори на тро-

шачката – металната част на колоните пункт № 3, 
№ 4 и № 5

Сеизмоприемниците се разполагат в профили, изгра-
дени от взривното поле до охранявания обект. Връз-
ката на регистриращия уред с елементите е твърда.

В съответствие с методологичния подход, изслед-
ванията за охраняване на съоръжение ЦПТ-3 се из-
вършват в следната последователност:
1. Изследвания на акустичните и вълнопроводните 

свойства на реален скален масив в основата фун-
дамента  на съоръжението.

2. Изследвания за определяне на ръководната до-
пустима  скорост на взривно-сеизмични вибра-
ции за строителната конструкция на комплекса.

Теоретико-експерименталните апаратурни изслед-
вания в реален скален масив се извършват за опре-
деляне на формулираната в световната взривно-се-
измична терминология некоригирана коро  на 
взривно еизмични ви рации - Vo, mm s.

Зависимостта риве ено раз о ние  коро  на ви-
рации е изведена за приетите в световната взрив-

но-сеизмична практика зони на въздействие – зона 
на ак ивно взривно еизмично въз ей вие – взрив-
но еизмично огнище, изка зона и а ечна зона.

Основният показател, предопределящ стойността на 
Vo, mm s, е коро  на раз ро ранение на на ъ на-

а е а ична въ на в реален скален масив.

Изследванията в реален скален масив обхващат ана-
лиз на обобщените зависимости за рудник „Асарел“ за 
зона а на ак ивно взривно еизмично въз ей вие – 
взривно-сеизмично огнище R  60 m  и изка зона 
60  R  150 m  и детайлни изследвания на скалния 

масив в зоната на площадката на ЦПТ-3 – хоризонт 
750 - 758 - 765 фиг. 1 ; детайлни изследвания на скал-
ния масив в зоната на фундаментите на основните 
носещи елементи на съоръжението – подпорна сте-
на и колони на приемен бункер и трошачка фиг. 2 .

Методологичният подход внася ограничение, изра-
зяващо се в запазване постоянство на:

Фиг. . Зависимости по Логарит ма на  а скален ма-
сив на ори онт  в оната на активно в ривно сеи мично 
в де ствие

Фиг. . Зависимости по Логарит ма на  а монолитна 
об а плоча В  стоманобетонна подопорна стена  стома-
нени опори б нкер и тро ачка и обоб ени а скален масив

ори онт  монолитна об а плоча В  стоманобетонна 
подпорна стена  стоманени подпори б нкер и тро ачка
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} Технологичните параметри на системата на до-
бива, установени в практиката за изпълнение на 
производствената програма на дружеството:

- височина на работното стъпало Н  15 m;
- диаметър на взривните сондажи d  251 mm.

} Геометрични и енергетични параметри на тех-
нологичните взривявания, определени за дефи-
нираните зони по взривяемост в рудника за реа-
лизиране на кондиционен зърнометричен състав 
на руда и откривка:

- енергетични показатели на взривното веще-
ство;
- маса ВВ в основния сондажен заряд, взривена с 
един интервал на закъснение t  8 ms   Q  420 kg
int.;
- конструкция на сондажния заряд;
- интервал на закъснение между зарядите взрив-
но вещество във времето и пространството;

} Геометрични параметри на „предпазен целик над 
хоризонт 750“: 
- разстояние R  m;
- височина Н  m;
- ъгъл на откоса на стъпалото и борда – . 

} Скалният масив на площадка ЦПТ-3 –  хоризонт 
750 е представен от гранодиорит с непроменена 
до незначително променена структура с:
- обемно тегло    2,65 t m3;
- скорост на разпространение на надлъжната 
еластична вълна CP  1497 m s.

} За реалния скален масив в зоната на промишлена 
площадка на ЦПТ-3 CP  1360 m s  1633 m s.
- скорост на разпространение на напречната 
еластична вълна CS  1048 m s, изчислена по ли-
тературни данни за коефициент на съотношение
CS CP  0,7.

Анализирани са изведените зависимости „приведено 
разстояние“ – „регистрирана скорост на вибрации“ 
за реален скален масив в зоните по взривяемост в 

рудника. Резултатите дават основание за извеждане 
зависимостта на хоризонт 750 като резултат от обоб-
щаване за разстояния R  60 m; 60 m  R  150 m и де-
тайлните изследвания на скалния масив в зоната на 
фундаментите на строителната конструкция  на съо-
ръжението фиг. 3 . По този начин се обхващат фор-
мулираните зони в световната взривно-сеизмична 
практика – зона на активно сеизмично въздействие 
сеизмично огнище , близка зона и зона на преобла-

даващи еластични деформации.

За реален скален масив геометричните параметри 
на зоните са в зависимост от масата на заряда взрив-
но вещество, взривена с един интервал, и интерва-
лът на закъснение между зарядите във времето и 
пространството.

Изследванията за реален скален масив в зона Пло-
щадка ЦПТ обемно тегло ¥  2,65 m3; скорост на 
разпространение на надлъжната еластично въл-
на  Cp  1497 m s  са извършени при маса на заряда 
взривно вещество FORTIS Q  420 kg int., скорост на 
разпространение на напречната еластична вълна 
Cs  1080 m s  и резултатите от изследванията на хо-
ризонт 750, 758 и 765 табл. 1  .

Фиг. . Зависимост приведено разстояние  ре истрирана ско-
рост на ви ра ии като ре лтат от обоб аване а ра стояния 

           и дета лни и следвания а ори онт 

Прогно ирани и числени параметри
при маса на аряда     - 

Литерат рни данни Активно в рив-
но-сеи мично в -
де ствие ор. Ненар ен скален  масив

в открити р дници Япония

Ko  , Kд  , Ko  , V   . r - ,

она ктивно взриво сеизмично въздействие

Радиус rо , m 37,44 41,94 57,58 45,30

Скорост на вибрации на граница на зоната Vo, mm s 164,8 147,2 142,1 149.7

Коефициент на относителна деформация 0,000109 0,000098 0,000094 0,0001

она на остатъчни де орма ии

Радиус rо . е ., m 20,59 23,07 31,67 28,84

Скорост на вибрации V . е ., mm s 282,8

Коефициент на относителна деформация 0,000189
Таблица. . Прогно ирани и числени параметри при маса на аряда Q    -  в ра лични они
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Прогнозираният радиус R  45,3 m на зоната ак ивно 
взривно еизмично въз ей вие  взривно еизмично-

о огнище - хоризонт 750 е изчислен от зависимост-
та риве ено раз о ние  коро  на ви рации при 
коефициент на остатъчни деформации   0,0001. 
Тази стойност се препоръчва в световната минна 
практика като допустима за охраняване на съоръже-
ния Първи к а  – особено отговорни съоръжения със 
срок на експлоатация над 10 години в случая  нера-
ботни стъпала и бордове в откритите рудници .

При разстояние, фиксирано от геометричните разме-
ри на предпазния целик R  64  65 m, прогнозира-
ната стойност на вибрации е V  89,96 mm s, респек-
тивно коефициентът на  относителна деформация е
  0,0000601.

Стойностите на изчислените параметри на взрив-
но-сеизмичното въздействие скорост на вибрации 
V  289,92 mm s, коефициент на остатъчни деформа-
ции   0,000193  на границата на зона о а ъчни е-

ормации R  28,84 m удовлетворяват изискванията 
за охраняване на обекти ори к а    0,0002 срок 
на експлоатация над 5 години  – работни стъпала в 
откритите рудници. Оформените скални блокове в 
тази зона от развитие на съществуващите наруше-
ния все още са в равновесно състояние, без провоки-
ране на „срутища  в зоната на откосите на работните 
стъпала.

Анализът на резултатите от изследванията на акустич-
ните и вълнопроводните свойства на скалния масив 
на хоризонт 750 показва, че при скорост в скалния ма-
сив на границата на предпазния целик R  45,3 m  на 
ЦПТ-3 V  149,7 mm s ,  прогнозираната скорост на ви-
брациите в скалния масив в зоната на общата плоча е
V  76,6 mm s.

Данните потвърждават резултатите от изследванията 
за управление на взривно-сеизмичните параметри 
на технологичните взривявания в участък „Север  за 
охраняване на скалния масив в зоната на „предпа-
зен целик  и в зоната на фундаментите на строител-
ната конструкция на Съоръжение ЦПТ 1 откривка  и 
представляват практически интерес за охраняване 
на скалния масив в зоната на стъпалата и бордовете.

Оценката на взривно-сеизмичното въздействие вър-
ху съоръжение ЦПТ-3 е извършена въз основа на 
анализа на изведените по програмния продукт на 
Instantel  зависимости риве ено раз о ние  реги -

рирана коро  на ви рации в основните елементи 
на носещата строителна конструкция – общата моно-
литна плоча В 300 на площадката, стоманобетонни 
пети, стена и колони, стоманобетонна подпорна сте-
на, стоманени опори бункер трошачка, при диаметър 
на сондажите d  251 mm, емулсионно взривно веще-
ство Fortis и приведени разстояния r  2,44 m kg-0,5,
r  7,318 m kg-0,5 и r  17,078 m kg-0,5 фиг. 3, 4, 5 и 6 .

Детайлните изследвания на параметрите на взрив-
но-сеизмичното въздействие са извършвани за: 
скален масив хоризонт 750 фиг. 3 ; монолитна обща 
плоча В 300 фиг. 4 ; подпорна стоманобетонна стена 
фиг. 5  и стоманени опори бункер трошачка фиг. 6  

Фиг. . Зависимост приведено разстояние  ре истрирана ско-
рост на взривно сеизмични ви ра ии на монолитна об а пло-
ча В  ори онт 

Фиг. . Зависимост приведено разстояние  ре истрирана ско-
рост на взривно сеизмични ви ра ии на стоманобетонна сте-
на

Фиг. . Зависимост приведено разстояние  ре истрирана ско-
рост на взривно сеизмични ви ра ии на стоманени опори б н-
кер тро ачка

Анализът на регистрираните стойности на скорост-
та на вибрациите табл. 2  позволява да се направят 
следните констатации:
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- на настоящия етап на развитие на минните ра-
боти технологичните взривявания се извършват 
предимно в зоната на еластични деформации
R  200 m;

- регистрираните максимални стойности на вибра-
циите в основните носещи елементи удовлетворя-
ват изискванията, залегнали в световната практи-
ка за охраняване на фундаменти на промишлени 
и индустриални сгради:  ермани  (V  20  40 mm s 
при носеща честота f  10  50  - DIN 4150 , и
(V  27,6  45 mm s СНИП П-А.12-69 , веци  (V =
35  70 mm s - S EDIS  STANDARD SS 460 48 66 , 

 (V  50 mm s - USBM  R18507 And OSMRE - USA ; 

- стойността на регистрираната скорост на вибра-
ции на общата бетонова плоча В 300 е от 0,304 до 
0,4 от скоростта в скалния масив.

Стойността на вибрациите, регистрирани в стомане-
ните колони, е 0,887 до 0,97 от стойността в стомано-
бетонните подколонници. 

В пункта на регистрация в стоманобетонна подпорна 
стена височина 2 m  скоростта на вибрации е по-ви-
сока от 1,768 до 1,081 пъти в сравнение с петата.

Подходът при определяне на ръководната скорост 
на взривно-сеизмични вибрации в основните носе-
щи елементи на строителната конструкция изисква 
експертна инженерна оценка на охраняваното съо-
ръжение по конструкция, строителен материал,  ци-
кличност на взривно-сеизмично въздействие нато-
варване.

При постоянство на стойностите на тези фактори за 
конкретно съоръжение, предопределящ е факторът 
раз о ние. Установено е, че този фактор отчита вза-
имодействието във времето на зарядите във взрив-
ното поле в зависимост от разстоянието.

Стойността на корекционния коефициент разстоя-
ние KR, се определя от израза

KR  =  K . R-n

където:
 е коефициент, отчитащ условията на взривяване;

R - разстояние между взривното поле и площадка на 
ЦПТ-3, 

n - степенен показател, отчитащ затихване на взрив-
но-сеизмичното въздействие в зависимост от  
разстоянието между взривното поле и пункта на 
регистрация.

Препоръчваните корекционни коефициенти раз-
о ние по литературни данни за нормален скален 

масив са:
- при R  45,3 m - KR   0,518;
- при R  55 m    - KR   0,478;
- при R  150 m  - KR   0,313;
- при R  350 m  - KR   0,22.

За минно-техническите условията на рудник „Аса-
рел“ теоретико-експерименталните изследвания оп-
ределят стойности   5,0236 и n  0,599 фиг. 7 .

Прогнозираният коефициент разстояние Kи за реален 
скален масив при взривяване в установените зони на 
взривно-сеизмично въздействие е съответно:

Параметри
Констр кция  ЦПТ

онолитна об а 
плоча В  пета

Стоманобетонова
подпорна стена

Стоманени опори,
 колони б нкер тро ачка

Израз V = K . R/Q0,5 -n V  105 . R/Q0,5 -1,05 V  236 . R/Q0,5 -1,31 V  71,5 . R/Q0,5 -0,925

Пунктове на регистрация, бр. 266 266 465

Приведено разстояние r, m kg0,5 3,172 9,027 6,746

Регистрирана максимална скорост V, mm s 28,1 12,1 14,4

Носеща честота f, 37 6,3 20

Изчислено максимално относително  ускорение g 0,913 0,172 0,186

Изчислена максимална деформация, mm 0,173 0,296 35

а е е ка  Данните се отнасят към 13.12.2016 г.

Фиг. . Корекционен коефициент ра стояние KR, определен а 
минно-те ническите словията на р дник Асарел

Таблица. .  И следвания на параметрите на в ривно-сеи мичното в де ствие а три вида констр кции на с ор жението а 
циклично-поточен транспорт на р да ЦПТ  
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- на границата активно взривно-сеизмично въз-
действие - взривно-сеизмично огнище R  45,3 
m  - Kи  0,512;

- на граница предохранителен целик R  65 m  - Kи = 
0,412;

- на граница изка зона (R  150 m  - Kи  0,25;
- в зона рео а аващи е а ични е ормации

(R  350 m  - Kи  0,15.

Прогнозираната ръководна скорост за конструкция-
та на общата монолитна плоча фундамент на под-
порна стена, колони бункер, колони трошачка  при 
извършване на технологични взривявания с маса 
на заряда взривно вещество Q  420 kg int е дадена 
в табл. 3 фиг. 8 .

Представителността на анализираните данни за ре-
алните минно-технически условия дават основание с 
достатъчна прецизност алгоритъмът да бъде адапти-
ран и осъвременен за оразмеряване на взривно-се-
измичните параметри при извършване на техноло-
гични взривявания в рудник „Асарел“. 

Ръководната допустима  скорост на взривно-сеиз-
мичните вибрации за охраняване на скален масив 
в зоната на охранителния целик и конструкцията на 
съоръжение ЦПТ-3 е:

- за скален масив на границата на о ран вани  це-
ик  

- на хоризонт 750 R  65 m  - V  149,7 mm s;

- за скален масив в основата на фундамента на хо-
ризонт 750  - V  76,6 mm s;

- за монолитна обща плоча В 300 - V   30,6 mm s.

Допустимата маса на заряда, взривена с един интер-
вал t 8 ms  за скалния масив в целика се определя 
от израза:

Q   0,2049 . R1,9998 kg int. 

Оценката показва, че допустимата маса на заряда за 
охраняване на съоръжението ЦПТ-3 приоритетно се 
определя от изискването за охраняване на скалния 
масив в целика фиг. 9 .

При установената технология на пробивно-взривни 
работи в рудника диаметър на заряда d  251 mm
и маса на заряда взривно вещество FORTIS
Q 420 kg int  прогно ираното бе опасно ра стоя-
ние а скалния масив е R  ,  .

Фиг. . Прогно ирана р ководна скорост а констр кцията на 
об ата монолитна плоча скален масив ори онт  моно-
литна плоча Ф подпорна стена, стоманени подпори б н-
кер и тро ачка

Фиг. . Р ководна доп стима  маса на аряда ВВ а о ранява-
не на скален масив в оната на предпа ния целик и констр к-
цията на с ор жение ЦПТ-

П нкт на регистрация
И числена прогно ирана  скорост V,  при маса на аряда 

в ривно ве ество Q  

  ,  R   R   R   

Скален масив площадка ЦПТ3 V  458 . R-1,41 149,50 27,66 8,38 89,93

Масивна плоча - V  105 . R-1,05 45,65 12,99 5,33 31,24

Стоманобетонна стена- V  231,74 . R-1,31 83,83 17,47 5,76 52,23

Стоманени опори на бункер и 
трошачка - V  72,8 . R-0,930 34,81 11,43 5,20 24,88

Таблица. .  Прогно ираната р ководна скорост а констр кцията на об ата монолитна плоча при и в р ване на те нологични 
в ривявания с маса на аряда в ривно ве ество Q   
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При в ривно ве ество  с Q    
R , .

Охраняването на скалния масив в целика гарантира 
практически охраняване на скалния масив в основа-
та на общата бетонна плоча разстояние R 65 m  и 
монолитна обща плоча В300 фундамент на строител-
ната конструкция на съоръжението табл. 4 .

При извършване на технологични взривявания на 
разстояние R  45,3 m инструкцията изисква те да се 
извършват с диаметър на сондажите d  251 mm.

Диаметърът на сондажа при оптимални геометрич-
ни параметри на заряда за взривно вещество FORTIS, 
удовлетворяващ охраняване на скалния масив в це-
лика, се определя от изведената за хоризонт 750 за-
висимост, фиг. 10 :

d  0,0198 . R0,6675

Коефициентът 0,0199 и степенният показател 0,6675 
е за емулсионно взривно вещество FORTIS, относите-
лен разход на взривно вещество q  0,17 kg t и дъл-
жина на заряда, равна на линията на съпротивление 
за сондажите от първия ред lзар= W  30,1 . dзар ;

Изчисленият диаметър на заряда е:
за разстояние R  15 m d  121 mm;
  R  25 m d  170 mm;
  R  35 m d  213 mm;
  R  45,3 m d  253 mm.

Това изисква в зоната на активно взривно-сеизмично 
въздействие оразмеряване на взривно-сеизмичните 
параметри на взривните поле и апаратурен контрол 
на параметрите на въздействие, което е част от орга-
низацията на пробивно-взривните работи в рудника.

В откритите рудници „Медет“ и „Асарел“ и бившата 
кариера „Люляковица“ е извършвана целенасоче-
на теоретико-експериментална дейност за контрол 
и изследване на взривно-сеизмичното въздействие 
като форма на странично действие на взрива вър-
ху околната среда. Изследванията обхващат факто-
рите, влияещи и предопределящи параметрите на 
въздействие в реални минно-технически условия от 
комплекса ка ен ма ив  геоме рични и енерге ич-
ни араме ри на е но огични е взрив вани   а-
раме ри на взривно еизмично въз ей вие. 

Разработен  и  актуализиран е методологичният под-
ход на изследвания при използване на съвременна 
регистрираща взривно-сеизмична апаратура с цел 
охраняване на отговорни съоръжения. 

При настоящото ниво на технологията на пробив-
но-взривните работи и високата квалификация на 
персонала изучаването, прогнозирането и управле-
нието на параметрите на страничното въздействие 
на взрива се превръща от научноизследователска 
с приложна насоченост дейност в чисто инженер-
но-техническа работа на взривния инженер. 
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Скален масив в целика, 
  ,

Скален масив в констр кцията на ЦПТ, 
Vp  , Плоча бетон В , Vp  ,

Разстояние 
R, m

Доп. маса ВВ 
Q, kg int

актическо  разстоя-
ние R,  m

Прогнозирана скорост 
V, mm s

актическо раз-
стояние R, m

Прогнозирана скорост 
V, mm s

15 46,1 80 14,14 80 7,88

25 127,9 90 24,59 90 11,89

35 250,8 100 34,07 100 15,16

45,3 420 110,3 42,08 110,3 17,93

Фиг. . Прогно иран диамет р на аряда при о раняване на 
скалния масив в целика

Таблица. .  Доп стима маса на аряда на интервал а гарантирано о раняване на скалния масив в предпа ен целик в ависимост 
от ра стояние
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В тази статия се анализират особеностите на вибрацион-
ните пресевни уредби тип „Банан“. Те се характеризират 
с изключителна производителност и ефективност и малка 
дебелина на слоя от пресяван материал. Тези високо ско-
ростни машини могат да включват от два до шест наклоне-
ни участъка, вариращи от 45  в началото до нулев наклон в 
края. Стръмната захранващата част осигурява транспорти-
ране на материала с висока скорост и бързо преминаване 
на фините частици в подситовото пространство. В средните 
участъци от пресевната повърхност се постига тънък слой 
на материала и лесно преминаване на отделните частици 
през отворите на ситото. В последния участък се създават 
условия за безпрепятствено преминаване и на трудните 
частици. Поради многобройните им предимства е препо-
ръчително използването на този тип сита в минно-обогати-
телното производство.

Пресяването на насипни материали се при-
лага в миннообогатителната, химическата, 
металургичната, хранително-вкусовата про-
мишленост. При това се наблюдава огромно 

разнообразие по отношение на зърнометричния 
състав, състоянието и физико-химичните свойства 
на материала. От производителността и ефектив-
ността на процеса в голяма степен зависи себестой-
ността  и качеството на продукцията.

Разделянето на материала посредством вибрацион-
но пресяване се практикува вече няколко столетия и 
през цялото време пред конструкторите стои въпро-
сът за подобряване производителността и надежд-
ността на пресевните системи. Натрупани са голям 
брой емпирични знания и опит в резултат от прак-
тиката, често по метода на пробата и грешката. През 
последните сто години се провеждат интензивни на-
учни изследвания върху анализа и синтеза на пре-
севните системи и разнообразието на конструктивни 
решения е голямо. С най-голяма производителност  
до този момент се отличават вибрационните сита тип 
„Банан“, влизащи в производствената номенклатура 
на всички световни производители на сортировъч-
на техника. Неговата пресевна повърхност се състои 
от между два и шест наклонени участъка с различен 
наклон фиг. 1 и 2 . гълът се променя от 35-45o в на-
чалото до 0-8o в края. По този начин се осигуряват 
различни режими в различните части на ситото. Така 
се постига висока производителност, която не е за 
сметка на ефективността, както е при класическите 
вибрационни пресевни уредби. В качеството на пре-
севни повърхности се прилагат предимно износо-
устойчиви полиуретанови скари, но също и метални 
плетени или щанцовани листови . Корпусът на сито-

то извършва линейни трептения във вертикално на-

ОСОБЕНОСТИ НА ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ 
ВИБРАЦИОННИ ПРЕСЕВНИ УРЕДБИ ТИП „БАНАН“

Доц. д-р инж. Стефан П лев - Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, st pulev ahoo.com

   -   -
   . S. Pulev

: This article analyzes the specifics of banana 
or multi-slope screens. These are capable of achieving 
exceptionally high throughput per screening area. They are 
high capacity, low bed depth, high velocity machines which may 
include two to as many as six decks with slopes varying from 
45º at the first section through to horizontal at the last. The 
steep feed section of a banana screen causes material to flow 
at high velocity and serves to quickly remove finer particles. A 
thin bed quickly stratifies midway along the surface causing 
faster removal of fine material (below the cut point) than what 
a slower thicker bed would allow. Near size material screening 
occurs more efficiently at the lower screen slopes where the 
material is slowed down. The many advantages of this type 
of sieves make them recommended for mining and quarrying.

правление с голяма амплитуда под действието на пе-
риодична сила от вида F = . sin . Тя се поражда от 
двувалов фазово уравновесен вибратор, състоящ се 
от два успоредни дебалансни вала, въртящи се с ед-
наква честота и противоположни посоки. Честота-
та на смущението  се определя от ъгловата скорост 
на задвижващия електродвигател и от предавателно-
то отношение на ремъчната предавка. Вибраторът е 
поставен високо над пресевните повърхности, за да 
се осигури по-голяма стабилност на трептенията на 
корпуса.

При този тип пресевни уредби се залага предимно 
върху ролята на наклона на решетката при работата 
на ситото. гълът на пресевната повърхност влияе 
върху процеса на пресяване в две насоки. От една 
страна увеличаването на наклона води до намалява-
не действителния размер на отворите на ситото 1-4 . 
Съгласно фиг. 3 размерът на свободно преминаваща-
та частица през отворите на решетката се определя 
по формулата d = . cos   .  . С h е означена дебе-
лината на пресевната повърхност, а l е абсолютният 
размер на отворите . При големи наклони се стига до 

съотношението ld
3
1≈ . Следователно с увеличаване 

на наклона се намалява вероятността за преминава-
не на частичките. Затруднява се и преминаването на 
трудните зърна и се създават условия за задръства-
не на отворите. При вибрационното сито тип „Банан“ 
този проблем отпада, защото отделните наклонени 
участъци могат да имат различни големини на отво-
рите. По–стръмните пресевни повърхности са с по–
едри отвори, отколкото по–полегатите. 

От друга страна, увеличаването на наклона създава 
условия за голямо тангенциално ускорение и следо-
вателно предизвиква бързо нарастване на скорост-
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най-стръмния  участък скоростта 
на пресявания материал е голя-
ма, 3-4 m s, което осигурява тънък 
слой на насипния продукт над ре-
шетката. Тогава през отворите пре-
имуществено преминават ситните 
частици и така не създават условия 
за прилепване по повърхността и 
задръстване на решетката. Висо-
ката скорост има и още едно пре-
димство: не позволява на трудни-
те зърна да засядат. В следващите 
участъци с по-малък наклон ско-
ростта на материала не е толкова 
голяма и се създават условия за 
безпрепятствено преминаване на 
зърната през отворите на ситото. 

Дължината на пресевната повърх-
ност е друг важен фактор, обусла-
вящ производителността на сито-
то. При големи дължини отделното 
зърно остава по-продължително 
върху ситото, с което се увелича-
ва вероятността за преминаването 
му през отворите. Промяната на 
наклона в отделните участъци от 
вибрационното сито тип „Банан“ от 
само себе си осигурява по-голяма 
дължина, отколкото при конвен-
ционалните пресевни уредби. 

В заключение може да се каже, че 
предимствата на вибрационните 
пресевни уредби тип „Банан“ по 
отношение на производителност 
и ефективност са безспорни. Бла-
годарение на сложният контур на 
пресевните повърхности се избяг-
ва задръстването и се създават ус-
ловия за самоочистване на отвори-
те 5 . Ето защо е препоръчително 
използването на този тип сита в 
миннообогатителното производ-
ство.
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Фиг. . С ема на вибрационна пресевна редба тип Банан  с пет част ка

та на отделните зърна. С това се 
дава превес на транспортиращата 
функция на ситото и съществено 
се подобрява производителността. 
При конвенционалните пресевни 
уредби това обстоятелство създа-
ва негативни ефекти. Там бързото 
преминаване на материала над 
пресевната повърхност подтиска 
процеса на сегрегация и нама-
лява вероятността частиците да 
преминат безпрепятствено през 
отворите. Иначе казано високата 
производителност е за сметка на 
ниската ефективност. При вибра-
ционното сито тип „Банан“ това 
противоречие отпада. В началния 

Фиг. . С ема на вибрационна пресевна редба тип Банан  с три част ка

Фиг. . Ра мер на преминава ата час-
тица



Е И

Минно дело и геология, 2-3 201746

РЕЗ Е

Изследването представя два типа на псевдоморфоза 
на плочест калцит известна и като текстура на пло-
чест кварц  в находище „Къклица , разкриващи се на 
близка надморска височина, но разделени в прос-
транството.

Първият тип се явява под формата на тънки жилки, 
разкриващи се непосредствено над полегат разлом 
на отделяне. Представен е от кварц, псевдоромбичен 
адулар 10-20 об. , рядък пирит и електрум с високи 
съдържания. Вторият тип присъства в стръмни жили, 
запълващи листрични разломи с ясни тектонски кон-
такти. Той е развит на по-високо ниво от първия, 
също във висящото крило на разлома на отделяне. 
Представен е от кварц, псевдоромбичен адулар 1-2 
об.  и редки зърна пирит и електрум. Съставът на 
електрума от двата типа е различен: електрумът от 
първия тип има отношение Au Ag над 3, а в електру-
ма от втория тип това отношение е под 3. Първият 
тип на псевдоморфоза на плочест калцит е модели-
ран като първи хоризонт на кипене, с относително 
по-висока степен на кипене и по-ефективно отлагане 
на Au. Вторият тип може да бъде моделиран или като 
второ кипене на по-високо ниво от първото или като 
друг импулс на кипящ хидротермален разтвор. Той е 
образуван при по-ниска температура и показва по-
ниска ефективност на отлагане на Au.

Въз основа на литературни данни и данни от Кру-
мовградското златорудно поле е заключено, че 
обичайното кипене не е достатъчно за ефективно 
отлагане на електрум в епитермални условия. За об-
разуване на богати епитермални руди на благород-
ни метали е необходимо почти пълно изпарение на 
летливите съединения в отворена хидротермална 
система.

УВОД

Кипенето на хидротермалния разтвор при него-
вото издигане към плитки нива под нивото на 
подземните води е установено в съвременни 
геотермални системи 1 - 8   и се смята за клю-

чов фактор, осигуряващ ефективно отлагане на зла-

ОТЛАГАНЕ НА ЕЛЕКТРУ , КАЛЦИТ И АДУЛАР 
ОТ КИПЯЩ ИДРОТЕРМАЛЕН РАЗТВОР В КРУ ОВГРАДСКОТО 
ЗЛАТОРУДНО ПОЛЕ. ГЕОЛО КИ СЛЕДСТВИЯ

Доц. д-р Ирина аринова - Институт по минералогия и кристалография, БАН
irimari gmail.com

  ,   -
       

.     -
  ,  -

,  . Irina Marinova - Institute of 
Mineralogy and Crystallography at the Bulgarian Acad-
emy of Sciences

The study presents two styles of bladed quartz texture 
in the Kuklitsa gold deposit located at close altitude 

      .    
appears as thin veinlets just above a low-angle detach-
ment fault where bladed quartz associates with 10-20 
vol. % of pseudo rhombic adularia; scarce pyrite; and 
electrum of high grades. The second style is present in 

         -
tacts. It is developed above the detachment fault at a 

      .   
quartz associates with pseudo rhombic adularia of 1-2 
vol. % and scarce both electrum and pyrite. Composi-
tion of electrum from the two styles of bladed quartz 
is presented on the basis of a few samples. It is found 

          
has Au/Ag ratio above 3, whereas the electrum from the 

       .   
          

higher degree of boiling, with high-grade electrum and 
         -

tachment fault. The second style could be modeled as 
second boiling horizon at a higher level or as another 

   .      -
        -

cy in respect to electrum deposition and of respective 
lower electrum grade. 

         -
        -

der epithermal conditions. Reviewing literature on the 
shallow boiling, including auriferous bladed quartz tex-
tures and colloform-banded ones worldwide and in the 

        
        

required for formation of high-grade precious-metal 
ores in short distances.

то и сребро в епитермални, нискосулфидни условия 
9 - 12 .

Смята се, че при кипенето отделянето на летливи 
съединения като 2O, CO2 и 2S дестабилизира ком-
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плексните съединения на златото и среброто и на 
редица други метали като Bi, S , As, g, Se и Te, и те 
се утаяват под формата на собствени съединения за-
едно с калцит с характерен плочест хабитус отложен 
поради загуба на CO2 , със SiO2 отложен поради загу-
ба на водна пара  и с адулар отложен поради пови-
шаване на p  на флуида  2 - 5, 7, 9, 12 - 18 . 

Съществуват редица наблюдения на отлагане на SiO2, 
плочест калцит и адулар в геотермални системи, кои-
то помагат за разбирането на процеса на кипене в 
плитки корови условия. Установено е, че отделянето 
на водна пара води до пресищане на хидротермал-
ния разтвор по отношение на SiO2 и той се отлага под 
формата на аморфна фаза, опал или халцедон, които 
по-късно прекристализират в кварц. Аморфният SiO2
най-често има крустификационно-коломорфно-иви-
честа текстура и се отлага главно в повърхностни-
те части на тръбите на геотермалните сондажи 6 . 
Именно с крустификационно-коломорфно-ивичес-
тите текстури се свързват високите съдържания на 
злато и сребро в епитермалните находища 9, 11, 
19 , както и в съседното находище „ ан Крум“ 20, 
21 . В съвременни геотермални системи плочестият 
калцит се отлага в един ограничен интервал от 100 
до 300 m над точката, където издигащият се геотер-
мален разтвор рязко се изпарява, с което посочва 
точката на първо кипене 6, 8 . Изследванията на 
плочест калцит в различни геотермални системи и 
епитермални находища показват, че в него съсъ-
ществуват флуидни включения, богати на течност, 
с такива, богати на газ. Това съсъществуване е при-
знак за разделяне на едрородния флуид на два нес-
месими флуида: течен и газов фазово разделяне , 
или с други думи на кипене на хидротермалния раз-
твор 3, 4, 7, 16, 19  . Под зоната на кипене флуид-
ните включения са богати на течност и с постоянни 
отношения течност газ 22 .

Изследванията в 3  и 14  показват, че адуларът 
също като плочестия калцит е показател за кипене 
на хидротермалния разтвор, при това той образува 
характурни псевдоромбични кристали. 

В епитермалните находища обикновено липсват 
подходящи за изследване флуидни включения в жил-
ните минерали, тъй като включенията са или твърде 
малки за разрешителната способност на оптичния 
микроскоп 23 ; собствени наблюдения  или са не-
представителни поради по-късната прекристализа-
ция на фазите на SiO2 24  или при кипене на флуида 
се захващат главно вторични флуидни включения 
изцяло газови или богати на газ, които не са пред-

ставителни за процеса на отлагане  19 . Още в 25  
се установява присъствие само на газови включения 
в електрум от епитермалното находище „Балейское“, 
Източно Забайкалие. Поради тези причини като 
пряк показател за кипене на разтворите най-често 
се ползват минерали-показатели. Това са главно ши-
роко разпространените в епитермалните находища 
плочест калцит и псевдоромбичен адулар.

За плочестия калцит е установено, че той обикнове-
но се псевдоморфозира от микрокристален кварц, 

при което се образува текстурата на плочестия 
кварц 14, 16 . Може би това название изглежда не-
уместно на незапознатия с минералните текстури, 
образувани в епитермални условия, но авторът го 
използва наравно с понятието псевдоморфоза на 
плочест калцит от кварц поради неговата утвър-
дена употреба в англоезичната литература върху 
епитермалните находища. В други случаи плочес-
тият калцит се псевдоморфозира от сраствания на 
микрокристални кварц и адулар 16 ; настоящо-
то изследване . Обикновено се разграничават две 
разновидности на текстурата на плочестия калцит: 
1  успоредно развити плочки, като най-често се 
наблюдават няколко набора от успоредни плочки, 
като отделните набори имат различна ориентация 
на плочките и 2  пресичащи се плочки, при което се 
оформят триъгълни и многоъгълни празнини меж-
ду отделните плочки 14, 16 .

В 16  отделят няколко етапа при псевдморфозиране-
то на плочест калцит от кварц и адулар: 1  отлагане 
на плочест калцит; 2  отлагане на кварц и адулар вър-
ху плочките на калцита; 3  разтваряне на калцита; 4  
последващо запълване на празнините от разтваряне 
от кварц и адулар, както и тяхното нарастване вър-
ху по-ранната генерация на същите минерали. Тези 
автори отбелязват за фосилизираната геотермална 
система на нискосулфидното находище „ ишикари“, 
че псевдоморфозирането на плочест калцит от кварц 
е широко представено под нивата с високи съдържа-
ния на злато.

Тъй като са показатели за кипене на хидротермални-
те разтвори, плочестият калцит и неговата псевдо-
морфоза, както и жилният адулар се следят широко 
при геоложкото проучване на епитермални златни 
находища. Целта е да насочат геолозите към зоните 
на кипене, където обширна литература показва, че 
съдържанията на благородни метали са високи и там 
е засебено тяхното промишлено орудяване 9, 10, 19, 
21, 26 -28 .

В епитермалното, нискосулфидно находище „Къкли-
ца“ се наблюдава текстурата на плочест кварц в 
различни типове на епитермална минерализация, 
които имат различна златоносност и различни нива 
на концентриране на адулар. Изследванията са от-
разени в 18 . В съседното находище „ ан Крум“ се 
наблюдават текстурата на плочест кварц и богати на 
електрум коломорфно-ивически текстури; послед-
ните бележат промишлената част на орудяването 
от злато и сребро 21 . Използвайки публикуваните 
вече данни, и добавяйки някои нови, допълващи 
данни, в настоящата работа е направен кратък пре-
глед на текстурата на плочест кварц в находищата 
„Къклица“ и „ ан Крум“, както и на коломорфно-иви-
честите текстури в находище „ ан Крум“. Обсъдени 
са данни за двете текстури, публикувани в геоложка-
та литература. Проследена е връзката на текстурата 
на плочестия кварц и на коломорфно-ивичестите 
текстури със съдържанията на благородни метали, 
и са обсъдени степените на кипене на хидротермал-
ния разтвор като условие за образуване на богати 
рудни жили.



48

Е И

Минно дело и геология, 2-3 2017

ГЕОЛО КИ СТРОЕ  
НА НА ОДИ АТА АН КРУ  
И КЪКЛИЦА

Находище „ ан Крум“ известно 
и като „Ада тепе“  е средно по то-
наж златно-сребърно находище 
25 t злато при средно съдържание 

5,07 g t и 13 t сребро при средно 
съдържание 2,7 g t  29 , а находи-
ще „Къклица“ е малко злато-сре-
бърно находище 1,3 t злато при 
средно съдържание 4,5 g t, Д. е-
лев – устно съобщение . Те са част 
от Крумовградското златорудно 
поле около 60 km2 , разположено 
в Източните Родопи и в източната 
част на Родопската тектонска зона 
30 . Рудното поле включва още 

малкото находище „Сърнак“ и ру-
допроявленията Синап, Скалак и 
Къпел 29 , фиг. 1 . Единственото 
находище в рудното поле, което е 
датирано, е „ ан Крум“ и неговата 
възраст е 34-35 млн. години приа-
бон , получена по метода на арго-
новата геохронология на адулар 
20, 31 . Общото структурно поло-

жение, типове на минерализация и 
минерален състав на находищата 
и рудопроявленията в Крумовград-
ското златорудно поле подсказват 
еднаквата им геоложка възраст.

Находище „ ан Крум“ се намира 
на около 300 km СИ от София и на 
5 km южно от Крумовград. Находи-
ще „Къклица“ се намира на 7 km 
ЮЮЗ от Крумовград, на 2 km ЮЮЗ 
от находище „ ан Крум“ и на юг от 
р. Кесебир, между махалите Коко-
шар и Щърбина на с. Къклица. 

Всички находища от Крумовград-
ското златорудно поле се разпо-
лагат в груботеригенни скали на 
Крумовградската група, които за-
пълват полуграбени, заложени във 
висящото крило на Токачкия раз-
лом на отделяне фиг. 1 . Токачкият 
разлом е регионален полегат раз-
лом с наклони 10-20 , който пред-
ставлява екстензионна милонитна 
зона на срязване с крехка прера-
ботка 32 . Пластичната деформа-
ция на зоната на срязване е била в 
нискотемпературен амфиболитов 
до високотемпературен зелено-
шистен фациес на метаморфизъм 
34 . По разлома към повърхността 

е изнесен метаморфният купол Ке-
себир-Кардамос 31 - 34 . Разломът 
се явява граница между долния 
метаморфен комплекс на купола и 

отгорележащия метаморфен ком-
плекс  седиментите на полуграбе-
на. Метаморфните скали на купола 
са метаморфозирани в амфиболи-
тов фациес 35 . Те са разделени 
на две единици: долна, гнайс-миг-
матитов комплекс орто- и пара-
грайси, и мигматити  и горна, пъс-
троцветна амфиболити, мрамори, 
пара- и ортогнайси, ултрамафити, 
шисти  фиг. 1; 20 . Протолитите 
на долната единица са с възраст 
карбон 328 25 млн. години, R -
Sr геохронология  36 , а тези на 
горната единица – ордовик U-P  
геохронология на циркон  37 . Из-
отопните отношения 40Ar 39Ar на 
метаморфни скали от долната еди-
ница показват охлаждане до 350 C, 
станало между 38 и 36 млн. години, 
което се свързва с изнасяне на ви-

Фиг. . Геоложка карта на Кесебирския метаморфен к пол  любе но предоставена 
от П. арчев  с добавени на оди а и р допроявления в Кр мовградското латор дно 
поле, и положение на р дното поле в границите на Б лгария

сокометаморфните скали по разло-
ма на отделяне 32, 38 .

Скалите на Крумовградската група 
възраст мастрихт-палеоцен; 39  

се разполагат несъгласно върху 
метаморфни скали фиг. 1 . Най-
ниско в геоложкия разрез са отло-
жени брекчи, брекчоконгломерати 
и пясъчници на аварската свита. 
Брекчите и брекчоконгломератите 
са полимиктови, едрочакълни до 
едропесъкливи, валунни и блоко-
ви; лошо сортирани и слабо спое-
ни; с колувиално-пролувиален про-
изход. аварската свита включва 
още олистолити и олистоплаки 
40, 41 . Брекчите са почти без 

спойка, докато брекчоконгломера-
тите имат пъсъчлива или глинес-
то-карбонатна спойка. Късовете 
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им произхождат от разнообразни метаморфни ска-
ли и рязко преобладават над спойката. Пясъчници-
те са средно- до едрозърнести с глинесто-кварцова 
спойка. Най-често слоистостта на дребнозърнестите 
седименти на аварската свита е неясна или слабо 
наклонена до хоризонтална, но се наблюдават и ясни 

наклони, съгласни на страната на разлома на отделя-
не. В грубокъсовите разновидности не се наблюдава 
слоистост 39 - 41 . Седиментите на аварската свита 
се явяват долна пресноводна моласа 42 . аварска-
та свита е определена като синхронна на разлома на 
отделяне 20 . Нагоре в разреза следват седиментите 

на приабонските въгленосно-песъчли-
ва и мергелно-варовикова задруги 40  
фиг. 1 и 2 . Те се разглеждат като обра-

зувани след приключване на движени-
ята по разлома на отделяне 20 .

Според геоложката карта на Болкан 
Минерал енд Майнинг златното ору-
дяване в находищата „ ан Крум“ и 
„Къклица“ е вместено сред брекчи, 
брекчоконгломерати и пясъчници на 

аварската свита, във висящото кри-
ло на Токачкия разлом на отделяне. 
Картираните хидротермални промени 
са определени като аргилизация, уме-
рено и силно окварцяване фиг. 2 . В 
находище „ ан Крум“ окварцяването е 
развито непосредствено над плоскост-
та на Токачкия разлом на отделяне 
20 . В находище „Къклица“ окварця-

ването достига разлома на отделяне 
само в западната част на находището. 
В централната и източната част оквар-
цяването има долна граница, която е 
силно ондулираща и е на 20-40 m над 
разлома сондажни данни в 41 .

В находище „ ан Крум“ в 20  се отде-
лят два типа на златна минерализация, 
изцяло развита във висящото крило 
на Токачкия разлом на отделяне: 1  
масивно таблитчато тяло, развито не-
посредствено над разлома на отделяне 
и 2  жили на запълване в брекчо-кон-
гломератите и пясъчниците в пре-
димно изток-западни субвертикални 
листрични разломи. Тези автори от-
белязват, че таблитчатото тяло запада 
на север-североизток с наклони 10-15 , 
съгласно с разлома на отделяне. В 21  
се добавя и трети тип - щокверкови 
тела, които секат първия тип.

В находище „Къклица“ в 41  се отделят 
няколко морфоложки типа рудни тела: 
1  пластообразно метасоматично тяло, 
удължено в меридионална посока, раз-

положено успоредно на западната гра-
ница на Лудетинския грабен, с долна 
граница полегатия разлом на отделяне, 
затъващ на ИСИ под ъгъл 15-18  и не-
ясна горна граница, която постепенно 
преминава в по-слабо окварцени или 
глинясали скали, в които съдържанията 
на злато са слабо завишени; 2  злато-
носни зони на интензивно раздробява-
не и хидротермална промяна – това са 
скали, чиято спойка е окварцена в раз-

Фиг. . Геоложка карта на на оди е К клица  любе но предоставена от Бал-
кан инерал енд а нинг ЕАД  и авторски геоложки ра ре  по линии -  и - : 

-   еоцен:   в гленосно-пес клива адр га масивни пяс чници и аргилити , 
  полимиктови брекчи    мастри т-палеоцен: Кр мовградска гр па гр би 

полимиктови брекчи, брекчоконгломерати и пяс чници  -   предпалеоген-
ски ф ндамент:   Р пчоска гр па ивичести амфиболити, амфиболови и био-
титови гна си ,   Арденска гр па равномерно рнести и порфиробластични 
метагранити и гранитогна си    литоложки контакт    слоистост фолиация  

  ра лом:   проследен,   предполагаем    Токачки ра лом на отделяне  
  нап кване    силициев синтер    интен ивно окварцяване    ме-

рено окварцяване    аргили ация    кварцови жили    посока и страна 
на ра лом кварцова жила  -   от :   ра крития на псевдоморфо на по 
плочест калцит    предполагаем ра лом    точка на опробване и номер на 
проба
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лична степен, включващи жилно и жилково окварця-
ване; 3  жили с различни размери, посока и елемен-
ти на залягане, предимно кварцови по състав, които 
наподобяват щокверк; 4  кварцови жили; 5  слабо си-
лифицирани пясъчници с аномални съдържания на 
злато и съпътстващи елементи с неясна морфология 
и произход.

Златно-сребърното жилно орудяване в находище 
„ ан Крум“, образувано при 250–220 C, е развито 
през ранния етап от развитие на седиментния ба-
сейн 35,36±0,21 до 34,71±0,16 Ma  43 . Най-ранният 
известен калциево-алкален магматизъм на най-близ-
кия вулкан Иран тепе, североизточно от Крумовград, 
е протекъл във времето от 34 до 33 Ma 44 . Той e 
видимо по-млад от орудяването в Крумовградското 
златорудно поле. Неясна остава връзката на орудя-
ването с възможен магматизъм. 

Орудяването в находищата „ ан Крум“ и „Къклица,“ 
и в рудопроявенията Скалак, Синап и Къпел е епи-
термално, нискосулфидно, с електрум като единствен 
промишлен минерал 20, 21, 29, 45 - 48 . Разтворите 
са били с ниска соленост 49 , с преобладаващо ме-
теорен произход, чийто състав е бил частично про-
менен при реакции с магмени и метаморфни скали 
от фундамента 31 . идротермалната промяна на 
вместващите седиментни скали е от приразломен 
адулар-серицитов тип 45 .

Неясната връзка с магматизъм определя два възмож-
ни произхода на орудяването: магматичен вместено 
в структурен и стратиграфски капан близо до края 
на термален ореол или над купола на плутон; дъл-
бочинни флуиди  и амагматичен модел вместено в 
структурен и стратиграфски капан по термални и хи-
дравлични градиенти – липса на геохимична зонал-
ност и високотемпературни елементи  31 .

АТЕРИАЛ И ЕТОДИ

Площта на двете находища е обходена през 2005, 
2008 и 2011 г. и разкритията на хидротермално про-
менени скали и на жили са опробвани. В статията 
се ползват вече публикувани данни за находище 
„ ан Крум“ 21 ; публикувани данни за находище 
„Къклица“ 18 , както и нови данни главно за нахо-
дище „Къклица“. Методите на изследване включват 
наблюдения с оптичен микроскоп в проходяща и 
отразена светлина и със сканиращ електронен ми-
кроскоп; рентгенофазов анализ и рентгеноспектра-
лен микроанализ, и са описани в съответните ста-
тии. Съставът на адулара е определен в проба №6 
с рентгеноспектрален микроанализ в един полиран 
препарат, с използването на енергийно-дисперси-
вен спектрометър LS-EDA  Tident при ускоряващо 
напрежение 20 k  и сила на тока на електронния 
лъч 500 pA. Анализите са извършени без стандар-
ти, с автоматично изваждане на фона, корекция за 
матрица и нормализация към 100  за всички еле-
менти, определени в спектъра. Всички методи са из-
ползвани с апаратура на Института по минералогия 
и кристалография – БАН.

Фиг. . Типове на текст рата на плочест кварц в на оди е 
К клица : а  плочест кварц, отложен по стената на жилка, се-

ча а пластообра ното масивно окварцяване, непосредстве-
но над Токачкия ра лом на отделяне   стр мна жила с час-
т ци с плочест кварц   обра ец от стр мна жила, пока ва а 
епи оди на отлагане на масивен кварц и на плочест калцит  

 аналогично на , в полиран обра ец

РЕЗУЛТАТИ

В находищата „Къклица“ и „ ан Крум“ плочест кал-
цит не бе установен в повърхностни разкрития. В 
находище „ ан Крум“ в дълбочина плочест калцит е 
документиран от 20 . И в двете находища на повърх-
ността се наблюдават само псевдоморфози на пло-
чест калцит, потвърдено от рентгенофазов анализ. 
Разпространението на псевдоморфозите на плочест 
калцит е ограничено във висящото крило на разлома 
на отделяне. Площите с псевдоморфози на плочест 
калцит в находище „Къклица“ са показани на фиг. 2: 
разкритията имат близка надморска височина, но са 
разделени в пространството.

В находище „Къклица“ псевдоморфозата на плочест 
калцит се наблюдава в два типа на епитермална ми-
нерализация: 1  тънки жилки непосредствено над 
разлома фиг. 3a  и 2  стръмни жили с ясни тектон-
ски контакти и дебелина обикновено в границите 
5-50 cm, рядко до 1-2 m. илите често показват ня-
колко епизода на запълване с масивен или плочест 
кварц фиг. 3  - d .
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В първия тип плочестият калцит се 
псевдоморфозира от кварц, псев-
доромбичен адулар 10-20 об. , 
електрум и рядък пирит. Най-го-
лемите количества от електрум, 
наблюдавани микроскопски в на-
ходище „Къклица“, са в жилки от 
този тип. В 2  също се отбелязват 
най-високи съдържания на злато в 
браздови проби, непосредствено 
над Токачкия разлом на отделяне, 
които достигат 84 g t. Споменатите 
минерали изглеждат парагенетич-
но образувани и са много дребни – 
размерите на зърната им достигат 
до 10-20 m. Електрумът показва 
ясна привързаност към плочки на 
бивш калцит, сега заместени от ми-
кроскопични сраствания на кварц 

и сребро. Двете анализирани про-
би от този тип общо 3 полирани 
микроскопски препарата  показват 
близък размах на съдържанията 
на злато и сребро в електрума. От-
ношенията Au Ag са над 3 табл. 1; 
фиг. 6 . имичният състав на адула-
ра показва състав, близък до тео-
ретичния състав на калиевия фел-
дшпат със следи от Na2O табл. 2 .

Във втория тип плочестият калцит 
е заместен от кварц, псевдоромби-
чен адулар 1-2 об.  и редки зърна 
пирит и електрум, всички с разме-
ри до 10-20 m. В разкритията на 
втория тип разломът на отделяне 
не се разкрива – той е на стотина 
метра по-ниско в разреза геолож-
ки разрез на фиг. 2 . Агрегатите от 
електрум, освободени от силикат-
ната матрица, показват отпеча-
тъци от кварц фиг. 5e , както и от 
плочки, вероятно от бивш плочест 
калцит фиг. 5f . Съставът на елек-
трума от втория тип на псевдомор-
фоза на плочест калцит ясно се 
различава от състава на електрума 
от първия тип – той е по-беден на 
злато и съответно по-богат на сре-
бро. Неговите отношения Au Ag са 
основно под 3 табл. 1; фиг. 6 .

В находище „ ан Крум“ псевдо-
морфозата на плочест калцит се 
наблюдава в отделни тънки ивици 
като съставна част на ивичести и 
коломорфно-ивичести жили фиг. 
7 и 21  – фиг. 5 . Плочките на кал-
цита са били обраснали главно от 
микрокристален кварц. Самите 
празнини, останали от разтваря-
нето на плочестия калцит, са оста-
нали незапълнени по време на хи-
дротермалния процес – сега те са 
запълнени от хипергенни железни 
хидроокиси.

ДИСКУСИЯ

Присъствието на два типа псев-
доморфози на плочест калцит в 
находище „Къклица“: псевдомор-
фози на плочест калцит от елек-
трум, кварц и адулар, явяващи се 
в различни количества, както и 
на електрум с различен състав оз-
начава две възможности: 1  две 
нива на кипене на една порция 
хидротермален разтвор първо и 
второ кипене  или 2  две различ-
ни порции кипящ хидротермален 
разтвор.

Фиг. . Текст ра на плочест кварц от на оди е К клица  в про одя а светлина ,  
и отра ена светлина  -  ляв панел при кр стосани поляри атор и анали атор  десен 
панел при споредни поляри атор и анали атор: ,  плочки от калцит в напречен 
прере  са ра творени и ап лнени от дребно рнести кварц, ад лар и електр м чер-
на импрегнация , както и са обрасли от по-едро рнест кварц  ,  рна от електр м, 
прив р ани к м споредни плочки от бив  калцит напречен прере , ап лнени от 
дребно рнести кварц и ад лар  ,  ра сеяни рна от електр м прибли ително по 
една линия сред ивица от дребно рнести кварц и ад лар, аместили плочест кал-
цит. В в вре ка е дадено рно от електр м, отложено в пространството межд  три 
кварцови рна. С кра ения:   електр м,   кварц,  - ад лар

и адулар фиг. 4 . В сканиращ елек-
тронен микроскоп, в режим на об-
ратно разсеяни електрони, адула-
рът ясно се отличава от кварца по 
по-светлосивия си цвят. На фиг. 5а 
са показани адуларови зърна, кои-
то следят ивица, оформена от плоч-
ка от бивш калцит в сечение, при-
близително напречно на плочката. 
Съдържанието на адулара в ивица-
та не е по-високо от 20  фиг. 5a, . 
Където е идиоморфен, адуларът по-
казва ромбични прерези фиг. 5c . 
Електрумът ясно асоциира с пара-
генезата кварц-адулар фиг. 5 , d .

имичният състав на електрум от 
първия тип на псевдоморфоза на 
плочест калцит включва само злато 
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 на 
проба

Бро  
анали и Тип

мин. макс. средно мин. макс. средно мин. макс. средно

6 16 74,94 79,03 76,39 23,61 25,05 23,61 2,99 3,77 3,23 I-ви

5 5 75,20 78,66 76,94 21,34 24,80 23,06 3,03 3,69 3,35 I-ви

2 5 65,07 74,94 69,17 28,23 34,93 30,82 1,90 2,99 2,29 II-ри

Съкр.: мин., макс., средно – минимално, максимално, средно аритметично съдържание.

Фиг. . Обра и в сканира  електронен микроскоп на проби от на оди е К клица  
-  в обратно ра сеяни електрони полирани препарати  -  в в вторични електрони 

електр мни агрегати, освободени от силикатната матрица чре  ра тваряне с фл о-
роводородна киселина :  ад ларови рна светлосиво  бележат бив а плочка от 
калцит   ад лар, кварц и електр м, аместили плочест калцит   ромбичен прере  
от ад лар в средата   парагене а от ад лар, кварц и електр м, аместили плочест 
калцит   електр мен агрегат с отпечат ци от кварцови кристали   електр мен аг-
регат с отпечат ци от плочест минерал. С кра ения:   електр м,   кварц,  - 
ад лар

Изборът на една от двете възмож-
ности, освен наличните теренни, 
минераложки и текстурни данни, 
както и данните за химизма на 
електрума, изисква привличане на 
предишни изследвания – наши и 
чужди, изложени по-долу.

Изследванията на епитермални 
руди с високи съдържания на елек-
трум показаха, че съдържанието 
на адулар корелира положително 
със съдържанията на електрум 16, 
50 - 52  . Тази корелация е устано-
вена и в съседното находище „ ан 
Крум“ 21 . Последните автори ин-
терпретират положителната връз-
ка между високите съдържания на 
електрум в рудите от порядъка на 
десетки и стотици грама за тон зла-
то и сребро  и на адулар 80 об.  
с извънредно висока степен на ки-
пене на хидродермалния разтвор 
и последващо синхронно образу-
ване на аморфен силикатен гел и 
електрум.

Относно степента на кипене на 
хидротермалния разтвор има нем-
ного данни. При моделиране на ки-
пене в геотермални условия е полу-
чено максимално отношение пара 
към течност 65 мас.  53 . Степен-
та на кипене на хидротермалния 
флуид е обсъдена и в 11 . Там ав-
тори установяват в епитермална-
та жила eta Madre Мексико  три 
вида флуидни включения: 1  бога-
ти на течност; 2  съсъществуващи, 
богати на течност и богати на газ, 
както и такива 3 , съдържащи само 
газ. Тези три типа флуидни включе-
ния са интерпретирани съответно 
като показатели за 1  некипящ хи-
дротермален разтвор; 2  кипене и 
3  мигновено кипене, при което ця-
лата течност се превръща в пара. 
В 11  свързват мигновеното изпа-
рение с високо флуидно налягане 
преди отварянето на пукнатини, 
което надвишава хидростатичното 
налягане и дори доближава литос-
татичното налягане. В 54  изчис-
ляват спада на флуидното налягане 
при отваряне на пукнатини вслед-
ствие на сеизмична активност. Те 
намират, че отварянето на пукна-
тини в дълбочина води до изклю-
чително голям спад на флуидното 
налягане поради адиабатно раз-
ширение, при което хидротермал-

Таблица . С став на ад лар от  тип на псевдоморфо а на плочест калцит от на оди-
е К клица  тегл. 

 на 
проба

 на 
анали O O O SiO

6 33 17,51 0,17 16,33 65,99 100,00

6 34 17,03 0,16 15,84 66,97 100,00

6 35 17,02 0,16 15,52 67,29 100,00

6 36 17,52 0,00 16,05 66,43 100,00

Таблица . С став на електр ма от на оди е К клица , тегл.   
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ният разтвор мигновено се превръща в пара. При 
този спад се достига до пресищане по отношение на 
SiO2 и той се отлага като аморфен SiO2 със съотлагане 
на злато и сребро. Последното е свързано с високата 
чувствителност на разтворимостта на златото и сре-
брото в хидротермални разтвори от флуидното наля-
гане 55, 56 .

В 57  авторите изчисляват, че на плитки корови нива 
дълбочина 3 km  флуидното налягане може да дос-

тигне нива над литостатичното налягане, при което 
флуидите отлагат жили от калцит, навлизайки във 
вече съществуващи пукнатини. В 58 - 60  също е по-
казано, че на плитки нива хидростатичното налягане 
на разтвори може да достигне и надвиши литоста-
тичното и якостта на вместващите скали, при което 
настъпва брекчиране, предизвикано от високото 
флуидно налягане – „хидробрекчиране .

Симулирането на кипящ флуид и изследванията на 
газово-течни включения в епитермални находища 
показват, че щом веднъж кипенето е започнало, то 
продължава до повърхността, ако пукнатините са 
свързани и отворени и достигат до повърхността 

53 ; преглед в 11 . 

Изследванията на стените на геотермални сондажи в 
Нова Зеландия установяват отложения под формата 
на кори с дебелина под 1 mm , богати на благородни 

5 тегл.  злато и 17 тегл.  сребро  и цветни метали 
на няколко места по протежение на сондажите, като 
тези места винаги следват стеснения на сондажите, 
монтирани умишлено за намаляване на напора на 
геотермалния флуид 5, 8 . Загубата на напор се дъл-
жи на триенето на флуида в стените на стеснението 
напр. 61 . От друга страна, намаляването на напора 

означава и спад на налягането на флуида и засилва-
не на кипенето. Така, в 5  e изчислено 10-кратно на-
маляване на съдържанието на 2S във флуида след 
стеснение на сондажна тръба и по този начин се 
удостоверява процес на кипене, както и синергично 
намаляване на разтворимостта на златото. Изводът 
е, че кипенето зависи от геометрията на проводящия 
канал и че хидротермалният разтвор, движейки се 
нагоре по проводящия канал в зависимост от геоме-
трията на последния, претърпява няколко епизода 
на кипене 5; 7, 8 .

В 62  на основата на голяма извадка от проби от 
златни находища в Корейския полуостров, установя-
ват положителна корелация между отношението Au
Ag и температурата на флуида при постояни други 

променливи. Тази корелация не 
отчита промените в стойностите 
на p , a 2S и aCl

-, от които също 
зависят разтворимостта на зла-
тото и среброто в хидротермални 
разтвори 55, 63, 64 , но все пак тя 
подсказва, че в находище „Къкли-
ца“ вторият тип на псевдоморфо-
за на плочест калцит, с по-ниско 
отношение Au Ag е образувана 
при по-ниска температура от пър-
вия тип.

В 55  изследвайки голямото по 
запаси златно находище „Мурун-
тау“, Узбекистан, вместено в нис-
кометаморфозирани теригенни 
скали, и експериментирайки с 
поведението на златото в термо-
бароградиентни хидротермални 
условия се установява, че рязкото 
понижение на флуидното наля-
гане при отваряне на пукнатини 
и разломи води до алкалност на 
флуида, понижаване на a 2S и от-
лагане на злато с кварц. 

Горепосочените факти и изводи 
позволяват на автора на заключи, 
че псевдоморфозата на плочест 
калцит от първия тип жилки от 

Фиг. . Отно ението  на електр м сред псевдоморфо и 
на плочест калцит в на оди е К клица  

Фиг. . Псевдоморфо и на плочест калцит в на оди е ан Кр м  в про одя а свет-
лина  ляв панел при споредни поляри атор и анали атор  десен панел при кр стоса-
ни поляри атор и анали атор: ,  коломорфно-ивичеста жилка. В една от ивиците се 
наблюдават прере и от плочест калцит, чиито пра нини са ап лнени от ипергенни 
желе ни идроокиси. Пространството межд  плочките на бив ия калцит е ап лне-
но от микрокристални кварц и ад лар  ,  аналогичен сл ча  при по-голямо вели-
чение. С кра ения:   електр м,   кварц,  - ад лар
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кварц с повишени количества адулар и най-високите 
струпвания на електрум, наблюдавани микроскоп-
ски, както и установени в браздови проби в находище 
„Къклица“  бележи нивото на първо и по-интензивно 
кипене и следователно по-ефективно отлагане на 
електрум, веднага над Токачкия разлом на отделяне. 
Беше отбелязано, че непосредствено над Токачкия 
разлом на отделяне е развито пластообразно тяло 
от масивен кварц с разсеяни електрум и серицит, и 
адулар до 1-3 об.  21 . Такова тяло е развито също 
в находище „ ан Крум“ 20, 21, 29  и в рудопроявле-
ние Синап 48 . Тези тела имат значителна дебелина 
до 20 m в находище „ ан Крум“ 20, 29  и очевидно 

са запечатали границата висящо лежащо крило на 
разлома, правейки я непроницаема за флуиди. Не-
проницаемостта поради силно понижена пористост  
можде да доведе по повишено флуидно налягане, 
което на свой ред може да предизвика крехко раз-
късване 58, 65, 66 . 

По този начин първият епизод на кипене в находи-
ще „Къклица“ вероятно се е случил, когато флуид под 
високо налягане, надвишаващо литостатичното, е 
разкъсал непроницаемото масивно окварцяване и 
навлезлият флуид е кипнал в новите пукнатини, при 
което темпeратурата му спада в резултат на адиабат-
но разширение 54 .

Вторият тип на плочест кварц може да бъде моде-
лиран като второ кипене на по-високо ниво, при 
по-ниска температура. Кипенето е било по-слабо, 
за което съдим от по-ниското съдържание на аду-
лар и електрум в сравнение с първия тип на плочест 
кварц, съгласно изводите в 21 . Изглежда вероятно 
разсеяните пукнатини непосредствено над разлома 
на отделяне, бележещи първото кипене, да са на-
растнали към повърхността, свързвайки се с вече 
образувани листрични разломи с ясни тектонски 
контакти, където е отложен вторият тип псевдо-
морфоза на плочест калцит. Вторият тип на псевдо-
морфоза на плочест калцит би могъл да бъде моде-
лиран и като друг импулс на кипящ хидротермален 
разтвор, независимо от първия. Тази хипотеза също 
е възможна.

Видимото отместване на площите с плочест кварц в 
централната част на находище „Къклица“ и близката 
надморска височина на двата типа на плочест кварц 
с различно съдържание на електрум позволяват въз-
становяване на първоначалното им положение в 
пространството с допускане на стръмен разсед десен 
отсед с вертикално и хоризонтално отместване  50 
m и  100 m, съответно фиг. 2 . Най-вероятно това е 
следруден разлом с приблизително север-южна по-
сока. Авторите смятат, че ако този разлом съществу-
ва, той трябва да е скрит под дебел делувиален слой, 
който покрива склоновете на дълбоко всечената ро-
вина в централната част на находището фиг. 2 . Ав-
торите в 67  отбелязват съществуването на СИ и СЗ 
следрудни разломи в Крумовградското рудно поле. 
Първите имат отседна и разседна компонента, а 
вторите – само разседна и оформят грабените в Кру-
мовградския район. Според тези данни предполага-
емият разлом би трябвало да е със североизточна 

посока.  Ако съществуването на такъв разсед десен 
отсед се докаже, то тогава вторият тип на псевдомор-
фоза на плочест калцит се явява второ ниво на ки-
пене на един импулс на хидротермален разтвор. Ако 
този предполагаем разлом не съществува, то тогава 
вторият стил на псевдоморфоза на плочест калцит  
означава втори импулс на кипящ хидротермален 
разтвор.

Вече бе посочено, че в находище „Къклица“ най-ви-
соките наблюдавани количества на адулар достигат 
20 об. , докато в находище „ ан Крум“ в богатите 
на електрум руди съдържанието на адулар достига 
до над 80 об. . Последното обстоятелство, отбеля-
зано по-горе, е интерпретирано в 21  като изключи-
телно висока степен на кипене на флуида в отворена 
хидротермална система. В светлината на данните на 
54   това означава почти пълно изпарение. Невис-

оките съдържания на адулар в находище „Къклица“ 
изключват висока степен на кипене. В допълнение, 
в находище „Къклица“ липсва видимо злато, докато в 
находище „ ан Крум“ видимото злато дава съдържа-
ния стотици грамове на тон. Също така, коломорф-
но-ивичести текстури, които бележат промишлената 
част на орудяването в находище „ ан Крум“, както 
и най-високите съдържания на електрум, липсват 
в находище „Къклица“ собствени наблюдения; 31, 
40 . Това предполага значителна денудация, която 
е отнесла най-продуктивната плитка част на орудя-
ването фиг. 2 . Запазена е дълбоката част: нивото с 
плочест кварц, бележещо началната точка на кипе-
не на хидротермалния разтвор, с невисоки съдър-
жания на електрум. Допускането, че голяма част от 
епитермалното орудяване в находище „Къклица“ е 
денудирано, се подкрепя от различната съвременна 
дебелина на рудовместващите кластични седименти 
от аварската свита в находищата „Къклица“ и „ ан 
Крум“. Над Токачкия разлом на отделяне в находище 
„Къклица“ тяхната дебелина е около 100 m фиг. 2 , 
докато в находище „ ан Крум“ тя е около 240 m 20 . 
Това определя денудиране най-малко на 140 m ору-
дяване в находище „Къклица“.

В заключение приведените данни от находищата 
„Къклица“ и „ ан Крум“ и от публикуваната чужда ли-
тература документират присъствието на многоброй-
ни епизоди на кипене на хидротермалните разтвори 
с различни съотношения на течната и газовата фаза, 
т.е. различна степен на кипене в развитието на един 
хидротермален процес. Те показват също, че оби-
чайното кипене не е достатъчно за образуване на 
богати руди на златото и среброто. Необходимо е 
мигновен и голям спад на налягането на хидротер-
малния разтвор при отваряне на пукнатини, който да 
доведе до висока ефективност при отлагането на зла-
то и сребро на къси разстояния. Отварянето на пук-
натини може да бъде в резултат на високо флуидно 
налягане – хидробрекчиране 57 - 59; 60, 66, 68  или 
по тектонски път – в условия на тектонско разтягане 
и или ексхумация 69 , или при сеизмична активност 
70 , като най-често в епитермалните находища на 

благородните метали се наблюдават прояви на пове-
че от един от тези процеси.
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} В находище „Къклица“ са установени два типа на 
псевдоморфоза на плочест калцит: 1  от кварц, 
който асоциира с 10-20 об.  псевдоромбичен аду-
лар и разсеян пирит, както и с електрум с най-ви-
соките съдържания, наблюдавани микроскопски, 
и установени в браздови проби от находището;
2  от кварц, който асоциира с 1-2 об.  псевдором-

бичен адулар, и разсеяни зърна пирит и електрум. 
Електрумът, наблюдаван в псевдоморфозата на 
плочест калцит от първия тип, има по-високо от-
ношение Au Ag в сравнение с електрума от псев-
доморфозата от втория тип. 

} Псевдоморфозата на плочест калцит от първия 
тип е моделирана като псевдоморфоза, образува-
на при първо по-силно кипене на хидротермал-
ния разтвор и по-ефективно отлагане на елек-
трум, вследствие значителен спад в налягането на 
хидротермалния разтвор при разкъсване на пла-
стообразното масивно окварцяване, непосред-
ствено над Токачкия разлом на отделяне. Псев-
доморфозата на плочест калцит от втория тип е 
моделирана или като представяща второ кипене 
на по-голяма надморска височина, при по-ниска 
температура и съответно по-ниска ефективност 
на отлагане на благородни метали или като кипе-
не на друг импулс на хидротермален разтвор. 

} Ако се потвърди отместване на двата стила на 
псевдоморфоза на плочест калцит в централната 
част на находище “Къклица  по стръмен, най-ве-
роятно, следруден разсед десен отсед, то тогава 
двата стила на плочест кварц следва да отразяват 
две нива на кипене на един импулс на хидротер-
мален разтвор. Ако няма отместване по разсед
десен отсед, то тогава двата стила на плочест 
кварц отразяват кипене на различни импулси на 
хидротермален разтвор на различни нива, които 
са разделени латерално.

} Данните показват, че обичайното кипене на хи-
дротермалния разтвор в приповърхностни усло-
вия не е достатъчно за ефективно отлагане на 
злато и сребро. Само извънредно силното кипене 
до почти пълно изпарение на летливите съедине-
ния в отворена хидротермална система  е в със-
тояние силно да дестабилизира комплексите на 
златото и среброто и да доведе до отлагането им 
на късо разстояние под формата на богати жилни 
руди на благородни метали.
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АКАД. ОВЧО ОВЧЕВ  ВИДЕН УЧЕН И ОРГАНИЗАТОР 
НА ГЕОЛО КИТЕ ПРОУЧВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

Акад. овчо овчев 

Видният български учен акад. овчо Смилов 
овчев е роден на 28 юли 1902 г. в с. Мъглиж, 

Старозагорско. Средното си образование за-
вършва в гр. Казанлък през 1921 г., след което 

става учител. За комунистическа пропагандна дей-
ност  е уволнен, а за участие в Септемврийското ан-
тифашистко въстание през 1923 г. попада в затвора и 
е лишен от правото да заема държавна работа. През 
1924 – 1926 г. е партиен функционер в Казанлъшко, а 
от 1927 г. преминава в нелегалност. Тогава емигрира 
в бившия СССР, където учи геология в Московската 
минна академия. След завършване на висшето об-
разование 1931 г.  овчев работи в различни ра-
йони на Съветския съюз. Първоначално е геолог в 
Източното Забайкалие, където участва в търсенето 
и проучването на находища на редки метали волф-
рам, калай, антимон и уран . От 1935 г. като научен 
сътрудник във Всесъюзния институт по минерални 
суровини ВИМС  вече ръководи геоложки експеди-
ции и успешно внедрява шлиховия метод за търсене 
на редки метали. Тогава открива няколко находища 
на волфрам и редки земи.

От 1939 г. започва тежък период в професионалната 
дейност на овчев. Необосновано е обвинен и е осъ-
ден за предателство към държавата, а като затворник 
близо две години  участва в геоложки проучвания в 

Далечния изток. След реабилитацията, в годините на 
войната извършва търсене и проучване на въглища, 
огнеупорни глини и гипс в крайбрежието на Охот-
ско море. По-късно той вече ръководи експедиции 
за изясняване на нефтегазоносните перспективи не 
само на Охотското крайбрежие, но и на Западна Кам-
чатка.

ОРГАНИЗАТОР И РЪКОВОДИТЕЛ НА ГЕОЛО КИТЕ 
ПРОУЧВАНИЯ

През 1947 г. . овчев се завръща в България и е на-
значен за ръководител на Дирекцията за геоложки 
и минни проучвания. Тогава му се възлага отговор-
ната задача да разработи национална стратегия за 
развитието на геоложките проучвания в страната с 
цел изграждане на собствена минерално-суровинна 
база. Тя става програма за действие и успешно се ре-
ализира под негово ръководство в продължение на 
близо 25 години. Стратегията има няколко приорите-
ти, по-важните от които са:

} И чаване на геоложкия строеж на терито-
рията на страната и и ясняване на перспекти-
вите а намиране на на оди а на ра лични 
видове поле ни и копаеми. За целта се орга-
ни ират и провеждат следните  по- начител-
ни де ности:

- Геоложко картиране на територията на стра-
ната в различни мащаби и съставяне на съ-
ответни карти. По своята същност картите са 
отражение на познанията за геоложкия стро-
еж на земната кора към времето на тяхното 
публикуване. Те са основен информационен 
документ за извършване на всички дейнос-
ти, свързани с търсенето и проучването на 
полезни изкопаеми, както и за провеждането 
на научни изследвания. Наред с това, те са и 
база за изготвяне на редица други карти: тек-
тонски, хидрогеоложки, инженер-геоложки, 
геоморфоложки, металогенни, на полезни-
те изкопаеми и др. Сред големия брой карти 
заслужава да се отбележи издадената прeз
1961 г. кондиционна геоложка карта на страна-
та в М 1:200 000, която е първата в този мащаб, 
издадена в бившия социалистически лагер и 
на Балканите.

- Регионални геофизични гравиметрични, 
магнитни, електрични, сеизмични и др.  и 
геохимични измервания и съставяне на съ-
ответни карти; прокарване на структурни и 
опорно-параметрични сондажи. Заслужава да 
се отбележи, че от извършените геофизични 
проучвания са получени важни данни и ре-
зултати за изясняване на дълбочинния строеж 
на земната кора на територията на България.
Съществени са и техните постижения в тър-
сенето и проучването на различни видове 
полезни изкопаеми. Много ценен е приносът 
на сеизмичните проучвания в откриването на 
десетки перспективни за нефт и газ дълбоко-
лежащи структури в седиментната покривка 
на Мизийската платформа в т. ч. находищата 
край Долен Дъбник и Чирен . 
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- Лабораторни изследвания на минералните 
ресурси образци и проби , включващи гео-
ложки: минераложки, палеонтоложки, петро-
графски и др. определения; химични анализи 
на руди, въглища, нефт и газ, нерудни изкопа-
еми и води; геохимични и физични методи за 
анализ спектрален, радиометричен, неутрон-
но-активационен и рентгено-структурен ; изу-
чаване физичните свойства на скали и полез-
ни изкопаеми.

} И в р ване на ма абни т рсе и и про ч-
вателни работи, откриване и дока ване на 
проми лени апаси от енерги ни с ровини, 
черни, цветни и благородни метали и нер д-
ни поле ни и копаеми
- Под ръководството на овчев се извършва 

преоценка на минерално-суровинния потен-
циал и се набелязват перспективни райони на 
територията на страната;

- На широк фронт се разгръщат проучвания, 
както следва: за железни руди – в Крумово, 
Ямболско, Мартиново и Чипровци, обл. Мон-
тана и Кремиковци; за манган – във Варнен-
ско; за медни руди – в Панагюрско, Бургаско, 
Странджа и Врачанско; за оловно-цинкови 
руди – в Централните и Източните Родопи; 
за черни въглища – в Балканския, а по-къс-
но, след 1970 г. и в Добруджанския басейн; за 
кафяви вълища – Бобовдолския, Пиринския, 
Черноморския басейн; за лигнитни въглища – 
Марица-запад, Марица-изток, Ломски и Елхов-
ски басейн; за нефт и газ – на територията на 
Северна България, а по-късно и в шелфа на 
Черно море; за строителни, индустриални, 
скалнооблицовъчни материали, подземни и 
термоминерални води – в различни райони 
на страната. Поради политически причини 
търсенето и проучването на уранови руди се 
извършва от друга специализирана организа-
ция. Ежегодно се прокарват над 120 – 160 хи-
ляди линейни метра сондажи и стотици метри 
подземни изработки, като за целта към 1965 – 
1970 г. от държавния бюджет за проучванията 
се отделят над 80 млн. лева годишно. 

- В периода 1949–1970 г. с усилията на стотици 
геологопроучватели учени, геолози, геофи-
зици, сондьори, миньори и др.  са открити 
над 1200 бр. находища на подземни богатства 
една част от тях с извънбалансови запаси , от 

които: 75 бр. – на въглища; 6 бр. – на нефт и 
газ; 225 бр. – на метали; 850 бр. – на нерудни 
изкопаеми. Доказани са промишлени запа-
си от различни видове полезни изкопаеми, 
на основата на които са изградени енергети-
ката, минната индустрия, черната и цветната 
металургия, химията, електрониката и маши-
ностроенето и се развива промишленото и 
гражданското строителство. Те представляват 
огромно национално богатство, а стойността 
на доказаните запаси само до 1970 г. надхвър-
ля 500 млрд. долара. Построени са стотици 
минно-добивни предприятия и рудници и де-

сетки обогатителни фабрики с превес на тези 
за преработка на черни, цветни и благородни 
метали.

Към 1970 г. страната разполага с близо 5 млрд. t 
въглища предимно лигнитни – 3,8 млрд. t , от кои-
то към края на периода се добиват 25 – 28 млн. t 
годишно. Те заедно с радиоактивните метали са 
ресурсната база на енергетиката. Най-големи запа-
си от нефт и газ тогава са доказани с откриването 
и проучването на Долнодъбнишкото нефтогазово 
находище 1962 г. – запаси 12 млн. t , Чиренското га-
зокондензатно 1963 г. – запаси 6 млрд.m3  и Горно- и 
Долнодъбнишките нефтови залежи със запаси около 
3,4 млн. t. След 1960 г. са проучени два малки газови 
залежа – Гомотарци и Кошава и Гигенския нефтов за-
леж. С откритията от по-късния период осигуреност-
та на страната със запаси от нефт и газ остава крайно 
недостатъчна.

Сравнително добра осигуреност е постигната за: 
железните руди – 200 млн. t; манганови руди – 125 
млн. t; тя обаче е малка за медните руди – 780 млн. t, 
оловно-цинковите руди - 180 млн. t и златните руди – 
77 млн. t. След този период са довършени проучва-
нията на големите медно-златни находища “Асарел  
и “Елаците , на част от Елшишко-Радкинското мед-
но-златно, Лъкинското и Осоговското оловно-цинко-
ви рудни полета. Доказаните запаси от тях обаче, с 
изключение на находищата „Асарел“ и „Елаците“, не 
променят съществено състоянието на минерално-су-
ровинната база на цветни и благородни метали.

Много успешни са проучванията за нерудни изко-
паеми, в резултат на които са установени следни-
те запаси на: каменна сол – 15 млрд. t; варовици за 
цимент – 1,6 млрд. t; бентонитова глина – 41 млн. t; 
гипсова суровина- 602 млн. t; мергели за облицовка – 
1,475 млрд. m3 и др. Доказаните запаси от кварцови 
пясъци, перлити, зеолити, огнеупорни и каменино-
ви глини за разтвори и коагуланти, суровини за ци-
ментовата промишленост и инертни материали са 
големи и могат да задоволят нуждите на страната за 
десетки години. Проучванията за каолинова сурови-
на, огнеупорни глини, вермикулит, декоративно-об-
лицовъчни материали и някои други нерудни изко-
паеми продължава и след 1970 г, като запасите им се 
увеличават значително.

Беглият анализ на състоянието на минерално-суро-
винната база показва, че освен недостатъчната оси-
гуреност от запаси на нефт и газ, незадоволително е 
и количеството запаси от цветни метали, главно мед, 
олово и цинк. При сегашния добив те осигуряват за 
медта – 35 години, а за оловото и цинка – 20 – 25 го-
дини. Незначителни са също запасите от флуорит, 
азбест, натриеви пегматити, магнезит, графит и бели 
висококачествени глини. Ако доказаните запаси 
през разглеждания период по количество за много 
видове полезни изкопаеми са напълно достатъч-
ни да задоволяват нуждите на икономиката за про-
дължителен период, то качествените показатели за 
една част от тях са неблагоприятни. Ниските съдър-
жания на полезните компоненти влияят негативно 
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на икономическата ефективност от техния добив и 
оползотворяване. Тази важна характеристика на ми-
нерално-суровинната база се дължи на обективните 
природни дадености и не зависи от дейността на гео-
логопроучвателите. От друга страна, голямата част 
от находищата са комплексни и в тях освен основни-
те компоненти са установени и други, представени 
предимно от твърде скъпи редки и разсеяни елемен-
ти. Следва също да се отбележи, че изчислените и 
утвърдени количества запаси от различните мине-
рални суровини до настояще време се потвърждават 
напълно при техния добив.

} Коренна органи ационно-стр кт рна реор-
гани ация на геологопро чвателното дело в 
Б лгария и в веждане на плановото начало в 
цялостната де ност в т рсенето и про чване-
то на поле ните и копаеми.

- В периода 1950-1960 г. на мястото на Дирекцията 
за геоложки и минни проучвания числен състав 
около 35-40 специалисти  на териториален прин-
цип постепенно се създават три геологопроуч-
вателни предприятия за търсене и проучване на 
въглища, руди и нерудни изкопаеми София, Асе-
новград и Ямбол  и три за търсене и проучване на 
нефт и газ – Варна, Плевен и Михайловград днес 
Монтана . Освен това, през 1966 г. в София се сфор-
мират още три структурни звена – Предприятие за 
геофизични проучвания и геоложко картиране с 
печатна база, Предприятие за геоложки лабора-
торни изследвания и Електронно-изчислителен 
център. Изграждат се също така няколко бази за 
техническо развитие и обслужване на сондаж-
ната, минната и транспортната техника. Много-
кратното нарастване на обемите, увеличаването 
сложността на геологопроучвателната дейност, 
както и ръстът на числеността на заетите в нея, 
която към 1960 г. достигна около 10 000 души, 
наложиха да се промени статута на тогавашно-
то Главно управление за геоложки проучвания 
и охрана на земните недра. Така през 1961 г. е 
създаден Комитетът по геология – национална 
геоложка служба, оглавявана от акад. овчо ов-
чев до 1969 г., когато той преминава в пенсия. В 
неговия състав тогава са включени две специа-
лизирани стопански обединения: а  за търсене, 
проучване и добив на нефт и газ, към което има 
база за научно-приложни изследвания и б  за 
търсене и проучване на руди, въглища и неруд-
ни изкопаеми. Друго звено в състава на Комитета 
по геология е Държавната инспекция за охрана 
на земните недра, която изпълнява контролни 
функции и върху минно-добивните предприятия. 
Като завършек на организационно-управленска-
та структура на Комитета по геология е Нацио-
налният геофонд, учреден през 1952 г. В него се 
съхранява и архивира огромната информация, 
събрана от всички видове проучвания: регио-
нални изследвания, геоложко картиране, гео-
физични и геохимични измервания, търсене и 
проучване на минерални суровини. В Национал-
ния геоложки фонд се опазват всички доклади, 
отчети, различни карти и други материали, как-

то и тези за международното сътрудничество. В 
своята съвкупност те представляват „книжовна  
съкровищница на българската геология и са ва-
жна държавна собственост.

- В процеса на извършването на геологопроучва-
телната дейност е събран и натрупан огромно 
количество фактологичен материал и неговото 
научно обобщаване, синтезиране и интерпрета-
ция е важен и неотделим елемент от нея. Затова 
през 1961 г. към Комитета по геология е създаден 
Научноизследователският геологически институт, 
директор на който става акад. . овчев. След 
1971 г. институтът престава да съществува, а през 
1978 г. е създаден Научноизследователският ин-
ститут по полезни изкопаеми.

- В съответствие с плановия подход е въведена съ-
ветската методика в търсенето и проучването на 
полезните изкопаеми, чиято технологична вери-
га включва етапност в основните дейности – про-
гнозиране, търсене, предварително и детайлно 
проучване и икономическа оценка с изчисляване 
на промишлени запаси. Важна особеност на нова-
та методика е изискването за планиране и отчи-
тане на всички дейности. След 1950 г. те вече се 
осъществяват на базата на технически проекти, 
които съдържат следните раздели: цели и задачи, 
изученост, методика, финансиране и очаквани ре-
зултати, а приемането им се извършва от специа-
лизирани научно-технически съвети. Проектите 
за големите проучвани обекти за желязо – Кре-
миковци, за злато – Челопеч, за манган – Обро-
чище, за волфрам – Грънчарица и др. , както и за 
дълбоките скъпоструващи сондажи за търсене на 
нефт и газ се приемат при ръководното участие 
на овчев. Освен това, в работата на тези съвети 
участват не само специалисти на КГ,  но и пред-
ставители на други организации учени от БАН,
СУ „Св. Климент Охридски  и МГУ „Св. Иван Рил-
ски , проектантски институти и др. С течение на 
времето геоложките проучвания в страната при-
добиват все по-голяма системност и комплекс-
ност. Наред с класическия арсенал от методи и 
тяхното усъвършенствуване, в практиката после-
дователно се въвеждат и много нови: шлихов ана-
лиз, геохимични по първичен и вторичен ореол, 
радиометрични и аеродистанционни, геофизич-
ни изследвания в сондажите, роторно сондиране 
и редица други.

В процеса на структурно-организационното прес-
труктуриране и изграждане на нова организационна 
структура – Комитет по геология, въвеждането на съ-
временна методика за търсенето и проучването на 
полезните изкопаеми, овчев се изявява като орга-
низатор, притежаващ завидни управленски качества 
и умения. Като отговорен ръководител той настоя-
телно изисква системно да се работи за повишава-
не ефективността на проучванията и да се доказват 
повече запаси от полезни изкопаеми. Под негово ръ-
ководство се извършват значителни за мащабите на 
страната комплексни проучвания, в резултат на кои-
то се изгражда солидна минерално-суровинна база. В 
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своята дейност той се опира и системно търси помо-
щта на известни учени – академиците Стр. Димитров, 
Е. Бончев, Ив. Костов, на чл. кор. В. Цанков, проф. Д. 
Яранов, д-р Е. Коен и др., както и на големите специа-
листи инж. Ив. Божинов по въглищата  и инж. К. Кон-
стантинов по рудите . Наред с това, цени и с уваже-
ние се отнася към труда на израсналите в практиката 
стотици висококвалифицирани специалисти – геоло-
гопроучватели геолози, геофизици, миньори, сон-
дьори, химици, физици, икономисти и инженери от 
различни направления . За тези големи постижения 

. овчев е награден с множество най-високи дър-
жавни отличия – ордени и медали, и два пъти е удос-
тоен със званието „Герой на социалистическия труд“. 
С колективи от геологопроучватели два пъти получа-
ва „Димитровска награда“ за откриването съответно 
на Кремиковското железорудно и Долнодъбнишкото 
нефтено находище.

ВИДЕН УЧЕН В ОБЛАСТТА НА ГЕОЛОГИЯТА 
НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕ И

Научното дело на акад. овчев е значително по обем 
и е представено предимно от монографични трудо-
ве – общо девет на брой, написани в периода 1952 – 
1961 г. Те изцяло са концентрирани върху геологията 
стратиграфия, минералогия, структура и веществен 

състав на полезните компоненти  на находищата в 
България. В действителност неговата научна дей-
ност започва през 1932 г., когато публикува статията 
„Тантал и ниобий . От ранния период заслужава да се 
отбележи публикацията „ лиховия метод за търсене 
на редки метали .

Първата монография на акад. овчев е посветена на 
геоложките основи на находищата на полезни изко-
паеми, в която е направен синтез на представите за 
геоложкия строеж на нашите земи и са набелязани 
основните изводи за перспективите на отделните 
структурно-формационни зони и за металогенното 
райониране на страната. В поредица от шест книги 
последователно са обобщени резултатите от търсе-
нето и проучването съответно на: цветни метали, 
редки метали, изкопаеми нерудни суровини, въгли-
ща и битуминозни шисти, нефт и газ и черни метали. 
В тях са отразени получените нови данни, научни 
факти и материали от геоложкото картиране, геофи-
зичните и геохимичните изследвания, сондажните и 
минни работи и лабораторните измервания и ана-
лизи. Те са постигнати с целенасочения и напрегнат 
труд на хилядите геологопроучватели в продълже-
ние на много години. Голямата научна ценност на 
тези монографии се заключава в първото мащабно 
обобщаване и комплексния анализ на събрания ог-
ромен фактически материал от проучванията, в на-
правената характеристика на геоложкия строеж и 
условията на локализация на отделни видове нахо-
дища, както и на предпоставките за тяхното търсе-
не. Тези трудове съдържат множество карти, в които 
са отразени важни зависимости в пространственото 
разположение на полезните изкопаеми в страната. 
Една такава карта е тази на металогенното райони-

ране на България в М 1:500 000, с което се поставя 
началото на металогенния анализ у нас.

Значително научно постижение представлява и ко-
лективната монография „Тектонски строеж на Бълга-
рия , издадена през 1971 г., на която акад. овчев е 
отговорен редактор. Към нея са приложени две ори-
гинални тектонски карти на страната, съответно в 
М 1:200 000 и 1:500 000. В този труд са отразени ос-
новните знания за тектониката на България – резул-
тат от целенасочения труд на геологопроучвателите, 
и е дадено описание на основните структурни еди-
ници. Големият научен принос се заключава в тек-
тонското райониране на страната и по-конкретно в 
по-детайлната подялба на Алпийската нагъната сис-
тема в сравнение със съществуващите тогава пред-
стави, както и отделянето на наложените депресии 
в самостоятелни тектонски единици. Съществен 
научен принос е и характеризирането на отделни-
те дълбочинни разломи на територията на Бълга-
рия, представляващи важен елемент на геоложкия 
строеж. Освен това, акад. овчев е редактор на още 
три важни карти: Геоложка карта на България в
М 1:1 000 000 1961 г. , Карта на полезните изкопаеми 
на България в М 1:500 000 1965 г.  и идрогеоложка 
карта на България в М 1:200 000 1977 г. .

Трябва да се подчертае, че в научната си дейност 
овчо овчев е използвал като творчески е обоб-

щил, анализирал и интерпретирал натрупания огро-
мен фактически материал и резултати, получени от 
геоложкото картиране, сондажните и минните про-
учвания, геофизичните, геохимичните и лаборатор-
ните изследвания, т.е. от целия комплекс дейности, 
свързани с търсенето и проучването на минерални-
те суровини.

За посочените значителни научни постижения в об-
ластта на геоложките основи на находищата на по-
лезни изкопаеми, издигането на научно-методиче-
ското равнище на геоложките проучвания в страната 
и личния принос в изграждането на националната 
минерално-суровинна база, на . овчев напълно 
заслужено са присвоени високите звания на БАН 
„член-кореспондент  през 1952 г. и „академик  – през 
1958 г. През 1990 г. той завършва своя труден, но 
плодотворен земен път, като отдава много сили и 
енергия за организирането, развитието и напредъка 
на геоложките проучвания у нас и изграждането на 
минерално-суровинната база.

Про . гн о и ар авр чиев
Про . гн имчо о и ов
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КРАТКИ ИСТОРИЧЕСКИ СВЕДЕНИЯ 
ЗА ИНА ЧЕРНО ОРЕ

Черноморският въглищен басейн за кафяви 
въглища е разположен северно от гр. Бур-
гас на площ около 300 km2. От проведените 
детайлни геологопроучвателни дейности в 

басейна се установява, обаче, че продуктивната му 
площ е много по-малка и е ограничена между руд-
ниците „Ахелой“ и „Черно море-2“ 1 . Това добре се 
илюстрира от обзорния план на басейна фиг. 1 .

В началото минните работи се водят в северната 
част на находището от малки частни фирми с годи-
шен добив от 2 – 4 хил. t въглища, регистрирани, като 
търговски дружества.

Практически първият организиран въгледобив в ба-
сейна започва през 1921 г. с въвеждането в експлоа-
тация на рудник „Св. Георги“, който функционира до 
1942 г. 22 години , Наклонена шахта „София“ 1923 - 
1925 г.  и рудник „Св. Михаил“ 1934 - 1947 г. , преиме-
нуван на „Димитър Благоев“ и впоследствие рекон-
струиран, който работи общо 54 год. 1934 - 1988г. . 
В следващите години производствената мощност на 
въгледобивните предприятия нараства с новите руд-
ници „Инж. Тодор Губиделников“ ИТГ , преименуван 
на „9 септември“ след национализацията през 1947 г., 
който съществува от 1943 до 1976 г. 33 години  и руд-
ник „Бригадир“, със срок на миннодобивна дейност 
22 години 1950 - 1972 г. . На негово място се включ-
ва новият рудник „Ст. Сейменлийски“ през 1973 г. и 
същата година е по-
стигнат рекордният 
добив в басейна от 
400 хил. t въглища 
2 . Този рудник оси-

гурява основната въ-
гледобивна дейност 
в мината в продъл-
жение на 26 години 
1973 - 1999 г.  с годи-

шен добив от 100 до  
180 хил. t. Поради 
сложните минно-ге-
оложки и хидроге-
оложки условия в 
източното поле и из-
черпването на про-
мишлените запаси 
в западното, рудник 
„Ст. Сейменлий-
ски“ прекъсва своя-
та производствена 

КРАТКАТА ИСТОРИЯ НА РУДНИК ЧЕРНО ОРЕ-   
Г Д   М КИ  Г И  Б   ЧАСТ 

Ст.н.с. инж. Любомир арков

дейност през 1999 г. Вторият етап от техническата 
ликвидация на рудника продължава с изземването 
на въглищните запаси от предпазните стълбове на 
трите наклонени шахти и с открит добив в афльо-
риментната му част до 2006 г., с което общият срок 
на неговото съществуване е 33 години. Следващият 
новопостроен рудник в минното предприятие, наре-
чен „Ахелой“, започва добивна дейност през 1989 г. 
с годишна производителност от 40 до 80 хил. t, два 
добивни фронта с пробивно–взривно изземване и 
използване на индивидуален крепеж. В резултат на 
крупен воден пробив на 30.07.1993 г. рудникът се на-
воднява в по-голямата си част и добива се прекра-
тява. Отводняването му и възстановителните работи 
продължават до края на 1993 г., след което добивът 
е възобновен. ест години по-късно в резултат на 
поройните дъждове от 04.09. 1999 г. рудник „Ахе-
лой“ се наводнява отново от повърхностни води и 
водни пробиви, които причиняват сериозни мате-
риални щети и наводняват фронт №5. При това ново 
бедствие, съгласно изискванията на Министерския 
съвет за структурната реформа, рудник „Ахелой пре-
минава незабавно към техническа ликвидация със 
съпътстващо изземване на подготвените запаси от 
въглища, която завършва през  юли 2003 г. Рудникът 
просъществува 15 години 1989 - 2003 г. . 

Необходимо е да се подчертае, че всички стари и 
по-нови, вече ликвидирани рудници за кафявите 
въглища от „Черноморския басейн“ изземват само 
„тройния пласт“. Той се отличава с водоносни пя-
съци, залягащи до въглищния пласт, причиняващи 

Фиг. .  Об орен с ематичен план на Черноморския р дничен басе н
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Концесионната площ от находище „Черноморски 
басейн“, предоставена от концедента на конце-
сионера „Мина Черно море – Бургас“, гр. Поморие 
за изпълнението на договора, обхваща 37,8 km2 с 
концесионни права до 2038 г. 35 години . 

ИННОГЕОЛО КА, ИДРОГЕОЛО КА  
И ГЕО Е АНИЧНА АРАКТЕРИСТИКА  
НА ВЪГЛИ НИТЕ ПЛАСТОВЕ И В ЕСТВА ИТЕ 
СКАЛИ В РУДНИК ЧЕРНО ОРЕ-

Черноморският въглищен басейн е с палеогенска 
възраст среден еоцен  1, 3, 4 . Еоценските седимен-
ти, отложени над подложката от андезити и андезито-
ви туфи, фактически формират скалите от долнището 
на въглищния пласт, въглищния комплекс и скалите 
от непосредственото и основното му горнище. Те са 
показани на обобщената литолого-стратиграфска ко-
лонка фиг. 2 , характерна за проучвателния участък 
„Черно море-2“.

Продуктивният хоризонт, с дебелина 120 m, е пред-
ставен от песъчливи глини, глинести пясъци, пясъч-
ници и глини с фауна. В него са развити пет пласта 
кафяви въглища: А, В, С, Д и „Троен“. В долната част 
на продуктивния хоризонт преобладават глините, 
сред които са отложени пластовете от долната въгле-
носна задруга „Троен“, С и Д. „Тройният“ пласт е със 
сложен строеж, с няколко добре оформени въглищни 
пачки, четири от които са приети като основни – III, 
II, I и Iа въглищен пласт. Те са вместени сред глини, 
песъчливи глини и глинести пясъчници. В бившите 
рудници „Бригадир“, „Димитър Благоев“ и „9 септем-
ври“ са разработвани III, II и I пласт. В рудниците „Ст. 
Сейменлийски“ и „Ахелой“ се експлоатира III въгли-
щен пласт, тъй като останалите нямат кондиционна 
мощност или не са развити.

Горната част на продуктивния хоризонт, т. нар. зона 
на „твърдите банки“ е представена предимно от 
здрави песъчливи и песъчливо-глинести материали. 
В тези условия са формирани пластовете на горната 
въгленосна задруга В и А. В непосредственото гор-
нище и долнище на тези пластове особено на пласт 
А  преобладават пясъчниците и глинестите пясъчни-
ци. С отдалечаване от пластовете се наблюдава още 
по-голямо намаляване на глинестата компонента и 
на 30 – 35 m от пласт А вместващите скали са предста-
вени изключително от пясъчници и глинести пясъч-
ници. В горнището на 15 – 30 m от пласт А глините и 
пясъчниците са прослоени от окварцени пясъчници 
и плътни окварцени глини „твърди банки“ .

Пластовете залягат под ъгъл 1 - 7  до 12 - 17  в за-
висимост от издигането и западането на сенонската 
подложка и тектонските нарушения. Средната де-
белина на въглищните пластове се изменя от 1,60 - 
2,50 m до 6 - 7 m при пласт „Троен“.

арактерна даденост, доказана от геоложките сон-
дажни профили и от рудничните данни при минните 
работи, е високата степен на изменчивост на дебе-
лината на въглищните пластове и на неиздържаните 

водни пробиви с различен дебит и създавайки се-
риозни производствени трудности, като подуване на 
глините под въглищния пласт и голям скален натиск 
2 . 

Последният действащ рудник „Черно море-2“ започ-
ва минностроителни работи през далечната 1966 г. 
1 . Те продължават две години, след което поради 

спряно финансиране обектът е замразен шест годи-
ни. След 1977 г. строителството на рудника отново е 
възстановено и през 1993 г. за шест години е завър-
шено подземното строителство, като остават само 
довършителни работи. На промишлената площадка, 
обаче не са изградени редица подобекти, но главно 
рудникът не може да се въведе в експлоатация зара-
ди неосигурени средства за предвидената в проекта 
добивна и транспортна механизация. 

В рудник „Черно море-2“ структурната реформа за-
почва с консервация на новопостроения подземен 
рудник през септември 1997 г. чрез спиране и зам-
разяване на предвиденото в проекта подземно стро-
ителство с проект за консервационни работи. В него 
са отделени средства и за довършителни работи на 
промишлената площадка, като са въведени в екс-
плоатация подобектите: „Бункери и естакади“, „ .п. 
кантар“, „Автокантар“ и „Индустриален клон“. Това 
позволява по време на техническата консервация ус-
пешно да се експериментират добивни работи по ка-
мерна система на разработване, осъществени през 
1999 г. Рудникът е въведен в редовна експлоатация 
през 2000 г.

Миннодобивните предприятия, разработвали Чер-
номорския басейн имат следния търговски статут:
} От 1921 до 1947 г. всички стари действащи рудни-

ци са частни търговски дружества или фирми на
еднолични търговци.

} След национализацията през 1948 г. се учредя-
ва Държавно минно предприятие ДМП  „Черно
море“ в състав рудниците „Бригадир“, „9 септем-
ври“ и „Димитър Благоев“, а през 1973 г. се включ-
ва и рудник „Ст. Сейменлийски“.

} През 1976 г. ДМП „Черно море“ е включено в със-
тава на Стопанския минноенергиен комбинат
СМЕК  „Балкански басейн“, като самостоятелно

предприятие. В този комбинат участва и ТЕЦ „Сли-
вен“ – основен консуматор на кафявите въглища
от Бургас.

} В изпълнение на Търговския закон с разпорежда-
не на Министерския съвет от 1992 г. мина „Черно
море“ е регистрирано, като еднолично държавно
търговско дружество Мина „Черно море“ ЕАД, гр.
Бургас с предмет на дейност добив, преработка и
реализация на кафяви въглища.

} Предвид положителните производствени и фи-
нансови резултати на мината с успешното учас-
тие на рудник „Черно море-2“, където е изградена
съвременна подземна и надземна инфраструк-
тура, с голямо количество запаси и ресурси и
сравнително благоприятни минно-геоложки и
икономически условия тя е приватизирана от
холдинг „Минна компания“ ЕООД от юли 2003 г.
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по дебелина глинести прослойки, най-вече в пласто-
вете с голяма дебелина до 5,5 m, където и пепелта е 
най-висока до 50 - 55 . Тази непостоянна дебелина 
се дължи на динамичната фациална обстановка в 
процеса на въглеобразуването типична за това лим-
нично езерно  находище.

С проучванията са установени и крупни тектонски 
структури, от които най-голямото дизюнктивно на-
рушение е в източната част на басейна на граница-
та между рудниците „Ст. Сейменлийски“ и „Ахелой“ 

с амплитуда на разместване 100 – 120 m. В рудник 
„Черно море-2“ са проучени два крупни разлома 
възседи , чиито направления съвпадат с простира-

нето на пластовете с амплитуда на разместване от 
3-10 до 18-40 m.

идрогеоложките условия в басейна са сложни и се 
определят от два водоносни хоризонта – приабон-
ски и сенонски, като сенонският хоризонт подхранва 
приабонския по подземен начин чрез тектонските 
нарушения и сондажните отвори. Приабонският во-
доносен комплекс е многослоен и се състои от 4 до 8 
водоносни пясъчни пласта, разположени във всички 
междупластия на въглищния хоризонт и над пласт А 
с хидравлична връзка между отделните водоносни 
пластове.

От началото на организирания добив до техниче-
ската ликвидация на рудниците „Ст. Сейменлийски“ 
и „Ахелой“ всички рудници, които разработват пласт 
„Троен“ изпитват сериозни производствени труднос-
ти, свързани с подземните руднични води и големия 
брой водни пробиви в добивните и подготвителните 
изработки. Това убедително се потвърждава от да-
нните в 2 .

Обобщената минно-геоложка и технологична харак-
теристика на разработвания пласт А и вместващите 
скали от сондажните и рудничните изследвания на 
„Минпроект“ 4  е дадена в табл. 1. От данните в нея 
може да се обобщи следното:

} Дълбочината на залягане на пласт А е от 140 до
320 m, докато максималната дълбочина от по-
върхността във всички рудници, разработвали
пласт „Троен“ е до 140 m, постигната в рудник „Ст.
Сейменлийски“.

} Съгласно класификацията на въглищата и вмест-
ващите скали по якост на едноосов натиск на
„Минпроект“ въглищата от участък „Черно море-
2“ се класифицират като „слаби скали“ със средна
якост Rн  6,0 MPa 3-4 - 12,5 MPa .

} Непосредственото горнище представено от пя-
съчници и глинести пясъчници с н  3,0 - 6,0 MPa
се класифицира като „неустойчиво до слабо
устойчиво“.

} Основното горнище 5 - 35 m  изградено от пясъч-
ници, глинести пясъчници и песъчливи глини с

н  4 - 8 MPa се отнася към „много лесно до лес-
но“ обрушващи се скали.

} По средните стойности на експериментално опре-
деленото съпротивление на рязане   183 kN m
въглищата се класифицират в групата, със здра-
вина над „средната“   180 – 240 kN m . В зоната
на изтискване от 0,8 до 1,2 m от челото на забоя
то не превишава 70 – 95 kN m, което създава бла-
гоприятни условия за комбайново изземване на
пласта.

} По резултатите от рудничните изследвания на но-
симоспособността на непосредственото долнище
глинести пясъчници  на пласт А, при прилагане

на механизиран крепеж, то се класифицира, като
„здраво“.

Фиг. . Обоб ена литолого-стратиграфска колонка на в гле-
носния ори онт в р дник Черно море  от Черноморския 
в гли ен басе н:  -  дебелина на литоложките ра новидно-
сти,   - с марна дебелина на литоложките ра новидности, 

   - литоложко описани
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} Вместващите скали от непосредственото горни-
ще, долнище и основно горнище на пластовете
А и B в полето на рудник „Черно море-2“, които
залягат на значително по-голяма дълбочина от
старите рудници „9 септември“ и „Димитър Благо-
ев“, имат 1,5 пъти по-висока якост от тези на пласт
„Троен“.

По степен на сложност за разработване на находи-
щето и минно-геоложките условия, Черноморският 
басейн е отнесен към II група находища, съгласно 
класификацията на българската Държавна комисия 
по запасите ДКЗ .

Сложните минно-технически условия за експлоата-
ция на рудник „Черно море-2“, въз основа на произ-
водствената практика, могат да се резюмират, както 
следва 1, 2, 3, 4 :

} непостоянна неиздържана  дебелина и сложен
геоложки строеж на пластовете от въглища и сте-
рилни прослойки;

} неустойчиво до слабо устойчиво горнище, нару-
шавано от образуването на кубета и срутвания в
добивните изработки;

} голям скален натиск в добивните и подготвител-
ните изработки, дължащ се на голямото натовар-
ване от теглото на скалите до повърхността пора-
ди значителната дълбочина от 200 до 320 m;

} наличието на водоносни пясъци над пласта, из-
искващи осушителни сондажни работи преди на-
чалото на добивните работи е един от главните
негативни природни фактори;

} тектонската нарушеност на пласта от разседи,
възседи, пукнатини и други дребноамплитудни
нарушения с амплитуда на разместване до 2 km;

} взривоопасността на въглищния прах.

Към благоприятните условия за работа в под-
готвителните и добивните изработки се отнасят 
следните:

} устойчиво състояние на фронтовите галерии от
прокарването до погасяването им без прилагане
на усилващ дървен крепеж в зоната на опорното
налягане;

} рядко срещащи се дребни, единични и лесно пре-
одолими тектонски нарушения;

} при всяко преместване на крепежните секции
скалите от непосредственото горнище лесно се
обрушват и плътно запълват изработеното прос-
транство зад и над крепежа без конзолно надви-
снали слоеве;

} въглищата са умерено склонни към самозапалва-
не и са неопасни по газ метан;

} въглищният пласт е лесно пробиваем и взривяем,
а стерилните прослойки в пласта са нискоабра-
зивни.

Общият извод от 15-годишното прилагане на въ-
гледобивните механизирани комплекси в рудник 
„Черно море-2“ на базата на производствения опит 
е, че минно-техническите и технологичните условия 
за експлоатация са съществено по-благоприятни от 
прогнозираните минно-геоложки, хидрогеоложки и 
геомеханични условия за експлоатация от тези в ста-
рите рудници „Бригадир“, „9 септември“ и „Д. Благо-
ев“ и рудниците „Ст. Сейменлийски“ и „Ахелой“.

ВЪГЛИ НИ ЗАПАСИ И РЕСУРСИ НА ГЕОЛО-
ГО-ПРОУЧВАТЕЛНИЯ УЧАСТЪК ЧЕРНО ОРЕ-  
КЪ  . .  Г. И КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ  
НА ВЪГЛИ АТА В АСИВА

Въглищните запаси и ресурси на Черноморския ба-
сейн от кафяви въглища са изчислени при следните 
кондиционни показатели:

} минимално съдържание на пепел на сухо гориво
- Ad  50 ;

} минимална експлоатационна дебелина на плас-
товете - mек  0,80 m.

Количеството на запасите и ресурсите на участък 
„Черно море-2“ по данни на Мина „Черно море“ са 
дадени в табл. 2 в два варианта:

} към 01.01.2016 г., когато рудник „Черно море-2“
изземва пласт В в 402 фронт, тъй като въглищни-
те запаси в пласт А са изчерпани;

Наименование на пока ателите ярка Сто ност

1
гли на западане на пласта: 
- средна стойност 
- гранични стойности

градуси 
градуси

2 - 8 
0-3 до 7-17

2
Дебелина мощност  на пласта: 

- средна стойност 
- гранични стойности

m 
m

2,5 
0,8 – 5,5

3 Дълбочина на залягане от повърх-
ността m 140 - 320

4 Средна якост на въглищата на ед-
ноосов натиск Rн

MРа 6,0

5 Средна якост на скалите от непо-
средственото горнище Rн

MРа 3,0-6,0

6 Якост на скалите от основното гор-
нище Rн

MРа 4,8 4 - 8

7 Съпротивление на въглищата при 
рязане А  kN m 100 - 220

8
Допустимо относително съпроти-
вление на скалите от долнището 
– Рдолн. носимоспособност

MРа 9,2 3,3 - 
13,5

9 Относителна метанообилност на 
въглищата m3 t негазоно-

сен рудник

10 Взриваемост на въглищния прах - умерено 
склонни

11 Склонност на въглищата към са-
мозапалване - умерено 

склонни

12 Категория по отношение опас-
ността от водни пробиви - опасни

Таблица . инно-геоложка и минно-те ническа арактерис-
тика на в гли ния пласт А и вмества ите скали в р дник 
Черно море-
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АРАКТЕРИСТИКА  НА РУДНИЧНАТА 
ТЕ НОЛОГИЧНА С Е А

Ра криване и подготовка на р дничното поле

Схемата, по която е разкрито рудничното поле на 
рудник „Черно море-2“, е флангова с основни разкри-
ващи изработки вертикални шахти и допълнителни 
капитални травербани. Разкриването е двухоризонт-
но. 

ланговите вертикални шахти са три: В -1 със све-
тъл диаметър D в  4,5 m и дълбочина Н  274 m; 
В -2 с D в  4,5 m и Н  292 m и В -3 с D в  7,0 m и 
Н  380 m. В -1 е оборудвана с двуетажна клеткова 
подемна уредба и служи за транспорт на материали, 
скална маса, съоръжения и хора. Извозът на въгли-
щата от добивните и подготвителните забои по В -2 
се осъществява с двускипова подемна уредба с три-
тонни скипове, а В -3 служи за вентилация, водоот-
лив и транспорт на едрогабаритни съоръжения, ма-
шини и товари.

За допълнителни разкриващи изработки служат два 
капитални травербана, изградени на хор. 250 и един 
водоотливен травербан на хор. 320. Главните хори-
зонтни травербани главен извозен и главен матери-
ален , както и водоотливният са прокарани предим-
но в здрави андезитови скали, имат сводова форма 
и са закрепени с пръскан бетон. При навлизане на 
капиталните изработки във въгленосната зона и при 
прокарването на панелните уклони се използва кръ-
гов крепеж от стоманобетонни 7-ставни рамки с D в  
3,04 m, с последващо тампониране на задкрепежно-
то пространство и използването на пакери.

Добра представа на двухоризонтния рудничен двор 
с разположението на комплекса от капитални изра-
ботки и съоръжения за транспортните и спомагател-

Категория на апасите и рес р-
сите Код

Количество на 
апасите и рес р-

сите, 
ил. 

Пепел на с о 
гориво, 

d, 

Об а влага 
на работно 

гориво, 
Wt

r, 

Об а сяра 
на с о 
гориво, 

St
d, 

Долна топлина на 
и гаряне на работно 

гориво, 
Qi

r, 

Доказани запаси 111
5484,5 37,3 19,3 4,3 3 245

- - - - -

Вероятни запаси 121
5434,5 37,1 19,3 4,3 3 258

- - - - -

Общо запаси
10919,0 37,2 19,3 4,3 3 252

- - - - -

Детайлно оценени ресурси 211
18 700,2 42,9 19,3 4,3 2 928

24 155,8 41,6 19,3 4,3 2 973

Предварително оценени ресурси 221
26 015,2 40,4 19,3 4,3 3 049

31 449,7 39,8 19,3 4,3 3 087

Предварително оценени ресурси 222
17 326,6 36,6 19,3 4,3 3 290

17 326,6 36,6 19,3 4,3 3 290

Общо ресурси 62 042,0 40,1 19,3 4,3 3 068

Таблица  инно-геоложка и минно-те ническа арактеристика на в гли ния пласт А и вмества ите скали в р дник Черно 
море-

} към 10.04.2015 г., когато по нареждане на собстве-
ника на дружеството миннодобивната дейност е
прекратена поради неблагоприятни финансови
резултати и икономически неизгодни геоложки
условия за добивни работи в следващите години.

Общото количество на запасите в геологопроуч-
вателния у астък „Черно море-2“ към началото на 
2016 г. възлиза на 10 919 хил. t, а това на ресурсите е 
5,7 пъти по-голямо – 62 042 хил. t. Разликата се дъл-
жи на по-ниската степен на геоложката изученост на 
блоковете и на оценката за целесъобразност и ико-
номическа ефективност на въглищните пластове в 
участъка. По пластове относителният дял запаси и 
ресурси от общите запаси и ресурси, съгласно 3  е: 
49,2  за пласт А, 12  за пласт В, 13,6  за пласт С, 7  
за пласт D и 18,2  за пласт Троен.

След окончателното приключване на въгледобива 
и съкращаването на основния персонал всички въ-
глищни запаси от 10.04.2016 г., съгласно Класифика-
цията от 1988 г., се преобразуват в остатъчни ресур-
си. Техните количества по категории са дадени във 
втория ред за трите класа ресурси табл. 2 , като су-
марното им количество е 72 932 хил. t.

В същата таблица са включени и техните качествени 
показатели по геоложките лабораторни данни пе-
пел на сухо гориво и обобщената обща влага , а кало-
ричността Qi

r  е изчислена по емпиричната формула 
за необогатени въглища в басейна 5 . 

𝑄𝑄𝑖𝑖𝑟𝑟 = 𝑎𝑎𝑖𝑖 − 𝑏𝑏𝑖𝑖 . 𝐴𝐴𝑑𝑑 .
100 −𝑊𝑊𝑡𝑡

𝑟𝑟

100 − 6 .𝑊𝑊𝑡𝑡
𝑟𝑟, kcal kg

където: ai  7094, bi  78,53, Wt
r  19,3 .

Средната стойност на летливите вещества на сухо го-
риво е 56 , а общата сяра St

d  – 4,3 .
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ните му функции дава показаният ситуационен план 
фиг. 3 . Основният рудничен двор на хор. 250 осигу-

рява всички транспортни функции на въглища, скал-
на маса, оборудване, материали и хора от повърх-
ността до подземните минни изработки на рудника и 
обратно, както и функциите, свързани с водоотлива, 
вентилацията, електроснабдяването и др. Долният 
рудничен двор на хор. 320 е с опростена технологич-
на схема до района на В -3 и служи за вентилация.

При разработването на пласт А във II добивно поле е 
приложена панелна схема на подготовка на руднич-
ното поле. Добивното поле на практика е разделено на 
три панела – I, II и III. Панелите I и II представляват една 
двустранна двукрила  панела, като основните два ук-
лона извозен №2 и материален № 2  са прокарани 
централно спрямо границите на панелата. ирочи-
ната на двустранната панела по простиране на пласт 
А е различна в зависимост от границите на полето –
от 1000 до 1600 m, а дължината ѝ по западане е
1100 m. Третата панела е разположена североизточ-
но от основния възсед разделящ добивното поле.

арактеризира се с широчина 400 – 600 m, дължи-
на 700 – 900 m и значително по-малка дебелина на 
пласт А от 1,0 – 1,5 m.

Система на ра работване, добивни те нологии 
и те нологична с ема а прокарване и крепене 
на фронтовите галерии

С цел да се проверят в производствени условия при-
родните, геомеханичните и технологичните фак-
тори, които влияят на добивните процеси от май 
1999 г. в 301 добивен стълб на рудник „Черно море-
2“ се провежда опитна технологична експлоатация с 

прилагане на камерна система по пласт А с дебели-
на 1,4 до 1,8 m. Технологичната схема на добивните 
работи при камерната система фиг. 4  включва два 

Фиг. . Сит ационен план  :  на дв ори онтния р дничен двор на р дник Черно море 

Фиг. . Принципна те нологична с ема на добивни работи 
при камерната система на експлоатация в  ст лб: , , , 

, ,   и  - и ети камери   - камера в експлоатация
, , , , , , ,  и ,  - ред на и емване на камерните а-
одки ра сечки   - предпа ен ст лб на основата на галерия  
 - в одна галерия г рла на камерата   - камерна галерия 
наре на   - верижен транспорт ор   - а одка в експлоата-

ция   - ме анична лопата   - вентилатор а местно прове-
тряване   - пра ни вагонетки   - п лни вагонетки   - рел-
сов п т   - ра минавка   - аспели



67Минно дело и геология, 2-3 2017

Ъ ЕД И

Първите четири добивни стълба №№ 101, 204, 216 и 
301 са подготвени в периода на капиталното стро-
ителство от „Минстрой“ до 1999 г., за да се извърши
експлоатационно проучване на геоложките условия,
осушителните и дренажните работи, както и да се
осигури реализацията на новата технологична схема
за подготовка и ред на изземване на добивните стъл-
бове в I и II панела по пласт А.

Комплексната механизация на добивните работи в 
„Черно море-2“ се осигурява с въвеждането в експло-
атация на два въгледобивни комплекса. Руският ком-
плекс тип 1ОКП-70 за експлоатационна дебелина на 
пласта 1,9 – 2,5 m, доставен от Мина „Здравец“ след 
ликвидацията му, монтиран в 204 фронт и през юли 
2004 г. започва механизиран добив на въглища по 
пласт А. От януари 2006 г. добивна дейност започва и 
доставеният от рудник „Св. Анна“, Перник въгледоби-
вен комплекс 2ОКП-70  в 104 фронт за дебелина на 
пласта 2,3 – 3,3 m. Те са свързани с конструктивно по-
добрените от Мина „Маришки басейн“ комбинирани 
хидроуправляеми шарнирни козирки с челен щит.  
Козирката се вижда в работно положение на фиг. 5.

От 2004 до 2016 г. единствената добивна технология 
в рудник „Черно море-2“ е комплексно механизира-
ната. При благоприятни минно-геоложки условия 
устойчиво непосредствено горнище и въглищна сте-

на  се прилага еднопосочната технологична схема на 
комбайново изземване на пласта с преместване на 
крепежните секции след комбайна с доизкопаване и 
зачистване на ненатоварените въглища върху фрон-
товия транспортьор при обратен ход.

При много неустойчиво горнище и въглищен забой, 
свързано с преодоляването на геоложки нарушения 
във фронта, се прилагат еднопосочната и двупосоч-
ната совалковата  схема на комбайново изземване с 

основни етапа: прокарване на камерна галерия при 
правия ход на отработване и последователно двус-
транно или едностранно в началния период  иззем-
ване на напречни заходки разсечки  на камерната 
галерия при обратния ход. След експерименталния 
период при работа на три забойни бригади през 
първото тримесечие на 2000 г. технологичните ре-
зултати от камерната система са подобрени, като 
средноденонощният добив от камерите е 2282 t, 
производителността на труда на забоен работник е 
4,75 t човекосмяна и средната калоричност на доби-
тите въглища е увеличена на 4063 kcal kg 6 .

Камерната система с ръчен добив посредством ПВР 
и индивидуален крепеж с метални стойки и дървени 
капи продължава в 104 фронт от II панела във вари-
ант с камерни галерии по цялата дължина на фронта 
и едностранно изземване на междукамерните цели-
ци със заходки.

Основната система на разработване, прилагана през 
целия период на добивна дейност е стълбовата с 
дълги единични добивни забои фронтове  с дъл-
жина 60 – 65 m, а дължината на добивните стълбове 
във II панела се променя в зависимост от условията 
от 300 до 900 m, докато в I панела тя е 400 – 500 m. 
Те се подготвят с фронтови галерии по простиране 
на пласта с обособено П-образно проветряване и 
обратен ред на извършване на добивните работи в 
границите на стълбовете.

При голямата дълбочина на разработване на пласт 
А за опазването на стълбовите галерии от вредното 
влияние на опорния скален натиск се използва без-
целиковата схема на охрана, с оставяне на околога-
лерийни берми пояси  от въглища с широчина 2 – 
6 m между границата с изработеното пространство 
и прокарваната фронтова галерия. С цел да се пре-
махне или ограничи в макси-
мална степен страничният 
остатъчен опорен натиск от 
отработени стълбове се при-
лага схемата за максимално 
раздалечаване и изолация на 
действащите добивни забои 
във времето над 1 година до 
4 – 5 години . Постига се чрез 
предварителното прокарва-
не на стълбови галерии и ред 
на изземване на стълбовете, 
съгласно утвърдения кален-
дарен план за подготовка и 
експлоатация, разработен от 
„Минпроект“. Той предвижда 
още в периода на подземното 
капитално строителство да се 
подготвят 4 добивни стълба 
101, 204, 216 и 301  за да се 

извърши актуална преоценка 
на геоложките и хидрогеолож-
ките условия. ронтовите га-
лерии са прокарани от „Мин-
строй“.

Фиг. . е ани иран крепеж КП-  с комбинирана арнирна ко инрка ичелен ит а 
д ржане на в гли ния або  от самообр аване:  - огражда  елемент прикритие    
 - силови цилиндри   - лост   - арнир   - ко ирка подд ржа  елемент  - и   - 

силови цилиндри   - доп лнителни елементи к м ко ирката   - прикрива  елемент с 
лост   - оси арнири  на ита   - ит
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предварително преместване на крепежните секции. 
При необходимост се изкопават ръчно въглищата 
пред козирките, пречещи за изместването и се зак-
репват горнището и въглищната стена с временен 
дървен крепеж.

За прокарването на подготвителните изработки се 
използват две технологични схеми. За панелните 
уклони в добивното поле, предвид голямата дъл-
бочина до 320 m  и дългосрочното им използване, 
прокарването се извършва с ПВР, натоварването 
на отбитата минна маса с товарачни машини със 
загребващи лапи 1ПНБ-2, а извозването ѝ с помощта 
на руднични вагонетки, теглени с лебедки хаспели  
и акумулаторни локомотиви. Панелните уклони са 
закрепени с метални пръстени от КОП-28 с 3,5 m и 
плътна обшивка от стоманобетонни таванки с дебе-
лина 45 mm. При неустойчив забой се изгражда вре-
менен дървен крепеж за обезопасяване на забоя.

ронтовите галерии се прокарват с отбиване на въ-
глищата с ПВР, натоварването им с механична лопа-
та, транспорта чрез верижни и лентови транспортьо-
ри. Закрепени са с метални 4-елементни податливи 
пръстени с гъстота 3 бр m. Разпънките са най-често 
метални или дървени, а обшивката е плътна от дър-
вени таванки.

Р дничен транспорт, вентилация, водоотлив 
и енергоснабдяване

Основният транспорт на добитите въглища от до-
бивните и подготвителни работи в рудник „Черно 
море-2“ е конвейерният с верижни и гуменолентови 
транспортьори до скиповата шахта В -2. С верти-
калния скипов подем въглищата се транспортират 
до повърхността и постъпват в приемните бункери. 
От там по естакади се насочват за пресяване и обо-
гатяване в съответните инсталационни съоръжения. 
Спомагателният транспорт на материали, машини и 
съоръжения се извършва по релсов път с използва-
нето на едновъжен хаспелен транспорт в наклонени-
те изработки, а в главните хоризонтални изработки 
се използват акумулаторни руднични локомотиви. 

Вентилационната система в рудника е смукателна, а 
схемата е флангова. Вентилаторната уредба е монти-
рана при устието на С  В -2  с вентилатори, рабо-
тещи в смукателен режим. Вертикалните шахти К  
В -1  и В -3 са вентилационни и през тях постъп-

ват въздушните потоци за проветряване на рудника.

Главният водоотлив на рудника се извършва от две 
стационарни водоотливни уредби с по два помпени 
агрегата и главни водосборници разположени на 
хор. 250 и хор. 320. От тези уредби акумулираната 
във водосборниците вода с технически сондажи се 
изпомпва на повърхността. Отводняването на до-
бивните и подготвителните изработки се осъществя-
ва чрез потопяеми помпи в местните водосборници, 
разположени в най-ниските места или чрез изтичане 
на водите по гравитационен път. От местните водо-
сборници подземните води се отвеждат до главните 

водосборници. Относителният дебит на подземните 
води по извършени руднични измервания възлиза 
средно на 100 m3 h, от които 70 – 80 m3 h е водопри-
токът на хор. 320 и 20 – 30 m3 h на хор. 250. Този ви-
сок дебит говори за много голяма водообилност, ха-
рактерна за всички рудници в басейна, поради което 
осигуряването на ефективен рудничен водоотлив е 
от първостепенно значение. Друг много сериозен 
проблем за рудниците, разработвали пласт „Троен“, 
са водните пробиви в добивните и подготвителни-
те изработки и предварителното осушаване на над-
въглищния водоносен комплекс, добре изложени в 
2 . За разлика от другите рудници в рудник „Черно 

море-2“, благодарение на по-благоприятните хидро-
геоложки условия и най-вече на предварителното 
дългосрочно прокарване на фронтовите галерии 
преди добива във II панела, се осъществява дрени-
рането и отводняването без осушителни сондажни 
работи. Във I панела предварително осушаване не 
е предвиждано поради липса на водоносни пясъци, 
опасни към водни пробиви.

В рудник „Черно море-2“ подземното електрозахран-
ване се осъществява от ЦРП чрез бронирани кабе-
ли 3 50 mm2 с напрежение 6 k , положени във ВК  
В -1  до Централната подземна подстанция ЦПП  

на хор. 250. След това по силови високоволтови кабе-
ли 3  50 mm2 се захранват участъковите трансфор-
маторни подстанции УТП  с напрежение 6 k . За ком-
плексно механизираните фронтове напрежението се 
трансформира на 0,69 k , а за другите консуматори с 
номинално напрежение 6 0,4 k . 
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IN MEMORIAM

На 02.02.2017 г. ни напусна 

ИН . ТАН О ИВАНОВ
СТА КОВСКИ

Роден е на 21.06.1946 г. в с. Славейно, община Смо-
лян, област Смолянска, където през 1960 г. завършва 
основното си образование.

От 1960 до 1965 г. продължава образованието си 
в Строителния техникум в гр. Смолян по специал-
ността “Архитектура и строителство , където придо-
бива средно специално образование и получава ква-
лификация “строителен техник .

Висшето си образование завършва през 1978 г. в 
ВМГИ - София със специалност “Технология на мин-
ното производство  и придобива квалификация “ми-
нен инженер-технолог  с образователна степен “ма-
гистър .

През 1991 г. завършва интернационалния курс на 
SIMC за “маркетинг – иконом и генерален мениджър . 
През 1992 г. завършва и пълния курс на Висшата 
школа за управление “Основи на мениджмънта  и 
придобива квалификация “дипломиран стопански 
ръководител мениджър . Нееднократно повишава 
квалификацията си след завършване на висшето си 
образование.

Трудовата си дейност започва през ноември 1967 г. 
в “МИНСТРО  - Мадан, където работи до декември 
1983 г. като технически ръководител, началник 
ПОНС, началник смяна, началник участък, главен ин-
женер на рудник, началник ПТО.

От 1983 г. до април 1986 г. е избран за зам.-председа-
тел на ИК на ОбНС - Мадан по строителството.

От май 1986 г. до октомври 2004 г. е изпълнителен 
директор на “МИНСТРО  - Мадан.

През юни 2003 г. регистрира „РОДОПA ЕКСПЕРТ“ с 
предмет на дейност проектиране, служби по трудо-
ва медицина и обследване на сгради за енергийна 
ефективност, през октомври 2004 г. създава фирма   
„СТРО  ТИС“ с основна дейност инженеринг в об-
ластта на високото строителство, подземното стро-
ителство, благоустройството, водоснабдяването, ка-
нализацията и изграждането на кабинкови въжени 
линии, а през януари 2009 г. основава фирма „ГЕО-
РАДАР“ с предмет на дейност инженерно-геоложки 
проучвания, заснемания и проучвания на геоложки 
структури, подземни комуникации и съоръжения, 
подземно картографиране и кадастър, локализация 
на обекти, предмети и граници между геологиче-
ските слоеве, контрол на състоянието на подземни-
те пластове в зоната, инженерни съоръжения при 
тяхното строителство и експлоатация, определяне 
на състоянието на мостове, опори, тунели и други, 
археологични, екологични, геоложки и инженерни 
подземни проучвания.

Инж. Таньо Стайковски е основател и председател 
на фондация „Възраждане на с. Славейно ; поче-
тен гражданин на гр. Мадан; почетен член на УС на 
БМГК; почетен член на СОСЗРБ; член на Върховния 
комитет на съюза на Тракийските дружества в Бъл-
гария; президент на Лайнс клуб – Смолян; прецептор 
на прецептория „Св. Висарион Смолянски ; учреди-
тел на сдружение „Екзарх Български Стефан I ; член 
на БСК; член на БЛРС.

През целия си съзнателен живот е ангажиран с раз-
лични обществени  каузи и съграждане за бъдещите 
поколения.

Носител е на персонални награди за принос към 
българската минерално-суровинна индустрия като  
ръководител на дружества – дългогодишни активни 
членове на Българската минно-геоложка камара и 
Научно-техническия съюз по минно дело, геология и 
металургия.

В спомените на своите приятели и колеги той зави-
наги ще остане със своя силен дух, воля, трудолюбие, 
достойнство и човечност.

Поклон пред светлата му памет!

От колегите от минeрално-суровинния бранш
УС на БМГК 

УС на НТС по МДГМ
Редакционния съвет и екипа

 на списание „Минно дело и геология“
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❑	Статиите да са съобразени с тематиката на списа-
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ци SI . 

❑ Използваните литературни източници се номери-
рат според последователността на цитирането им 
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