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ПОЗДРАВЛЕНИЯ



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Про  р  Л е  То е
Ректор на Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рилски“

Председател на Съвета на ректорите на Висшите училища в България
Зам.-председател на УС на БМГК

РЪКОВОДСТВОТО И СИНДИКАЛНИТЕ СЪВЕТИ НА

НАЙ-СЪРДЕЧНО ПОЗДРАВЯВАТ С ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
всички работници, специалисти и мениджъри от дружеството

и многобройните ни делови партньори!

НЕКА СВЕТЛИНАТА ВЪВ ВЕЛИКДЕНСКАТА НОЩ
ОЗАРИ ДУШИТЕ НИ!

НЕКА ДОБРОТА ДА ТОПЛИ СЪРЦАТА НИ!
НЕКА ЩАСТИЕТО И ЛЮБОВТА ДА ИЗПЪЛВАТ ДНИТЕ НИ!

Академичното ръководство
на МГУ „Св. Ив. Рилски” пожелава

на всички бивши и настоящи възпитаници, 
преподаватели, колеги и партньори 

здраве, благополучие
и светли Великденски празници!

Нека има Мир и Любов в сърцата ни!

Управителният съвет на НТС по МДГМ
ви поздравява с настъпването на най-светлия
християнски празник Възкресение Христово!
Този ден ни вълнува с посланието за силата 

на живота, за вярата и тържеството на духа.
Нека изпълним сърцата си с мир и любов,

с радост и топла човешка взаимност,
за да не губим вяра в доброто!

Проф. д-р Цоло Вутов
Председател на НТС по МДГМ

НАУЧНО-ТЕ НИЧЕСКИ СЪ  
ПО МИННО ДЕ О, ГЕО ОГИ  
И МЕТА УРГИ



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаеми колеги,
Приемете празнични пожелания  
за най-светлия християнски празник
Възкресение Христово 
от работещите 
в “Дънди Прешъс Металс” 
от Челопеч и Крумовград!

Този ден носи за всички нас  
посланието за силата на живота и тържеството на духа и вярата.
Нека в тези дни изпълним сърцата си с доброта и вяра, нека празнуваме победата  
над преходността в името на пречистващата сила на любовта  
и стремежа към хармония и духовно усъвършенстване.
Бъдете здрави и благословени!
     Д-р инж. Илия Гърков
     Изпълнителен директор



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаеми партньори и колеги,
Сърдечно ви поздравявам с настъпването 

на един от най-големите християнски празници – 
Възкресение Христово!

В тези светли дни ви желая да изпълните 
сърцата си с вяра и надежда за бъдещето.

Нека във вашите семейства да цари хармония, 
а успехът да съпътства всичките ви начинания.

Желая ви здраве и благоденствие! 
Светли Великденски празници!

С уважение, 
Иван Вутов – изпълнителен директор на

Уважаеми служители на „Елаците-Мед“ АД, 
скъпи колеги, 

Нека Светлото Христово Възкресение,  
което носи толкова много радост, утеха и надежда 
в сърцата ни, да остане в нас, в нашите близки,  
във всички хора, да ни изпълва с мир 
и с истинската жертвена любов. 

Христос воскресе!  
Воистину воскресе!  

Инж. Драгомир Драганов 
Изпълнителен директор 
„Елаците-Мед“ АД

Уважаеми работещи в „Мини Марица- изток“ ЕАД,
уважаеми партньори на най-голямото българско 

въгледобивно дружество,
Честит и светъл Великден!

Нека големият 
християнски празник 

донесе светлина 
в душите ви 

и нови надежди 
за по-добро бъдеще 

за вас и вашите 
 семейства!

С уважение,
Андон Андонов

Изп. директор на 
 „Мини Марица-изток“ ЕАД
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БМГК ОРГАНИЗИРА МИННА ТЪРГОВСКА МИСИЯ
С ВМЕСТНО С ПОСОЛСТВО НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

На 1  март 2018 г. търговският отдел на Посол-
ството на Обединеното кралство откри Минна 
търговска мисия в София. Събитието се провеж-

да. в партн орство с Българската минно-геоложка ка-
мара и Министерството на енергетиката.

Организирано за втора поредна година, събитието 
цели да представи компании от Обединеното кралство 
и техните услуги в сферата на минната индустрия, как-
то и да представи българската добивна и преработ-
вателна промишленост - един от перспективните ико-
номически сектори. Събитието цели още да създаде 
платформа за бизнес и дискусия по отношение дейст-
ващите и приложими услуги в областта на околната 
среда, минното проектиране, геолого-проучвателните 
дейности, управлението на социалния риск и др.

Създаването на двустранни бизнес възможности обо-
гатява и развива сектора на първичните суровини, 

Д-р инж. Иван Митев, и п. директор на МГК представи обобщени данни а с с-
тоянието и тенденциите в ра витието на минералнос ровинния бран  в лгария

Сара Ра ли, ам.-посланик на Обедине-
ното кралство откри с битието

които са в основата на всички промишлени дейности и 
европейска конкурентоспособност.

Минната търговска мисия беше открита от Сара Райли, 
зам.-посланик на Обединеното кралство. Тя сподели, 
че Великобритания, както и България, има дълги тра-
диции в минното дело, с които много се гордее. 

Про . Иван Ни ков представи де ността на Минстро  ол-
динг  АД с акцент в р  р дниците Гор бсо Мадан , Гор б-
со латоград  и те и в летово и Тораница, Македония

Доминик амерс, и п. директор на ГЕОТЕ МИН  ООД пред-
стави де ността на др жеството и на Елаците-Мед  АД, и-
ето ра витие бе проследено и ре  илм

„В България минната индустрия представлява 4,5% 
от БВП и произвежда 40% от енергията. Страната е 
третия по големина производител  на злато и мед 
и един от 30 най-големи производители на въгли-
ща. И докато във Великобритания продължават да 
размишляват върху изхода от референдума, компа-
ниите активно търсят възможности да разширяват 
дейността си“ – завърши г-жа Райли.
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Д-р инж. Иван Митев, изпълнителен директор на на-
ционалната представителна организация на минния 
бранш в страната - Българската минно-геоложка кама-
ра -  обобщи, че без приемане и реализиране на дълго-
срочни стратегии за добиване на собствени суровини 
от всяка европейска държава, ще бъде застрашено 
устойчивото развитие на Европейския съюз.

От представените данни стана ясно, че индустриите 
в Европа, ползващи минерални суровини, създават
1400 млрд. евро брутна добавена стойност на годи-
на, а заетите в тези индустрии са над 30 млн. Само в 
България, работещите в минната индустрия и свърза-
ни производства са над 120 000. Производителността 
в минния бранш е два пъти и половина по-висока от 
средната за индустрията. Годишно в сектора се инвес-
тират близо 317 млн. лв. в иновации и ново оборудване, 
опазване на околната среда, безопасност и здраве при 
работа, повишаване на квалификацията на заетите. 
Допълнително развитие в общността носят инвестици-
ите в проекти за корпоративна социална отговорност в 
сфери като образование, култура, спорт и обществено 
здравеопазване.

Представени бяха близо 20 английски минни компа-
нии от 30 представители от Великобритания. Някои от 
компаниите вече имат сериозен опит в проектиране на 
съоръжения в минната индустрия на страната или в 
консултирането по важни компоненти като околна сре-
да и нови технологии. Сред присъстващите  български 
компании, които взеха участие, бяха и „Минстрой Хол-

„Не познаваме в световната практика друго пред-
приятие, което да преработва ефективно руди с 
толкова ниско съдържание на мед. Това ни кара да 
избираме най-доброто оборудване и най-добрите 
технологии, да мотивираме екипа си и да не допус-
каме никакви компромиси с качеството. 

Готови сме да споделяме идеи и да си партнираме 
с всяка от вашите компании, която би ни помогнала 
да постигнем още по-високи резултати. Разчитаме 
на вашите идеи и предложения за бъдещи съвмест-
ни проекти“, обобщи инж. Делчо Николов. И п лнителният директор на Асарел-Медет  АД инж. Дел о 

Николов представи на гостите де ността на др жеството

„Аз съм изключително впе-
чатлен от видяното в „Аса-
рел-Медет“ и благодаря за 
това, че представители на 
британски компании имаха 
възможността да се запоз-
наят с работата на едно мо-
дерно и успешно управлява-
но българско предприятие“, 
заяви Тим Буйсере – тър-
говски аташе към диплома-
тическата мисия. 

Представителите на водещи британски компании в Асарел-Медет  АД

динг“ АД, „ГЕОТЕХМИН“ ООД, „Елаците-Мед“ АД, „Дънди 
Прешъс Металс“ и „Аурубис България“, чиито предста-
вители изнесоха кратки презентации и отговаряха на 
въпроси на гостите. Адвокатско дружество „Делчев и 
партн ори“ представиха законодателните инициативи 
в бранша.

През втория ден на търговската мисия, представи-
телите на английските компании имаха възможност 
да посетят „Асарел Медет“ АД и да се запознаят ди-
ректно с постиженията на българската миннодобив-
на промишленост. Делегацията бе водена от Тим
Буйсере – търговски аташе към дипломатическата 
мисия. Гостите бяха посрещнати от изпълнителния ди-
ректор и председател на Управителния съвет на „Аса-
рел-Медет“ АД инж. Делчо Николов, който представи 
историята, политиките и финансовите резултати, след 
което повече от час отговаря на конкретни въпроси, 
свързани с устойчивото развитие на дружеството, еко-
логичната политика, социалните придобивки и услови-
ята на труд в компанията. 

По време на обиколката в дружеството британските 
предприемачи се запознаха с управлението на техно-
логичните процеси в диспечерския пункт на рудник 
„Асарел“, след което разгледаха най-модерната в Ев-
ропа инсталация за екстракция и електролиза на ка-
тодна мед от руднични води. Посетителите изразиха 
надежда, че това посещение ще даде старт на нови 
партн орства. 

БМГК, Британско посолство, Търговски отдел,
Отдел „Комуникации“,  „Асарел Медет“ АД
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„От името на всички жители на община 
Панагюрище благодаря на „Асарел-Ме-
дет“ за подкрепата. Винаги сте били зад 
нас в трудни моменти, доказали сме, че 
когато сме заедно сме по-силни“, каза 
кметът на община Панагюрище Никола 
Белишки. 

„За нашата компания подкрепата за 
родния край е кауза и Ви уверявам, че 
и занапред ще продължим традицията 
и докато го има „Асарел-Медет“АД ще 
подкрепяме всички значими инициа-
тиви на Община Панагюрище“, заяви 
инж. Делчо Николов – председател на 
Управителния съвет и изпълнителен 
директор на „Асарел-Медет“АД.

И п лнителният директор на Асарел-Медет АД инж. Дел о Николов, кме-
т т на община Панаг рище Никола ели ки и ам.-кмет т по манитар-
ни де ности Галина Матанова по време на подписване на дарителския до-
говор

Анекс към традиционния дарителски договор 
между „Асарел-Медет АД и община Панагюрище 
беше подписан на 21 февруари, като срокът му 

беше удължен до 2021 г. 

Подписи под споразумението от името на двете страни 
сложиха изпълнителният директор на лидера в българ-
ския рудодобив инж. Делчо Николов и кметът на Об-
щината Никола Белишки, който беше придружаван от 
зам.-кмета по хуманитарни дейности г-жа Галина Ма-
танова. С удължаването срока на договора се гаранти-
ра устойчивостта на инициативите, които и занапред 
ще бъдат подкрепяни от „Асарел-Медет“ АД. 

Продължава подкрепата за местния спорт чрез подпо-
магане на Асоциацията на спортните клубове в община 
Панагюрище със сумата от 7  хил. лв. за 2018 г. Рудо-
добивната компания продължава да бъде генерален 
спонсор и на станалото вече традиционно Световно 
първенство по фойерверки „Огън, цвят и фантазия“ за 
купата „Панагюрище“. С всяка година то набира все 
по-голяма популярност и привлича хиляди туристи от 
цялата страна, а за ежегодното му провеждане компа-
нията предоставя близо 0 000 лв. През 2018 г. Све-
товното първенство по фойерверки ще бъде на 2 , 26 
и 27 май, като по традиция от Община Панагюрище ще 
организират съпътстваща концертна програма. 

Традиционно „Асарел-Медет“ АД обезпечава необходи-
мото финансиране и за гостуването на Панагюрското 
златно съкровище в залата трезор на Историческия 
музей. То ежегодно се завръща у дома, като през тази 

година жителите и гостите на града ще могат да му се 
любуват от 6 април до 6 юни 2018 г.

От 2012 г. компанията ежегодно осигурява средства 
за стипендии на местните деца с изявени дарби по 
дарителската инициатива „Звезден клас“. За подкрепа 
на талантливите деца и младежи от общината и през 
2018 г. се предоставят 11 000 лв. Обезпечена от дру-
жеството е престижната Дриновска стипендия за обу-
чение на изявен местен студент в чужбина, отново ще 
бъде предоставена награда за Националния фестивал 
за българска патриотична песен „Родолюбие“, както 
и коледни подаръци на децата от детските градини в 
общината. В дарителския договор са предвидени още 
средства за традиционните празници на всички села 
от община Панагюрище.  

Същевременно, с подписания анекс към дарителския 
договор, „Асарел-Медет“АД дарява 20 хил. лв за ин-
фраструктурни проекти. Средствата бяха усвоени 
авансово през 2017 г. за преодоляване на водната 
криза през есента. Компанията осигури тръби, кре-
пежни елементи, фитинги и инертни материали за 
над 42  хил. лв. за спешния ремонт на водопровода, 
който захранва община Панагюрище с питейна вода 
от река Марица. Освен с материали, дружеството по-
могна със свои специалисти и нае за своя сметка 
фирми за извършването на строително-монтажните 
работи по време на ремонта, чиято стойност е за още
над 9  хил. лв.

Отдел „Комуникации“, „Асарел Медет“ АД

ДАРИТЕЛСКИЯТ ДОГОВОР МЕ ДУ „АСАРЕЛ МЕДЕТ“АД
И ОБ ИНА ПАНАГ РИ Е БЕ УД Л ЕН ДО 2021 Г
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„Днес сме се събрали да отбележим издаването на една уникална книга – симби-
оза между света на скалните и природните феномени, историята на рударството 
и металургията в древността, които са в основата на развитието на всички дру-
ги човешки дейности и просперитета на цивилизацията. За нас, „Елаците-Мед“ и 
„Геотехмин“, беше привилегия да подкрепим издаването на този труд, от който 
се вижда огромната роля на рударството и металургията в живота на древния 
човек... Минерално-суровинната индустрия продължава да бъде отрасъл със 
стратегическо значение за икономиката на България. Тя е в основата на всички 
други индустрии и е важен фактор за икономическата стабилност на страната. 
Добитата от нас суровина, както и в миналото, продължава да служи за развитие-
то на човешката цивилизация.“, обърна се към гостите инж. Драгомир Драганов, 
изпълнителен директор на „Елаците-Мед“ АД.

Пове е ин ормация а с д ржанието на книгата Ъ ГАРИ  – на алата на р дарството, метал ргията и древните с крови-
ща  може да намерите в р бриката Нови книги  на стр. 5

На 28.02.2018 г., в комплекс „20-ти април“ в Коп-
ривщица се състоя премиера на книгата „Б Л-
ГАРИЯ – началата на рударството, металургията 

и древните съкровища“. Книгата излезе от печат на
български и английски език с подкрепата на „Геотех-
мин“ ООД и „Елаците-Мед“ АД.

Премиерата, на която присъства творческият екип, 
разработил и реализирал проекта – авторът д-р Атанас 
Орачев и издателите от ИК „Борина“ Вяра Канджева и 
Антоний анджийски, предизвика голям интерес сред 
научните среди и обществеността от региона на Сред-
ногорието. Сред гостите бяха д-р инж. Кремена Деделя-
нова и инж. Щерю Щерев от ръководството на НТС по 
минно дело, геология и металургия, директорът на Гео-
логическия институт към БАН проф. д-р Радослав На-
ков, проф. д-р Георги Георгиев от СУ „Св. Кл. Охридски“, 
проф. дгн Добринка Ставракева от ТМУ, служители 

на „Геотехмин“ ООД и „Елаците-Мед“ АД, представители 
на седемте общини от Средногорието, образователни и 
културни институции, студенти и медии.

Кратко встъпително обръщение към гостите направи 
домакинът на събитието инж. Драгомир Драганов, из-
пълнителен директор на „Елаците-Мед“ АД. Той пожела 
на книгата успех и да събуди интерес сред читателите 
и научните общности.     

Д-р Атанас Орачев и издателите споделиха с аудито-
рията подбудите за стартирането на този изследова-
телски труд и важни, трудни и любопитни моменти от 
неговото реализиране. Те отговориха и на зададените 
им от присъстващите гости и медии въпроси.

Всички гости получиха екземпляр от книгата с ав-
тограф от автора.

„Елаците-Мед“ АД

„ГЕОТЕХМИН“ ООД И „ЕЛА ИТЕ МЕД“ АД ПРЕДСТАВИ А  
КНИГАТА „БЪЛГАРИЯ  НАЧАЛАТА НА РУДАРСТВОТО  
МЕТАЛУРГИЯТА И ДРЕВНИТЕ СЪКРОВИ А“

Инж. Драгомир Драганов 
и инж. Добри Цветков от 
Елаците-Мед  АД, авто-

р т д-р Атанас Ора ев и 
и дателите Вяра Кандже-
ва и Антони  анджи ски 
по време на премиерата 
на книгата Ъ ГАРИ  –
на алата на р дарството, 
метал ргията и древните с -
кровища
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КР ГЛА МАСА “МЕТАЛУРГИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И 
ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ

На 27 февруари 2018 г. в Националния дом на на-
уката и техниката, гр. София се проведе кръгла 
маса „Ме р е ре р   с р  

 Б р . Организатор на форума бе Научно-техни-
ческият съюз по минно дело, геология и металургия, а 
съорганизатори - Федерацията на научно-техническите 
съюзи в България, Българската асоциация на металур-
гичната индустрия, Българската минно-геоложка кама-
ра, имикотехнологичният и металургичен универси-
тет, Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ 
и Българското геологическо дружество.

Кръглата маса “Металургичните предприятия и индус-
трия в България  беше открита от д-р инж. ремена 
Деделянова (с  ), главен секретар на НТС по МДГМ, 
която поднесе приветствие към участниците и гости-
те от името на проф. д-р Цоло Вутов, председател на 
НТС по МДГМ. Бе подчертано, че целта на кръглата 
маса е да бъде представена металургията в България, 
технологичните схеми на производство, инвестициите 
и перспективите, екологията и устойчивото развитие. 
Научно-техническият съюз по минно дело, геология и 
металургия е обединявал металургичната общност от
196  г. когато официално е учреден, а данните сочат, 
че секция „Металургия“ е съществувала много по-ра-
но. В поздравителното слово от проф. д-р Цоло Вутов 
бе отбелязано, че металургичната индустрия е осно-
вен за българската икономика отрасъл. В резултат на 
големия обем инвестиции, направени от бизнеса, се 

увеличава капацитетът, качеството и конкурентоспо-
собността на произвежданите металургични продукти, 
които намират успешна реализация на световния па-
зар. Целта на металургичната индустрия е да запази и 
да продължи своето устойчиво развитие, за което ос-
нование ни дават постигнатите успехи и реализирана 
продукция.

Приветствия от трибуната отправиха и ръководите-
лите на организациите, съорганизатори на кръглата 
маса. Беше получен поздравителен адрес и от предсе-
дателя на Българското геологическо дружество доц. 
д-р Евгения Тарасова. Сред официалните гости бяха и 
изпълнителният директор на БМГК д-р инж. Иван Ми-
тев и деканът на Факултета по металургия и матери-
алознание в ТМУ доц. д-р инж. Розина орданова.

В своето изказване проф. дтн инж. Николай Вълканов 
(с  ), председател на УС и на БМГК подчерта, че ин-
вестициите и устойчивото развитието на миннодобив-
ната индустрия влияят благоприятно и върху металур-
гичните предприятия.

Антон Петров (с  ), председател на Българската 
асоциация на металургичната индустрия посочи, че 
осигурената суровина от миннодобивната индустрия, 
инвестициите в предприятията и въвеждането на 
най-добрите практики гарантират бъдещето на мета-
лургията, което означава бъдеще за цялата индустрия 
на страната.

1 4

5 6 7 8
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Проф. д-р инж. юбен Тотев (с  ), ректор на МГУ „Св. 
Ив. Рилски  и председател на Съвета на ректорите в 
България изтъкна неразривната връзка между ми-
н орите и металурзите, в т. ч. и между университетите, 
подготвящи такива кадри.

Проф. д-р Емил Михайлов (с  ), зам.-ректор на ТМУ 
каза, че през последните 10 години производствата в 
миннодобивната и в металургичната индустрия, благо-
дарение на реализираните огромни инвестиции са се 
модернизирали значително, но постигнатите резулта-
ти се нуждаят от още популяризиране. Проф. Михайлов 
посочи като основна задача на ТМУ, подготвящ кадри 
за металургията, превръщането на тези инвестиции в 
печеливша позиция и в база за по-нататъшното разви-
тие на икономиката.

Инж. Марин Антонов (с  ), главен секретар на Федера-
цията на научно-техническите съюзи каза, че темата за 
развитието на металургията е с висок потенциал, има 
какво да се сподели, какво да се направи и тази кръгла 
маса е необходим форум.

Модераторът на първия панел инж. Политими Паунова 
(с  ) изнесе встъпителния пленарен доклад - Презен-
тация на Българска асоциация на металургичната ин-
дустрия, с акцент върху постигнатото през 2016 г. Тя 
подчерта силната специализация в производството на 
цветни метали – 11  от промишленото производство 
на България се произвежда от цветната металургия. 
Произведената продукция в металургичния отрасъл е 
на стойност близо 7 млрд. лв. за 2016 г., което е 14  
от цялото производство в страната, като тази сума се 
влияе главно от цените на Лондонската метална борса, 
а не от обема на производството. Общата продукция на 
преработващата промишленост, част от която е мета-
лургията е близо  млрд. лв., като около 80  от тях се 
падат на цветната металургия, на черната – малко под 
20  и на леенето на метали – 3 .

В отрасъла работят около 13 хил. души, а заедно със 
създадените 4 -  допълнителни работни места на чо-
век по цялата верига на производство, може да смята, 
че около 0 – 60 хил. души са ангажирани в своята тру-
дова дейност с металургията.

Инвестициите надхвърлят 4 млрд. лв., като металурги-
ята е експортно ориентирана – изнася се продукция на 
стойност около  – 6 млрд. лв. Добавената стойност 
средно при производството на метали на 1 човек е 70 –
80 хил. лв., а само в цветната металургия е над
120 хил. лв. на човек.

Металургията формира положително търговско салдо -
3 – 4 млрд. лв. и така влияе позитивно върху макро-
показателите на страната. Черните и цветните метали 
имат най-високи показатели на цени – конкурират се 
единствено с нефтопродуктите. Основни пазари са ев-
ропейските – над 60  от продуктите на черната и цвет-
ната металургия се изнасят в Европейския съюз.
България заема престижното девето място по произ-
водство на цветни метали в Европа. Произвеждаме 6  
от оловото, 4  от цинка, 13 – 14  от анодната мед и 
8 – 9  от катодната мед, при население на България 
1 – 1,2  от населението на Европа.
Средната работна заплата за 2016 г. е значително 
по-висока от тази за страната – 1800 лв. за цветната 
металургия, 1300 лв. за черната металургия.
Инвестициите в металургичните предприятия са:  
„Арубис България  – над 1 млрд. лв., „КЦМ  –   800 млн.  
лв., „Стомана Индъстри  – близо 00 млн. лв., „София 
Мед  – 400 млн. лв., „Алкомет  – 200 млн. лв., „Етем 
България  – 200 млн. лв., „Промет Стил  – 0 млн. лв. 
„ си ки успе и се дъл ат на инвестициите и иновациите, 
н ма друга та на“ - подчерта инж. Паунова. Тя показа 
снимки от съвременните цехове и работни места на об-
новените металургични предприятия.

Фирмените презентации стартираха с представянето 
на „Стомана Индъстри  АД от Константин Стаменов, 
директор „Стратегическо планиране и инвестиции . 
Следващата презентация бе за основната дейност на 
„София Мед“ АД, изнесена от Васил аризанов, еколог в 
дружеството. Д-р инж. Никола Рангелов, управител на 
„Рефран“ ЕООД представи дружеството под надслов -
Интелигентното решение в областта на огнеупорите.

Д-р инж. Владимир Геневски бе модератор на втория 
панел, който включваше: редстав не на „Аурубис 
България“ АД от Ваня Стоянова (с  ), ръководител 
„Подобрение на бизнес процеси“ и Евгени Висариев, 
ръководител направление „Обогатителна фабрика“  

редстав не на де ността на „Алкомет“ АД и последните 
пости ени  в о ластта на продуктовото ра витие на алу-
миниевите и дели , подготвен от Галя Малинова, техно-
лог в дирекция „Иновации и развойна дейност“. Проф. 
д-р инж. Емил Михайлов, ТМУ разгледа Технология 
за управление на комплекса „непрекъснато разливане  -
горещо валцуване“, а доц. д-р инж. Бисерка Лучева,

ТМУ - Извличане на мед, сребро и олово от продукцио-
нен разтвор, получен при хлоридно извличане на цинко-
во феритен кек.

Участниците в кръглата маса имаха възможност да 
задават въпроси и да дискутират важни за металур-
гичното производство въпроси, като недостига на ква-
лифицирани кадри, недостатъчната информираност на 
обществото за иновативните процеси в отрасъла и др.  

Добро впечатление направи присъствието на много 
млади хора, предимно от Металургичния факултет на 

ТМУ. Изразени бяха желания и възможности тази 
кръгла маса да стане традиционна и на нея да се сре-
щат техническият елит на миннодобивната индустрия 
и на металургията, като по този начин всички специа-
листи ще бъдат запознати с последните постижения в 
тези две области. о  ин
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РЕЗ МЕ

Разработката е насочена към възможностите за ком-
плексно усвояване на подземното пространство в 
мегаполисите. Целта е повишаване на ефективността 
при използване на градските пространства, икономия 
на урбанизирана територия и спазване на екологични-
те норми. Детайлно са разгледани възможностите за 
строителство на подземни обекти и влияещите фак-
тори (технически и икономически) и тяхната целесъ-
образност. Усвояването на подземните пространства, 
създава условия за формиране на благоприятна ико-
номическа среда, което от своя страна повишава ка-
чеството на живот. Авторите правят изводи, даващи 
насоки за експлоатацията и управлението на подзем-
ните обекти, които са предпоставка за създаване на 
нормативно-правна база за подземно строителство.  

За развитието на икономиката на много страни в 
света голямо значение има усвояването на при-
родните ресурси, в т. ч. и на земните недра. Ком-

плексното усвояване и запазване на земните недра е 
област от човешката дейност, която е свързана с изу-
чаването и практическото използване на земната по-
върхност с цел постигане на необходимите жизнени 
стандарти на обществото. 

СЪ ТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ НА РАЗВИТИЕТО
НА ПОДЗЕМНОТО ГРАДСКО СТРОИТЕЛСТВО 
КАТО ЧАСТ ОТ ПРОБЛЕМИТЕ НА УСВОЯВАНЕТО
И ЗАПАЗВАНЕТО НА ЗЕМНИТЕ НЕДРА

Проф. д-р Любен Ив. Тотев,  rector mgu. g. - Минно-геоложки университет „Св. Ив. Рилски“
Проф. дтн Борис А. Картозия -  Московски минен институт на Научен изследователски технологичен университет 
МИСиС,
Проф. дтн Андрей В. Корчак, korchak msmu.ru - Московски минен институт на Научен изследователски техноло-
гичен университет МИСиС

STATE AND PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF UNDERGROUND URBAN CONSTRUCTION 
AS PART OF THE PROBLEMS OF EXPLOITATION AND PRESERVATION OF MINERAL RESOURCES 

Pro . Dr. L u en otev, rector mgu. g - Universit  o  Mining and Geolog  „St. van Rilski“
Pro . DSc Boris Karto i a - ational Universit  o  Science and echnolog  M S S College o  Mining
Pro . DSc ndre  . Korchak, korchak msmu.ru - ational Universit  o  Science and echnolog  M S S College o  Mining

The research focuses on the possibilities of complex use 
of underground space in the megapolises. The goal is to 

    ,   
       

possibilities of construction of underground facilities and 
the influencing factors (technical and economic) and their 

        
underground space creates conditions for formation of a 

  ,     
         
       , 

       -  
base for underground construction.

От общият проблем на усвояването на подземното 
пространство, като  изключително важно направле-
ние следва да се отбележи усвояването на подземно-
то пространство на големите градове - мегаполиси 1 .

Растящият интерес към усвояването на подземното 
пространство до голяма степен се определя от реди-
ца предимства на подземните съоръжения. Усвоява-
нето на подземното пространство с цел разполагане в 
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него на обекти с различно предназначение, освен по-
вишаване на ефективността при използване на недра-
та, икономия на територия и запазване на  екология-
та, позволява да се намалят: разходите на енергия за 
отопляване и охлаждане на помещенията, експлоата-
ционните разходи в сравнение с алтернативни съоръ-
жения на повърхността, влиянието на климатичните 
условия. Способността на скалния масив да предпаз-
ва от външни въздействия позволява широко да се 
използват подземните съоръжения като скривалища 
за хора от оръжия за масово поразяване и защита при 
катастрофи и стихийни бедствия. 

Във връзка с намаляване на свободните територии 
за жилищно строителство и съответната инфраструк-
тура, в големите градове се засилва интересът към 
усвояване на градското подземно пространство. С 
каква цел, кой и как е длъжен да реши този проблем  
Въпросът има глобален комплексен характер и за 
решаването му е привлечен широк кръг учени от раз-
лични науки и специалности. Важна роля при решава-
нето на този проблем се отрежда на минните инжене-
ри-строители, които на практика могат да реализират 
и най-сложните проекти за усвояване на подземното 
пространство в градовете. В настоящата статия е ана-
лизирано състоянието на проблема, възможните на-
соки за решаването му, а също така са формулирани 
основополагащите въпроси при усвояването на под-
земното пространство на мегаполисите, решаването 
на които ще позволи подобряване на комфорта на жи-
вот на градското население.

Бързият ръст на числеността на населението на пла-
нетата определя и ръста на показателя на плътността 
на населението. Избирателно в   са показани 
стойностите му за 20 страни.

Поради тази тенденция, в целия свят проблемът с не-
достига на територии в големите градове става все 
по-остър. Това най-добре се вижда, например, в мега-
полисите на Китай, Индия, Пакистан, Япония, Турция, 
Бразилия и др. Броят на населението в тях е в грани-
ците от 11 до 24 млн., а плътността е от 3 до 20 хил. 
човека на квадратен километър. (  )

На конференцията на статистиците в Сиатъл ( oint 
Statistical Meetings 201 ) учените представиха прогно-
зите си за бъдeщето на човечеството. Сега на плане-
тата живеят 7,3 млрд. души. Към края на столетието 
общият брой на населението на Земята ще достигне 
9 млрд. души. Учените смятат, че критичният брой на 
населението, от гледна точка на запазване на еколо-
гичната безопасност на  планетата, е 12 млрд. души.

Според предвижданията, към 202  г. населението във 
всеки от най-големите мегаполиси в света ще наброя-
ва от 19 до 3  млн. души.

Урбанизацията е довела до негативни промени на 
геоложката среда, изчерпване на водните ресурси, 
замърсяване на почвата и атмосферата, възниква-
не на техногенни и антибиогенни фактори, негативно 
влияещи на човешкото здраве. Затова опазването и 
подобряването на околната  среда в градовете е акту-
ален проблем във всичките сфери на градското сто-
панство.

Интензивното безсистемно строителство на обекти 
в подземното пространство на градовете мегаполи-

Място в класа-
цията Страна Плътност на населението, 

човека km2

1 Монако 16 00

12 жна Корея 01,37

14 оландия 400,09

2 Сингапур 7326,12

18 Индия 361,22

20 Япония 337,16

21 Белгия 332.68

32 Виетнам 260,49

33 Великобритания 2 4,03

3 Германия 229,12

37 Пакистан 212,12

41 Италия 200, 2

Китай 139, 7

67 Франция 119,64

82 Испания 91,27

98 България 63,9

141 САЩ 33,1

180 Русия 8,39

186 Канада 3,43

193 Монголия 1,77

Табл. 1. И вадка а 20 страни от класацията им по пл тност 
на населението

Град
 (страна)

Население, 
човека

Площ на  града, 
km2

Плътност на 
население,
човека km2

1. анхай
 (Китай) 24 1 0 000 6340,3 3809

2. Карачи
(Пакистан) 23 00 000 3 27,0 6663

3. Пекин
(Китай) 21 16 000 16410, 4 1311

4. Делхи
(Индия) 16 314 818 1484,0 7846

. Лагос
(Нигерия) 1  118 780 999, 8 17 068

6. Истанбул
(Турция) 13 8 4 740 461,0 6467

7. Гуанчжоу
(Китай) 12 700 800 3843,43 330

8. Мумбай
(Индия) 12 6  220 603,40 20 680

9. Москва
(Русия) 12 111 194 2 10,12 482

Табл. 2. Пл тност на населението, овека km2 в мегаполиси
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те се обекти е 20-2 . Към настоящия момент този по-
казател за Москва е само 11 , а за София - по-малко 
от .

Формирането на цялостен научен и инженерен миро-
глед като система от устойчиви възгледи на проблема 
за усвояване на подземното пространство е невъз-
можно без съответната фундаментална научна база. 
Обаче, към днешния ден тя все още се намира в ста-
дий на развитие. 

Необходима е комплексна програма за усвояване на 
подземното пространство на  мегаполиси, която тряб-
ва да съдържа следните раздели: нормативно осигу-
ряване, ресурсно осигуряване, финансово-икономиче-
ски блок и организационно съпровождане.

Основните цели в тази програма са: 

l Осигуряване на максимално използване на под-
земното пространство при формиране на съвре-
менната планировъчна и архитектурно-простран-
ствена структура на града

l Разработване на основните направления на усвоя-
ването на подземното пространство на града

l Създаване на система за стимулиране на усвоява-
нето на подземното пространство на града

l Повишаване на надеждността, енергоефектив-
ността и дълговечността на подземните съоръже-
ния, осигуряване на безопасността при експлоа-
тацията им в нормални условия, а също така при 
извънредни ситуации.

Концепцията за усвояването на подземното прос-
транство на мегаполисите трябва да съдържа съот-
ветната методология, стратегия и аргументирано да 
отговаря на следните главни въпроси: какво, колко, 
къде, как и в каква последователност да се строи в 
подземното пространство и как да се експлоатират 
подземните обекти.
Методологията за усвояване на подземното прос-
транство е научно обоснована система от принципи и 
методи на дейността при формирането на подземната 
инфраструктура на града.

Стратегията за усвояване на подземното простран-
ство следва да се разглежда като начин на действия 
за постигане на набелязаната цел, основаващата се 
на дългосрочното планиране в съответствие с приета-
та методология.

Ще разгледаме най-главните въпроси при усвояване 
на подземното пространство на мегаполиси.

КАКВО  КОЛКО И В КАКВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ
ДА СЕ СТРОИ В ПОДЗЕМНОТО ПРОСТРАНСТВО

Номенклатурата на подземните обекти е голяма. Под-
земните съоръжения според тяхното предназначение 
и използване може да се систематизират в етири 
вида:

си причинява непоправима вреда на околната среда. 
Само планово, комплексно и рационално използване 
на подземното пространство ще осигури развитие на 
подземната инфраструктура на градовете мегаполи-
си. Поради тази причина се наблюдава преминаване 
от обособени подземни съоръжения (линии на метро, 
комуникации, автомобилни паркинги и др.) към из-
граждане на едрообемни многофункционални обекти 
2, 3 . Подобни подземни обекти отдавна съществуват 

в много градове по света: в САЩ, Япония, Германия, 
жна Корея, Канада и др. В тях, най-често, едновре-

менно са изградени  железопътни възли за прекачва-
не, подземни паркинги, магазини, търговско-развле-
кателни комплекси, станции на метро. 

В голяма част от мегаполисите в света се забелязва 
възприемане на японската концепция за градострои-
телството: „Колкото градът расте нагоре - толкова той 
трябва да се спуска надолу“. В трудовете на автори 
4,  се повдига въпросът за създаване на  подземни 

градове - дубл ори, в които се предполага не перма-
нентно, а постоянно присъствие на човека. Авторите 
предполагат, че в далечното бъдеще строителството 
на такива градове ще стане междинно решение, преди 
началото на ерата на неизбежното усвояване от чо-
вечеството на  планетите от околослънчевото прос-
транство.

Особеността на предлагания подход се състои в прин-
ципно различното, по-широко разбиране на проблема 
за усвояване на подземното пространство на града, 
което трябва да се разглежда не като еднократно 
строителство на отделни, дори уникални подземни 
съоръжения. В нашата представа усвояването на под-
земното пространство, в т. ч. и в мегаполисите, във 
всичките му аспекти има планов и комплексен подход 
при застрояването на годните за тази цел участъци 
от масиви, както в съществуващата част на града, 
така и в развиващите му се райони, в тясна връзка с 
перспективните планове за развитие на надземните 
градски територии. С други думи, решавайки въпроси-
те при застрояване на нова градска територия, наред 
с комплекси от граждански сгради и съоръжения и 
съпътстващата инфраструктура, е необходимо да се 
проектира и използването на подземното простран-
ство. Да се проектира рационално и в пълен обем.

Усвояването на подземното пространство на град-
ските територии трябва комплексно да се съчетава 
със застрояването на повърхността, допълвайки 
инфраструктурата или освобождавайки повърхност-
та за екологични цели. Използване на подземното 
пространство е необходимо за градове от всички ка-
тегории, разликата е само в номенклатурата и коли-
чеството на съоръженията, които е целесъобразно да 
се разполагат под земната повърхност от гледна точ-
ка на капиталови разходи и социално-икономически 
ефект.

Анализът на чуждия опит при усвояването на подзем-
ното пространство на градовете показва, че оптимал-
ните условия за осигуряване на устойчиво развитие и 
комфортния живот се постигат, когато делът на под-
земните съоръжения от общата площ на изграждащи-



15МИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ     3/2018

ПОДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО

l под емни о екти със стопанско предна на ение  мин-
но-промишлени предприятия, промишлени предпри-
ятия, транспорт, инженерни комуникации, хранили-
ща и т.н.

l под емни съоръ ени  със социално предна на ение: 
културно-просветни и спортни съоръжения, търгов-
ски обекти, хранене, битово обслужване, изследова-
телски учреждения, медицински обекти

l под емни съоръ ени  с екологи но предна на ение
пречиствателни съоръжения, съоръжения за погре-
бване на  отпадъци, сметопреработващи предприя-
тия и т.н.

l под емни съоръ ени  със специално и военно предна -
на ение. 

Обаче, те не всички са подходящи за градската инфра-
структура. Затова е необходимо, преди всичко, да се 
направи номенклатура на подземните съоръжения и 
да се подредят според значимостта им за осигурява-
нето на живота на града, което в крайна сметка е оп-
ределящо за приоритетите при поредността на строи-
телството.

КЪДЕ ДА СЕ СТРОИ И КЪДЕ ДА НЕ СЕ СТРОИ

Въпросите за възможността на строителство на под-
земни обекти се определя от множество фактори. На 
първо място е целесъобразността на строителството. 
И преди всичко икономическата целесъобразност. 
Анализът на трудовете на водещи учени и чуждес-
транният опит показват, че подземното пространство 
е важен държавен ресурс поради неговата ефектив-
ност, обусловена от:

l Прогресивното намаляване на свободни терени на 
повърхността на земята, които са годни за използ-
ване

l Необходимостта от осигуряване на безопасност 
при изграждането и устройството на подземни 
хранилища с дълъг период на експлоатация

l Нарастващата вреда, нанасяна на околната среда 
от наземни съоръжения и промишленост

l Отсъствието на алтернатива за комплексно усвоя-
ване на подземното пространство на мегаполиси-
те

l Възможността за усвояване на подземното прос-
транство при отчитане на различните свойства на 
недрата и скалните масиви.

Качеството на подземните съоръжения и икономи-
ческата ефективност на усвояването на подземното 
пространство до голяма степен се определят от тех-
нологията на прокарване на подземните съоръжения 
и архитектурно-планировъчните решения за подзем-
ните обекти.

Съвременните подземни съоръжения са големи, слож-
ни интелектуални системи с вградени инвариантни 
технически и архитектурни решения, отговарящи на 
съвременните изисквания за критериите „полезност, 
здравина и красота“. Подземните съоръжения от ново 

поколение предполагат използването на свойствата 
на скалния масив и мерки по укрепване на скалите, 
повишаване на устойчивостта на подземните обек-
ти и предотвратяване на пропаданията на земната 
повърхност и възможните негативни последствия. 
Такива подземни съоръжения са оборудвани с нови 
системи за вентилация, безопасност и евакуация на 
хора при възникване на пожари и могат да се из-
ползват като укрития при извънредни обстоятелства. 
Изграждането им предвижда използване на добра 
организация на строителните работи, оптимално раз-
положение на строителните площадки, изпълнение на 
работите, съгласно разработените графици и ефек-
тивни схеми при инвестиране на строителство. Строи-
телството на съвременните подземни съоръжения е 
невъзможно без привличане на опитни изпълнители -
специализирани строителни и машиностроителни 
фирми, притежаващи високи технологии, а също така 
проектантски организации на световно ниво.

В съвременните условия голямо значение придобива 
системата за критерии и показателите за оценяване 
на ефективността на инвестиционните проекти. Ана-
лизът на научните публикации, резултатите от оцен-
ката на инвестиционните проекти и бизнес планове 
показва, че постигането на приемливи технико-иконо-
мически и финансови показатели в инвестиционните 
проекти е възможно само по пътя на най-доброто съ-
четаване на подсистемите и параметрите на проекта 
за подземен обект. Така например, при строителство-
то на подземни съоръжения се разглеждат ра ли ни 
варианти за разполагането им в дълбочина и конфигу-
рации, способи за прокарване на минните изработки, 
организация на строителството, крепежни конструк-
ции на подземни минни изработки и укрепване на 
вместващи скални масиви, с цел повишаване на тях-
ната устойчивост за предотвратяване на пропадане 
на земната повърхност, използване на минно-транс-
портно оборудване и строителна техника, технически-
те, архитектурните, конструктивните и обемно-плани-
ровъчните решения.

Необходимо е да се помни, че при разработване на 
инвестиционни проекти и тяхната експертиза, се из-
вършва оценка за въздействие на всеки подземен 
обект върху околната среда и съответствие между 
приетите решения за техническите условия и изисква-
нията на съгласуващите организации и инвеститори.

Известни са различни критерии за оценяване на це-
лесъобразността на усвояването на подземното 
пространство чрез които се улеснява взимането на 
решения за икономическата ефективност. Но с цел 
по-голямата обективност и всестранност на оценка-
та за икономическата ефективност на усвояването на 
подземното пространство и намирането на нови под-
ходи към този проблем е необходимо да се разшири 
спектърът на критериите. Такъв критерий например 
е необходимостта от усвояване на подземното прос-
транство, която се определя от: недостиг на терито-
рии, липса на стратегически запаси от енергоносители 
и питейна вода (под земята), екологично претоварва-
не на околната среда от различни отпадъци и др.
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Тъй като свойствата на подземните съоръжения са 
функция от способността им да осигурят непрекъсна-
та работа на подземния обект в определени условия, с 
отчитане на предотвратяване на вредни последствия, 
то става ясно, че в качеството на критерий за целе-
съобразността на усвояване на подземното простран-
ство, се определя продължителната устойчивост на 
подземните съоръжения, надеждността им като скри-
валища от оръжия за масово поразяване в определе-
ни периоди и при извънредни ситуации, като хранили-
ща на токсични отпадъци, складове за стратегически 
запаси на енергоносители, продоволствия и питейна 
вода и т.н.

Икономическите фактори също трябва да се разглеж-
дат като критерий за оценка на целесъобразността на 
усвояването на подземното пространство. 

Обосновките на инвестициите, разработени в съответ-
ствие с еталона, служат като основание за вземане на 
решения за стопанската необходимост, техническата 
възможност, финансовата, икономическата и социал-
ната целесъобразност на строителството, получаване 
на акт за избор на терен за разполагане на обекта и 
извършване на проекто-проучвателни работи. Обос-
новките на инвестициите се подлагат на държавна 
експертна проверка по установен ред.

Съвременните методи за оценка на икономическата 
ефективност и целесъобразността на усвояване на 
подземното пространство съдържат: система от кри-
терии и показатели за оценка на ефективността на 
инвестиционните проекти  оценяване на тяхна срав-
нителна икономическа ефективност  финансовата и 
бюджетна ефективност на проекта  ефективността 
на реализацията на инвестиционния проект  особе-
ностите на оценяване на ефективността на проекти 
при чуждестранни участници  оценка на социалните и 
екологични последствия от реализацията на проекта  
изчисляване на инвестиционните рискове.

В резултат на общата оценка на икономическата 
ефективност на инвестиционния проект и анализа на 
неговата устойчивост се определят основните техни-
ко-икономически показатели, сред които е и обемът 
на инвестициите, необходими за реализацията на про-
екта, продължителността на строителството, печал-
бата, срокът на възвръщаемост на инвестициите, ди-
сконтирания срок на откупуване, вътрешната норма 
на доходност, дисконтирания чист доход за разчетния 
период, рентабилността, източниците на финансира-
не на проекта (собствени и кредитни средства, бю-
джетни субсидии) и сроковете за връщане на кредити.

Методическите препоръки за разработване на бизнес 
плана, обосновките на инвестициите и еталонът опис-
ват методите за разработване на бизнес плановете на 
инвестиционния проект като програма за влагане на 
финансови средства за реализация на иновационен 
проект с цел последващото получаване на печалба. 
Анализът на еталона и описаните в него методически 
препоръки за оценка на икономическата ефективност 
на инвестиционния проект показва, че резултатите 
от оценката на основните параметри и показатели се 

извършва на база на изучаване на условията за стро-
ителството на обекти, техническите, технологичните, 
строителните и архитектурните решения, а също така 
организацията на строителството и анализа на основ-
ните технико-икономически показатели и финанси-
ране на строителството. Съвкупната оценка на ико-
номическата ефективност се определя чрез анализ 
на многомерен вектор на оценките на техническото 
и икономическото ниво на технико-икономическата 
обосновка на инвестициите и бизнес плановете за 
строителството на подземните съоръжения, а също 
така чрез определяне на степента на съответствие на 
тези обосновки и бизнес плановете на основните по-
стижения на науката и техниката, нормите на проекти-
ране, правилата за безопасност, строителните норми 
и правила. Икономическата страна на обосновките 
на инвестициите се разглежда в еталона като главен 
критерий за целесъобразност на усвояване на под-
земното пространство.

Икономическата ефективност на строителството на 
подземен обект включва стопанската и финансовата 
целесъобразност за реализация на проекта  техни-
ческата възможност за реализацията му  ползата от 
реализацията на проекта (икономическа и социална)  
финансовата устойчивост на проекта  прогресивност-
та на използваните в проекта научно-технически ре-
шения, технологии, оборудване.

В същото време е необходимо  да се има предвид, че 
за всеки подземен обект задължително се прави и из-
бор на икономически ефективни схеми за инвестира-
не на строителството. Важно е да се отбележи, че без 
стабилна държавна подкрепа, както показва чуждес-
транната практика, усвояването на подземното прос-
транство на мегаполисите или е невъзможно, или е 
неефективно.

В Москва и в София в централната градска част и при-
лежащите към нея райони, има доста търговски обек-
ти, които привличат към себе си голям брой транс-
портни единици и хора. От тази гледна точка те не са 
обекти от първостепенно значение. Но по-нататъшно-
то разширяване на транспортните мрежи и строител-
ството на подземни паркинги се явява за тези мегапо-
лиси насъщен проблем. Няма смисъл да се говори за 
важността от прокарване на комуникационни тунели 
с различно предназначение - без тях животът на града 
е невъзможен.

Вторият основен фактор са минно-геоложки и гео-
механични характеристики на скалния масив, които 
позволяват строителството не на всеки тип подзем-
но съоръжение. В последно време се прибавя още и 
геодинамичната характеристика на масива. Строи-
телството на градски подземни съоръжения е необ-
ходимо да се извършва с отчитане това, че скалният 
масив вече има не природен, а природо-техногенен 
произход.

Трето, съществуват общи ограничения за подземното 
строителство в мегаполиси, такива като особености-
те на геоложкия строеж на района на строителство-
то, съществуващите подземни обекти и наземното 
застрояване  охранителни зони на паметници на кул-
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турата, природни комплекси. Тези ограничения могат 
да повлияят на предназначението, размера и особено-
стите на конструкциите на планираните за строител-
ство обекти.

Оттук възниква съвършено нов въпрос при проекти-
рането: къде не може да се строят подземни съоръ-
жения  Необходимо е да се отбележат специалните 
зони в историческите градски райони,  в които, с цел 
гарантиране на запазването им, строителството на 
подземни съоръжения трябва да бъде забранено или 
силно ограничено. 

За решаване на всичките отбелязани проблеми се из-
исква райониране на градските територии с определя-
не на участъци, допускащи строителство на едни или 
други подземни обекти според значимостта им.

Съществуват големи резерви, позволяващи същест-
вено да се увеличат обемите на подземното строител-
ство, а именно: разширяване на списъка на видовете 
съоръжения, разполагането на които е допустимо в 
подземното пространство  икономическо стимулира-
не на усвояването на подземното пространство  при-
лагане на нови градостроителни и проектни решения, 
по-нататъшно усъвършенстване на законодателство-
то и нормативната база.

КАК ДА СЕ СТРОИ

Арсеналът на подземното строителство, както в Ру-
сия, така и зад граница, наброява множество спосо-
би и технологии за провеждане на минно-строителни 
работи. В последно време са създадени уникални об-
разци на проходческата техника. Глобализацията на 
производството в сферата на подземното строител-
ство, се разбира като интеграция, сближаване на въз-
гледите и подходите, изграждане на общо разбиране 
за основните принципи при решаване на проблемите. 
Тя предопределя излизане извън рамките на създаде-
ните от десетилетия отраслеви и ведомствени инте-
реси. Този процес се съпровожда от прехода от тясно 
специализирани организации към многопрофилни. 
Периодът, когато интересите на строителите са се 
ограничавали само от строителството на метро, или 
колекторни тунели, или основи и фундаменти, отива 
в минало. 

В днешни дни строителните организации значително 
са разширили  профила си и са в състояние да строят 
подземни обекти с различно функционално предназ-
начение и всякаква сложност. Подземните градски 
обекти стават все по-мащабни и разнообразни по 
своето функционално предназначение. Например, в 
Москва, почвайки от подземните гаражи, след това 

Метростанции по линия 2 на метрото в Со ия
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построявайки търговско-развлекателен комплекс на 
Манежния площад и успешно решавайки проблема с 
комплекса Москва-Сити, е извършено строителство 
на обекти на световно в техническо отношение ниво -
Лефортовския и Серебряноборски тунели. Последни-
ят има дължина 3126 m, диаметър 14,2 m и е прокаран 
на дълбочина 27-44 m. Оценявайки като цяло нивото 
на научната, техническата и технологичната обезпече-
ност на подземното строителство, смело може да се 
говори за това, че в днешни дни в градското подзем-
но строителство са се формирали научно-технически 
сили, които имат капацитет за реализация на проекти 
от всякакво ниво на сложност.

Заедно с това са нужни нови подходи към избора на 
способи и технологии на строителство, нова идеоло-
гия на проектиране, осигуряваща максимално съкра-
щаване на икономическите, техническите и организа-
ционните рискове. Всеки от гореизброените рискове 
от общ характер представлява интегрирано проявя-
ване на рискове от по-частен характер. Например, на-
рушаването на сроковете за строителство на тунел 
може да бъде предизвикано от съчетаване на такива 
рискове, като несъвършенството на минно-проходче-
ското оборудване, недостоверността на данните за 
геоложки и геомеханични проучвания, недостатъчно 
квалифицираното кадрово осигуряване, форсмажор-
ни обстоятелства и др. Затова един от основните прин-
ципи, залегнали в изследванията за усъвършенства-
не на методите за проектиране и строителство на 
обекти от всякакво функционално предназначение, 
трябва да бъде принципът за минимизиране на щети-
те от последствията от отрицателните проявления на 
посочените рискове. Актуален проблем за прогреса в 
подземното градско строителство е научното съпро-
вождане.

КАК ДА СЕ ЕКСПЛОАТИРАТ ПОДЗЕМНИТЕ ОБЕКТИ

Времената, когато всеки сам за себе си  е проектирал, 
строял и експлоатирал, трябва да останат в минало. 
Особеностите на експлоатация, а може би и възмож-
ността за повторно използване на подземното съоръ-
жение, трябва да се отчитат още на етап проектиране 
на строителството. Ярък пример за негативни послед-
ствия от неотчитане на това обстоятелство стана 
невъзможността да се използват в пълна степен из-
работките на затваряните въглищни мини. А това е ог-
ромен в мащабите на страната ресурс – в минните из-
работки би могли да бъдат разположени резервоари 
за прясна вода, складове, хранилища и други обекти. 

Когато проектирането, строителството и последваща-
та експлоатация станат наистина звена от една техно-
логична верига, ще отпаднат доста въпроси, свързани 
с извънпланови ремонти, нерационално използвани 
финансови и материални ресурси. Несъмнено, качест-
вото на експлоатираните обекти трябва стане по-ви-
соко.

Голям проблем се явява липсата на ефективно уре-
гулиране в областта на регистриране на правата на 

собственост на подземения обект, принципа на за-
плащане за ползване на ресурса, съгласуваността 
и едновластието в управлението на всички процеси 
при усвояването на подземното пространство, яс-
ната стратегия за комплексното усвояване на този 
най-сложен и най-важен георесурс на мегаполисите. 
Необходимо е да се осъществява зонално урегулира-
не за създаване и промяна на подземните обекти на 
недвижимост в състава на Правилата за земеползва-
не и застрояване на града.

Нормативно-правовата база за подземното строител-
ство в мегаполисите в областта на осигуряване на 
безопасността от техногенни или природни заплахи, 
защитеността на подземните обекти в условията на 
терористична заплаха, трябва да бъде безусловен 
приоритет през целия жизнен цикъл на подземните 
съоръжения - от проектирането, строителството, екс-
плоатацията и ликвидацията или консервацията.

Решаването на гореизброените проблеми в областта 
на усвояване на подземното пространство на мега-
полиси ще създаде условия за формиране на благо-
приятна икономическа среда за реализация на скъпо-
струващи програми за подземното строителство,  за 
повишаване на инвестиционната привлекателност на 
реализиращите се проекти, за заинтересувано използ-
ване на най-ефективните иновационни технологии, за 
повишаване на нивото на екологична безопасност 
на всички процеси при усвояването, включително 
и по-нататъшната продължителна експлоатация на 
подземните обекти, за ръст на заинтересоваността на 
всички участници в решаването на общоградските за-
дачи за създаване на комфортни условия за живот на 
градското население.
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РЕЗ МЕ

Работата на минералносуровинния отрасъл оказ-
ва отрицателно въздействие върху промишлените 
терени, почвите и поземлените ресурси. В статията 
е извършен кратък обзор на въздействието на мин-
нодобивната дейност и преработката на суровини 
върху баланса на екосистемите в България. Посоче-
ни са задължителните мерки за ограничаване или 
преодоляване на деградационните процеси на земи-
те и почвите. Цитирано е законодателството, което 
е пряко свързано с опазването и рекултивацията на 
засегнатите терени. Посочени са добрите европей-
ски практики. Разработени са възстановителните и 
рекултивационни дейности след прекратяване рабо-
тата на минни дружества, занимаващи се с открит и 
подземен добив, както и мерки за устойчиво управле-
ние. Посочени са начините за възстановяване на про-
мишлените площадки и подготовката им за повторно 
ползване. Разработени са редица технологични реше-
ния за възстановяване и рекултивация на нарушени-
те и замърсени от добива и преработката на полезни
изкопаеми - терени и почви.

Съществуването на човечеството в глобален 
аспект се основава на развитието на миннодо-
бивна дейност. Същевременно тази дейност 

предизвиква, обрушавания, слягания, ерозионни про-
цеси, обратими и необратими замърсявания на гор-
ните земни слоеве. Голяма част от тези последици са 
резултат от рудодобива и преработката на рудата. Ге-
нерират се огромни количества отпадъци – шламове, 
замърсени с тежки метали и сулфати води, токсични 
продукти, земно-скални маси и др. Част от площите в 
рудодобивните райони на страната ни е заета именно 
с такива замърсени и нарушени терени. 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА МИНЕРАЛНОСУРОВИННИЯ
ОТРАСЪЛ ВЪРХУ ЗЕМИТЕ И ПОЧВИТЕ  
ПОСЛЕДВА О УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ

Доц. д-р инж. Павел Павлов, vice rector nid mgu. g
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски

IMPACT OF THE MINERAL INDUSTRY ON LANDS AND SOILS. 
SUBSEQUENT SUSTAINABLE MANAGEMENT 

ssoc. Pro . Dr. Eng. Pavel Pavlov, vice rector nid mgu. g - Universit  o  Mining and Geolog  „St. van Rilski“

ABSTRACT

The operation of the mineral-raw industry negatively af-
fects industrial landscapes, soils and land resources. The 
article provides a brief review of the impact of mining 
activity and raw material processing on the ecosystem 

        
for limiting or overcoming the degradation processes of 
lands and soils. The legislation directly related to the pres-
ervation and remediation of impacted terrains is cited. 
The good European practices are indicated. Recovery and 
recultivation actions as well as measures for sustainable 
management of terrains are developed on the termination 
of the operation of mining companies engaged in open-

          
industrial sites and prepare them for reuse. A number of 
technology solutions are developed for restoration and re-
cultivation of terrains and soils affected and polluted from 
the mining and processing of minerals.

Проучванията, които са направени показват, че до-
бивът и преработката на руди причиняват голямо 
въздействие върху геоложката среда, почвите и по-
върхностните и подземни води. Деструктира се не-
обратимо земната основа. Въпреки извършваните 
следликвидационни мероприятия на територията на 
рудниците, изчерпали своите запаси, въздействието 
върху компонентите на околната среда остава зна-
чително и се характеризира с голям териториален 
обхват, продължителност и непрекъснатост. Наложи-
телно е прилагането на адекватни и активни мерки, 
целящи намаляване на негативното въздействие вър-
ху околната среда по време и след приключване на 
активна добивна дейност. 



ЕКОЛОГИЯ

20 МИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ     3/2018

В статията е извършен кратък обзор на въздействието 
на рудодобива и преработката на руда върху баланса 
на екосистемите в България и възможните мерки за 
възстановяване и устойчиво управление на земите.

АНАЛИЗ НА ОТРИ АТЕЛНО ЗАСЕГНАТИТЕ
УНК ИИ НА ЗЕМЯТА И ЗЕМНИТЕ РЕСУРСИ

Работата на минералносуровинния отрасъл оказва 
отрицателно въздействие върху промишлените те-
рени, почвите и поземлените ресурси. Изразява се в 
редуциране, компрометиране или прекратяване на 
основните им функции - продуктивна, екологична, фи-
зиологична, социална и културна. Основният акцент 
относно неблагоприятните въздействия пада върху 
почвите, като най-значим и невъзобновяем ресурс.

Нарушенията се предизвикват при открития и подзе-
мен добив на изкопаеми, добива и преработката на 
черни и цветни метали, изграждането на кариери за 
добив на инертни материали, получаването на уран по 
различни методи и т.н 1, 2 .

Извличането на твърдите полезни изкопаеми от зем-
ните недра чрез откритите и подземни минни работи 
предизвиква изменение на околната среда: нарушава-
не на повърхността над изчерпаните месторождения 
и образуването в района на минните работи на скални 
насипища и насипища от извънбалансови руди.

Освен от чисто добивните дейности, допълнител-
но нарушаване и унищожаване на плодородни земи 
предизвиква изграждането на закислително стопан-
ство, сорбционни инсталации, административни и 
технологични комплекси (руднични дворове), помощ-
ни пътища и др. съоръжения, които са необходими за 
цялостния производствен процес. 

Според българското законодателство, тези терени не 
могат да се използват повторно за селскостопанско 
производство и не подлежат на рекултивация в сми-
съл на възстановяване на почвеното плодородие. В 
случая се предвижда единствено приобщаването им 
към околния ландшафт и общия природен пейзаж 
чрез провеждане на специфични рекултивационни 
мероприятия.  Те са насочени към възстановяване 
на повърхностната част, които обаче само в известна 
степен възстановяват нарушената почвена покривка 
3 .

Депата за минни отпадъци са едни от най-големите 
замърсители на околната среда. Ветровата ерозия 
спомага за разпространяване на отпадните продукти 
в съседните ареали, увреждайки всички съществува-
щи екосистеми. Както предишните минните работи, 
така и посочените се простират на големи плодород-
ни площи за продължителен период от време. 

Основната задача при възстановяването на околната 
среда, нарушена от миннодобивните работи е създа-
ването на екологично балансирана система. Рекулти-
вацията е един от най-радикалните методи за възста-
новяване и подобряване на нарушените територии и 
възвръщането им в пълноценния поземлен фонд.

Най-общо рекултивацията представлява система от 
инженерно-екологични, мелиоративни, агротехниче-
ски, лесоустройствени, озеленителни и други меро-
приятия, насочени към възстановяване на нарушени 
терени, на почвената покривка и плодородие, за съз-
даване на обекти с различно предназначение - сел-
скостопанско, горскостопанско, санитарно, рекреа-
ционно и други.

В момента, площите заемани от съществуващите 
депа за добив и първична преработка на подземни 
богатства в България възлизат на около 60 000 дка. 
По предварителна оценка необходимите средства за 
затваряне и рекултивация на тези площи надхвърля 
1,2 млрд. лв. Разходите за саниране на промишлени-
те площадки и открити рудници се оценяват на около 
0,  млрд. лв. Допълнително ще са необходими значи-
телни средства за строителство и експлоатация на 
пречиствателни станции за рудничните отпадни води, 
мониторинг и др.

Лимитиращите фактори за възстановяване на функ-
циите на нарушените земи след провеждане на тех-
ническа и биологична рекултивация на нарушените 
терени са тези, които може да осуетят, затруднят или 
компрометират извършваната рекултивация.

При техническата рекултивация това са: 

l Наклоните на насипищата и стръмните откоси на 
бордовете, които създават предпоставки за свла-
чища, ерозия и др.

l Дълбочината на залягане на полезното изкопаемо 
- създава предпоставки за оводняване, задържане 
на инфилтрирани води и необходимост от постоян-
ното им изпомпване

l Наличието на засегнати в различна степен зонал-
ни почвени типове с малка мощност на хумусния 
хоризонт, подлежащ на изземване. Констатира се 
недостиг на хумусна почва за нуждите на рекулти-
вацията

l Големите транспортни разстояния, които значи-
телно оскъпяват използването на хумусна почва 
за рекултивация на нарушените земи

l Наличието на значителни обеми промишлени от-
падъци.

При биологичната рекултивация ограничителните 
фактори са: механичният състав и коефициентът 
на филтрация, високата киселинност и повишената 
концентрация на тежки метали, излишъкът на соли, 
недостигът на хранителни елементи, понижената ак-
тивност на почвения микробиоценоз в депонираните 
субстрати и др.

Европейският съюз налага все по-строги изисквания 
по отношение опазването, възстановяването и подо-
бряването на компонентите на околната среда, основ-
на и неделима част, от която са почвите. Основната 
част от европейските изисквания са транспонирани в 
българското законодателство.
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на земеделските земи  и Правилник за неговото при-
лагане 4  и 6 . В него използваното определение за 
рекултивация е: „комплекс от технически и биологи-
чески дейности, с които се възстановява първона-
чалното ползване на земята, а при невъзможност се 
създава друг вид ползване или се оформя подходящ 
ландшафт . В закона са изброени поименно обекти-
те, които подлежат на рекултивация. Постановени са 
изискванията за предварително изготвен проект за 
рекултивация, който е неразделна част от проекта за 
изграждане на обекта и тези, за задължително иззем-
ване на хумусния пласт и неговото последващо съх-
ранение, респ. оползотворяване при нарушаването на 
земи от първа до шеста категория. 

Съгласно Наредба  26 рекултивацията на нару-
шени терени е двустепенен процес, който включва 
изпълнението на техническа и биологична рекулти-
вация. Дефинирани са изисквания, на които трябва 
да отговарят рекултивираните земи в зависимост 
от предназначението им: внасяне на хумусен слой с 
минимална мощност от 0,4 m  период на отглеждане, 
различен за земите със селскостопанско и горскосто-
панско ползване и т.н. Наредбата не задължава след 
рекултивация земите да запазват начина на трайно 
ползване преди тяхното нарушаване.

Освен Закон за опазване на околната среда, който 
определя рамките на опазването и ползването на 
земните ресурси, нормативната уредба в направле-
ние „Добив и преработка на суровини  се допълва от 
Закона за опазване на земеделските земи, Закона за 
сдруженията за напояване, Закона за горите, Закона 
за управление на териториите, Закона за минерални-
те ресурси, Закона за водите и др.

Е ро е с  р

Съгласно тълкуването на Европейската законодател-
на рамка в направление „Добив и преработка на ми-
нерални суровини , бъдещото ползване на въстанове-
ните земи е тясно обвързано с прилаганите подходи 
и техники за ремедиация, което се отчита при плани-
ране на дейностите по закриване, ликвидация и въз-
становяване на обектите от минерално-суровинната 
индустрия, а именно:

l Физическа и химическа стабилност на оставащите 
след прекратяване на експлоатацията съоръже-
ния, така че те да не представляват опасност за 
здравето на хората

l Повторното използване на земята, което да е съв-
местимо със заобикалящите земи и местни изиск-
вания.

За прилагането на тези принципи и цели, страните, 
членки на ЕС са приели конвенционален триетапен 
подход:

l Период на активни грижи след спиране на произ-
водствените процеси и последващи поддържащи 
мерки

Проектодирективата за управление на отпадъците от 
минната дейност дефинира обхвата, терминологията, 
вида и характеристиките на отпадъците, типа и кате-
горизацията на съоръженията, обслужващи отпадъ-
ците от добивна промишленост.

ЗАДЪЛ ИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ 
ИЛИ ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДЕГРАДА ИОННИТЕ 
ПРО ЕСИ НА ЗЕМИТЕ И ПОЧВИТЕ  
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Политиката на държавата по отношение опазване, 
устойчиво ползване и възстановяване на почвите е 
насочена към:

l Опазване на почвената покривка от нарушаване, 
замърсяване и унищожаване.

l Възстановяване на увредените земи и почви чрез 
провеждане на предварително планирани меро-
приятия и дейности.

l Прилагане на добри практики при различните сис-
теми на земеползване.

З о о е с о  с р о с о е о  ем е 
 о е

Главната част от европейските изисквания са транс-
понирани в българското законодателство. Предстои 
обсъждането и приемането на „Проектодиректива за 
управление на отпадъците от добивната индустрия, 
съоръженията за депониране на минните отпадъци и 
определяне режима и реда на тяхната експлоатация“. 
Тя  дефинира обхвата, терминологията, вида и харак-
теристиките на отпадъците, типа и категоризацията 
на съоръженията, обслужващи отпадъците от добив-
на промишленост. 

Опазването на почвите, в частност на хумусните пла-
стове е регламентирано в българското законодател-
ство с нормативните документи, посочени в  4 - 16 .

Замърсените с тежки метали и органични замърсите-
ли земи и почви се разглеждат като част от увредени-
те земи. 

Критерии за степента на замърсяване на почвите с 
тежки метели, металоиди и органични замърсители 
са пределно допустимите концентрации (ПДК).

З о о е с о о о о е е  ре  
 се е ем   о

Съгласно Наредба  26 1996 9  рекултивацията на 
нарушени терени е комплекс от проектантски, терито-
риално-устройствени, ландшафтно устройствени, ин-
женерно-технически и биологически дейности, имащи 
за цел възстановяване плодородието на нарушените 
земи.

Законодателните документи, с които се регламенти-
ра връщането на нарушените земи към земеделския 
или горския фонд след приключване на добивната 
дейност са няколко. Основният е „Закон за опазване 
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l Период на пасивни грижи с минимално поддържа-
не на мониторингови пунктове за контрол и наблю-
дение, гарантиращи че обекта може да се предаде 
на друг ползвател

l Напускане на възстановения терен от собствени-
ка на минния обект,  освобождаване от всякаква 
отговорност за земята и предаването  на следва-
щия собственик или ползвател.

МЕРКИ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ 
НА СЛЕДМИННИ ТЕРЕНИ

Възможните мерки за ограничаване и преодоляване 
на неблагоприятните последици от деградацията на 
земите, причинени от миннодобивната индустрия са 
установени на базата на интегрирания подход и ана-
лиз на функциите на екосистемите в нарушените те-
ритории. Мерките имат за цел възстановяването на 
функциите на земните ресурси. Допринасят за огра-
ничаване и или предотвратяване на риска за околна-
та среда и човешкото здраве, за съхраняване на био-
логичното разнообразие. Управлението на локалните 
почвени замърсявания е поетапен процес и се фина-
лизира с ремедиация на всички негативни ефекти.

В с о е   ре о  е ос  р  
о р  о

Цели се добивните дейности да бъдат планирани с 
оглед гарантиране в максимална степен, оползотво-
ряването на откривката за запълване на отработения 
котлован. По такъв начин площите за външни насипи-
ща са минимални. Това води до намаляване на нару-
шенията по време на миннодобивната дейност, както 
и на стойността на възстановителните мероприятия. 
При невъзможност за запълване на отработеното 
пространство до първоначалното му ниво, добрата 
практика налага неговото частично запълване. Като 
технологичен процес се включва селективното насип-
ване на инертни материали и отделянето на откривка-
та, имаща функция на почвообразуващ материал.

Като допълнителна цел се дефинира минимизиране 
наклоните на откосите, засаждането на растителност 
и намаляване на риска от ерозия.

В с о е   ре о  е ос  р  
о еме  о

Оптималното в случая е обратно запълване на под-
земните рудници със стерил, промишлените отпадъ-
ци, получени при добива или преработката на минната 
маса 17 . Тази мярка има за цел предотвратяване му-
лдите на земната повърхност над отработените прос-
транства и свързаните с това загуби на земи и пропус-
нати ползи. Преди да се пристъпи към реализацията е 
необходимо: анализиране на състава и свойствата на 
отпадъчните продукти - скални субстрати, шламове и 
др.  риска от генериране на руднични води при субст-
рати, съдържащи сулфидни минерализации  нивото и 
състава на подземните води и др. Формираните депа 
за минни отпадъци с киселинен потенциал могат ди-

ректно да се използват за запълнение на отработени 
пространства при отсъствието на риск за замърсява-
не на подземните води. Ако такъв риск съществува е 
необходимо предприемане на мерки за предварител-
на обработка на отпадъците с цел неутрализация и 
имобилизация на металите.

При невъзможност промишлените отпадъци от над-
земните депа да бъдат предепонирани в подземните 
пространства, то е необходимо да се предприемат 
мерки относно преоткосиране на депата преди из-
граждането на запечатващия екран и растителното 
покритие до постигане на наклони 1 : 2,  – 1 : 3. Това 
е с оглед последващо засаждане на растителност и 
намаляване на ерозионната опасност. При наличието 
на кисели дренажни води е необходимо изграждане 
на защитни екрани от нископроницаеми естествени 
и или синтетични материали за намаляване тяхната 
инфилтрация. Като последващ етап е внасянето на 
земни маси за създаване на благоприятни условия за 
бъдещата растителност. Така се постига регулация на 
водния баланс, възстановяване на терена, подобрява-
не на естествената среда за флората и фауната, уве-
личаване на биоразнообразието в ареала на миннодо-
бивната дейност.

В с о е  ром е е о   
о ор о о е

Основен етап е демонтирането и или разрушаването 
на надземните сгради и съоръжения. Промишлените 
площадките се почистват и подравняват по подходящ 
за по-нататъшното им използване начин.

Последващата биологична рекултивация на наруше-
ните терени се извършва след обстойно оценяване на 
конкретните условия на промишлената площадка.

Възстановяването на земите в границите на промиш-
лените площадки се извършва съобразно критериите, 
въведени с Методика за оценяване на щети от стари 
замърсявания и прилагането на Европейските стан-
дарти за концентрации на замърсителите („долен  и 
„горен  праг) в почвите и водите. Задължително усло-
вие за рекултивирани терени е провеждане на дейнос-
ти, свързани с последващо поддържане на изградени-
те съоръжения на терена, с което се гарантира успеха 
на рекултивацията.

В с о е   ре о  е ос  
р  ос о р

Основна задача е дрениране на водите и консолиди-
ране на депонираните отпадъци. В процеса на закри-
ване е необходимо да се осигури физическа стабил-
ност на депото и достъп за подходяща техника. Прави 
се вертикална планировка с наклон в границите 0,  –
1 . В зависимост от свойствата на депонирания ма-
териал, консолидацията може да отнеме продължи-
телен период от време. Поради това е необходимо да 
се предприемат мерки против разпрашаване – хидро-
посев на подходящи тревни смески и др. Ако отпадъ-
кът е химически стабилен и не са ползвани реагенти 
при обогатяването на рудата, то няма да има риск от 
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замърсяване на почвите и инфилтриращите се води. 
Прави се директно засаждане на растителност върху 
осушения шлам след прилагането на необходимите 
мелиорации и се намаляват праховите емисии.

В случаите, когато хвостохранилищата съдържат 
компоненти, които са опасни за човешкото здраве и 
околната среда, европейската практика изисква оси-
гуряване на химическа стабилност на депонираните 
отпадъци и прилагането на защитни екрани от ниско-
проницаеми естествени или синтетични материали. 
Цели се намаляване инфилтрацията на води. Основ-
ният метод за направата на сухи покрития е базиран 
на проектирането и изграждането на многопластова 
бариера от различни естествени и изкуствени мате-
риали – геотекстили, глини, чакъл, филц и др. Ефек-
тивността на покритието зависи от съдържанието на 
влага в покривните пластове и от степента на уплът-
нение. Общата дебелина на покриващите пластове 
варира между 0,3 3 m. Зависи от местните климатич-
ни условия и др. Коефициентът на филтрация (Кф) на 
горния изолиращ екран е между 1х10-7  1х 0-9 m s,  а 
дебелината му варира в границите от 0,  m до 1,  m, в 
зависимост от дълбочината на замръзване и фактора 
на защита 18 .

Въпреки всичките горепосочени мерки и подходящи 
методи за преодоляване на последиците от миннодо-
бивната дейност, винаги съществува риск да бъде де-
балансирана локалната екосистема, както и да бъде 
застрашено здравето и живота на човека. Най- добри-
ят подход е добив и преработка на подземни ресурси 
с прилагане на екологосъобразни технологии, целящи 
минимизиране на количеството генерирани отпадъци 
и максимално запазване, респ. подобряване устойчи-
востта на средата.

ЗАКЛ ЧЕНИЕ

На територията на България към 2010 г. е завърше-
на цялостно техническата ликвидация и консервация 
общо на около 90 участъци и обекти в редица минни 
дружества. Продължава техническата ликвидация и 
консервация на други миннодобивни участъци и обек-
ти. В процес на проектиране и реализация са меро-
приятия по рекултивация и очистка на води в района 
на ликвидираните и консервираните миннодобивни 
обекти.

В момента площите, заемани от съществуващите 
депа за промишлени отпадъци в България възлизат 
на около 70 000 дка. По предварителна оценка необ-
ходимите средства за затваряне и рекултивация на 
тези площи ще надхвърли 1,2 млрд. лв. Допълнително 
ще са необходими значителни средства за строител-
ство и експлоатация на пречиствателни станции за 
рудничните отпадни води, мониторинг и др.

Разработени са и се прилагат редица технологични 
решения за възстановяване и рекултивация на нару-
шените и замърсени от добива и преработката на руда 
терени и почви.

Опазването и устойчивото управление на земите, под-
ложени на антропогенни въздействия е регламенти-

рано в редица законови и нормативни актове, съобра-
зени и с европейските директиви.
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РЕЗ МЕ

3D резервоарното моделиране е широко приложима 
съвременна методика в нефтогазовата индустрия. 
Прилагането  цели изграждането на статичен и ди-
намичен модел на продуктивния природен резервоар 
и флуидите в него. Важен аспект при създаването на 
модела е изграждането на правдоподобна геоложка 
рамка и комплексна резервоарна архитектура на на-
ходището на базата на коректни сондажно-геофизич-
ни и лабораторни данни. Резервоарната симулация 
представлява,  прагматичен и ефективен метод за 
увеличаване на добива на въглеводороди от находи-
ща в заключителен етап на експлоатация и се счита 
като основна методика в съвременния резервоарен 
мениджмънт.

3D резервоарното моделиране представлява 
ефективна методика за анализ и оценка на нахо-
дища от нефт и газ в напреднал и заключителен 

стадий на експлоатация, с цел подобряване на проду-
ктивните възможности при ограничени и или ниско-
качествени данни 2 . 

Основните открития на запаси от нефт и газ в България 
бяха направени преди 40- 0 и повече години. По-зна-
чимите нефтени находища („Тюленово“, „Долни и Гор-
ни Дъбник“, „Долни Луковит-Староселци“, „Бърдарски 
Геран“) са все още в експлоатация, т.е добивният им 

 РЕЗЕРВОАРНО МОДЕЛИРАНЕ 
СЪВРЕМЕННА МЕТОДИКА ЗА ПО Е ЕКТИВНА 
ЕКСПЛОАТА ИЯ НА НАХОДИ А ОТ НЕ Т И ГАЗ

Ева Мариновска, evichka a v. g  -   „Проучване и добив на нефт и газ  АД 

ABSTRACT

3D Reservoir Modeling is widely used modern meth-
odology in O&G industry. The main purpose of its ap-
plication is creating models - Static and Dynamic of 
the productive natural reservoir and the fluids flowing 
within. Critical aspect in the process of constructing 
a comprehensive reservoir model is building a proper 
geological framework by analyzing the complex reser-
voir architecture of the field from correct seismic data, 
well logs and laboratory data. The Reservoir Simulation 
is a pragmatic and effective method for increasing the 
fluid rates and hydrocarbon recovery from fields  in fi-
nal stages of exploitation and considered the main tool 
for modern reservoir management.

потенциал не е изчерпан. За максимално удължаване 
на добива от тях във времето е необходим ефективен 
резервоарен мениджмънт със съвременни методики, 
каквато е 3D резервоарното моделиране. 

През последните години методиката за 3D геоложко-
то и резервоарно моделиране и симулация (  ) 
се усвоява и успешно прилага в „Проучване и добив 
на нефт и газ  АД 1 . За целта се използва специали-
зиран софтуер на реномираната френска компания 
„Schlumberger”, състоящ се от две отделни софтуерни 
платформи – „Petrel E P  и „ECL PSE .

Ра работката е отли ена с ВТОРА НАГРАДА в област МИННО ДЕЛО на Националния конк рс а млади ени и специалисти 
от минното дело, геологията и метал ргията 2017 г., органи иран от На но-те ни еския с  по минно дело, геология и 
метал ргия. 

3D RESERVOIR MODELLING AND SIMULATION: APPLICATION AND ADVANTAGES
IN OIL AND GAS E&P

Ева Мариновска, evichka a v. g  -   „Oil and Gas E ploration and Production  Plc,



МЕТОДИКА

25МИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ     3/2018

СЪ НОСТ И ПРЕДИМСТВА НА  РЕЗЕРВОАРНОТО 
МОДЕЛИРАНЕ

Резервоарното 3D моделиране (3D eservoir Modeling) 
представлява изграждане на компютърен статичен 
и динамичен правдоподобен модел на продуктивния 
природен въглеводороден резервоар 3 . Компютърно 
генерираният модел има редица предимства: (1) дава 
възможност за интегриране на голям обем различни 
типове данни, които е възможно да бъдат актуализи-
рани или редактирани на всеки етап от моделирането 
4  (2) внедрените математически операции разширя-

ват обхвата от възможности за количествени и прос-
транствени изчисления  (3) може да се наблюдава 
взаимодействието и миграцията на флуидния поток в 
резервоара в хода на експлоатацията на въглеводо-
родното находище 3  (4) визуално представя резерво-
арните модели в тридименсионно (3D) пространство, 
с възможности за сравнителен анализ на различни 
параметри.

Геоложкият 3D модел (геомодел) е статичен и пред-
ставя структурния строеж и литостратиграфската 
архитектура на даден въглеводороден залеж във въз-
можно най-реален вид , 6 . Всяка клетка от 3D гео-
модела съдържа в себе си определена числова стой-
ност, зададена предварително или изчислена в хода 
на моделирането 3 . При резервоарното моделиране 
се въвеждат данните от експлоатацията на находище-
то. 

Преобразуването на статичния модел в динамичен се 
извършва чрез процеса на резервоарна симулация. В 
отличие от статичните данни (геометрични и геолож-
ки), динамичните данни са количествени и качествени 
измервания на поведението на резервоара в процеса 
на експлоатация. 

За оптимизация на резервоарния мениджмънт е кри-
тично да бъдат определени началните запаси, темпът 
на извличането им и икономическите ограничения по 
възможно най-бързият и ефективен начин. На прак-
тика това е сложен и дълъг процес с множество про-
менливи 7 . 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПРИ  РЕЗЕРВОАРНОТО МО
ДЕЛИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Последователността на развитие на изследванията с 
методиката „Petrel E P  и „ECL PSE  за 3D резервоарно 
моделиране е показана с  . Очакваните резулта-
ти през отделните етапи са илюстрирани с примери 
от проведено изследване на нефтено находище в Цен-
трална Северна България (ЦСБ). 

При 3D резервоарното моделиране последовател-
ността на процесите е следната:

С е   

При създаването на 3D резервоарен модел се използ-
ва целия обем от налична информация за дадено въ-
глеводородно находище. Преди да бъде заредена в 
софтуерната платформа „Petrel E P , трябва да бъде 
проверена и при необходимост ревизирана ( C). 

Базата данни се състои от: 

l Геоложки данни: координати и коти на сондажите, 
инклинограми, литостратиграфия на разкрития 
разрез и др.

l Геофизични данни: резултатите от сондажно-гео-
физичните изследвания, сеизмични данни и тяхна-
та интерпретация

l Данни от лабораторни анализи на сондажната 
ядка (петрографски, луминесцентни, микрофауна, 
органичен въглерод и др.) и на флуидите в сондаж-
ния разрез (нефт, газ, вода, кондензат)  

l Данни от експлоатацията на залежа: годишен и куму-
лативен добив, дебити и добив по сондажи, темпера-
тура, забойно налягане, оводненост и т.н. 

иг. 1. С ема а последователността при с даване на 3  
ре ервоарен модел
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С е   ео о  мо е  
с е

Геоложкият модел се базира на 2D 
структурни построения (карти) за 
определен стратиграфски интервал, 
предварително обособен за целите 
на процеса на моделиране. Струк-
турните карти се генерират след 
детайлна литолого-стратиграфска 
корелация между наличните сон-
дажно-геофизични разрези (  ) 
и извършената интерпретация на 
сеизмични профили в обхвата на 
въглеводородното находище.

Чрез процеса структурно модели-
ране (Structural Modeling) се изготвя 
3D разломен модел на находище-
то и се генерират т. н. хоризонти
(Horizons) 3 . Очертават се грани-
ците на структурата и се създава 
3D мрежа от клетки (3D Grid), която 

иг. 2. Корелация на сондажно-гео и и ни ра ре и а на одище в ЦС

иг. 3. 3  геомодел на на одище в ЦС

а
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представлява основата на модела 
4 . оризонтите са еквивалент на 

2D структурните построения, но в 
тримерното пространство. Те се из-
граждат върху вече създадения 3D 
разломен модел и 3D мрежата от 
клетки.

Строежът на 3D геомодела се допъл-
ва от т.н. зони (Zones), които заемат 
пространство между хоризонтите 
и представят литостратиграфските 
единици (  ) 3 . В пределите на 
тези зони, допълнително могат да 
се отделят слоеве (Layers), които от-
разяват литофациалната изменчи-
вост на резервоарния хоризонт. 

Всяка клетка от 3D геомодела съ-
държа в себе си определена число-
ва стойност. Тя се задава предва-
рително или се изчислява в хода на 
изследването чрез процеса петро-
физичнo моделиране (Petrophysical 
Modeling), базиран на геостатисти-
чески методи и алгоритми 8 . Тези 
числови стойности представят 
параметрите (Properties) на резер-
воара като: порестост (Porosity)
(  ), хоризонтална проница-
емост (Permeability XY) (  ), 
нефтонаситена дебелина (Net/Gross 
ratio), общ обем (Bulk Volume), во-
донаситеност (Water Saturation), 
концептуален литофациален модел 
(Facies) (  ). Параметрите на ре-
зервоара се калибрират (Upscaling)
към 3D мрежата. иг. . Моделирани 3  параметри порестост а  и проницаемост б  за находище в 

СБ 

иг. 5. Аналити ен лито ациален 3  модел на прод ктивен ре ервоар в ЦС

а

а

б
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С е   ре ер о ре  
мо е  м е

Генерирането на 3D резервоарен 
модел дава ясна представа за из-
мененията във флуидонасищането 
и налягането през времето на екс-
плоатацията на въглеводородния 
залеж. Той се базира на интегри-
рането на геоложки и геофизични 
данни в рамките на вече съществу-
ващ 3D статичен геомодел, както и 
на цялата налична информация за 
експлоатационната история на на-
ходището. За неговото създаване е 
необходимо дефинирането на флуи-
ден модел (Fluid Model), съобразно 
съвременната класификация на въ-
глеводородните резервоари 7 .

Флуидните модели отразяват изме-
нението на физичните свойства на 
даден флуид спрямо налягането и 
температурата в дълбочина. Въвеж-
дат се редица физични свойства на 
флуидите получени от P  изслед-
вания и лабораторни анализи.

Създават се петрофизични функции 
(Rock Physics Functions) генериращи 
фазови диаграми, които показват 
отношението между проницаемост-
та, капилярното налягане и насища-
нето на флуидните фази в клетките 
на 3D резервоарния модел 2, 3 . 

Трансформацията на статичния 
модел в динамичен се осъществя-
ва чрез представяне на данните от 
експлоатацията на находището. В 
отличие от статичните данни (гео-
метрични и геоложки), динамичните 
данни са количествени и качестве-
ни измервания на поведението на 
резервоара в процеса на експлоа-
тация. Те представляват времеви 
записи на параметри, свързани с 
добива на флуиди (нефт, газ, вода) 
индивидуално от всеки сондаж и су-
марно за цялото находище. Такива 
параметри са: кумулативен добив 
на различните флуиди от резерво-
ара, дебити, газов фактор, пластово 
налягане, текуща оводненост и наг-
нетателна история.

Процесът на историческа съпостав-
ка (History Matching) обединява тези 
динамични данни при генериране-
то на 3D резервоарния модел и се 
използва като количествена оцен-
ка на грешките и отклоненията от 
действителните данни. 

нефтонаситеност, газонаситеност 
и водонаситеност в обхвата на де-
финирания 3D резервоарен модел 
(  ). За тези зони по време на 
симулацията се извършват коли-
чествени изчисления на въглеводо-
родните запаси и ресурси. 

ОСНОВНИ ИЗВОДИ

l 3D резервоарното моделиране и 
симулация дава по-достоверна 
визия за реалната геоложка си-
туация и динамиката на нейното 
изменение в находищата от нефт 
и газ.

l 3D резервоарните модели да-
ват достатъчно ясна и подробна 
представа за вътрешната архи-
тектура на продуктивния резер-
воар в изследваното находище. 

l Изградените 3D геоложки (ста-
тичен) и резервоарен (динами-
чен) модели служат за основа на 
резервоарната симулация.

l Основните параметри на проду-
ктивния резервоар и площното 
им развитие се оценяват по-дос-
товерно. Така се извършва пре-
оценка на остатъчните запаси в 
хода на експлоатацията чрез об-
новяване на данните от експлоа-
тационната история. 

l Симулацията проследява изме-
ненията на налягането и дви-
жението на флуидния поток в 
резервоарното пространство, 
дефинирано от генерирани-
те данни във флуидния модел 
и създадените петрофизични 
функции. 

иг. 6. 3  ре ервоарен модел и сим лация на в глеводородно на одище в ЦС

Ре ер о р  с м  
  мо е

Симулацията на продуктивните ре-
зервоари във въглеводородни на-
ходища е основна практика в разви-
тието на по-ефективни съвременни 
техники за повишаване на добивите 
от нефт и газ, тъй като от находища-
та се добиват не повече от 4  от 
доказаните в тях запаси 7 . 

Резервоарните симулатори пред-
ставляват математически експре-
сии, базирани на диференциални 
уравнения, моделиращи в серия от 
дискретни стъпки поведението на 
потока от флуиди (нефт, газ и вода) 
в резервоарите и тяхното измене-
ние във времето и пространството 
9 . 3D резервоарната симулация се 

осъществява чрез количествения 
анализ на динамичния 3D резерво-
арен модел със софтуера „ECL PSE . 

Резултатите от резервоарната си-
мулация се зареждат и визуализи-
рат в софтуера „Petrel E P  9 . Те 
са три вида – статични (Static), ди-
намични (Dynamic) и комбинирани 
(Composite). Статичните са обвър-
зани с геомодела, динамичните - с 
резервоарния модел, а комбинира-
ните представят взаимодействието 
между геомодела и резервоарния 
модел в процеса на експлоатация-
та на въглеводородното находище. 
Отразяват площното изменение на 
резервоарните параметри на проду-
ктивният пласт. 

Основни резултати от симулация-
та на резервоарния модел са ло-
кализирането на зоните с текуща 
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l Симулационното моделиране подпомага взема-
нето на важни решения при оценка на находища в 
заключителните стадии на експлоатация, както и 
при разработката и експлоатацията на новооткри-
ти въглеводородни находища. Постоянното обно-
вяване на информацията за резервоарния модел 
дава възможност за непрекъсната оптимизация 
на действащия сондажен фонд, с цел повишаване 
на продукцията.

БЛАГОДАРНОСТИ: Авторът е благодарен на „ПДНГ“ 
АД за предоставената възможност за усвояване 
на методиката за 3D резервоарното моделиране и 
за провеждане на изследвания с нея, а също и на
проф. Г. Георгиев за научното ръководство. 
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ПО СВЕТА

НАЙ ГОЛЯМОТО ГАЗОВО НАХОДИ Е НА СРЕДИЗЕМНО МОРЕ 
ВЛЕЗЕ В ЕКСПЛОАТА ИЯ

Етапи на ра работка на на одището о р . И пол ването 
на високоте нологи ни ре ения и паралелен под од, с -

етаващ етапите на про ване и ра работка, по волява 
постигане целите по отно ение на времето, ра одите и 
ка еството
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РЕЗ МЕ

В девонските седименти от дълбоки сондажи в севе-
роизточната част на Мизийската платформа са уста-
новени и описани различни типове порестост. Те са 
поделени на две големи групи: селективна (междузър-
нова, вътрешнозърнова, междукристална, молдична, 
фенестрална, порестост на заслоняване и порестост 
свързана с in situ растежа на организми) и неселек-
тивна (пукнатинна и вагова) порестост. Различните 
типове порестост се отличават с първичен (пред-  и 
синседиментационен) или втори ен (постседимента-
ционен) произ о  Основна роля в редуциране и за-
личаване на първичната порестост имат процесите 
спояване и уплътнение. Наблюдаваната в скалите 
открита порестост е преобладаващо вторична и въз-
никването  е свързано с процеси на разтваряне и до-
ломитизация на карбонатните утайки.

Най-ранните сведения за присъствието на девон-
ски скали в Североизточна България са свърза-
ни с началото на сондажната кампания за тър-

сене на нефт и газ, започнала през 19 9-1960г. Цанков 
1  и Будуров 2  за първи път датират фаунистично 

варовиците от сондажите С-24 Никола Козлево и С-31 
Есеница като средно- и горнодевонски. По-късно Спа-
сов и Янев 3  изучават стратиграфията и литологията 

ТИПОВЕ ПОРЕСТОСТ В ДЕВОНСКИ КАРБОНАТНИ СКАЛИ 
ОТ МИЗИЙСКАТА ПЛАТ ОРМА СЕВЕРОИЗТОЧНА 
БЪЛГАРИЯ   ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

Полина Андреева, pol a a v. g - Геологически институт при БАН

TYPES OF POROSITY IN DEVONIAN CARBONATE ROCKS FROM THE MOESIAN PLATFORM 
(NORTH-EASTERN BULGARIA) – PRELIMINARY RESULTS

Polina ndreeva, pol a a v. g, Geological nstitute, B S

ABSTRACT

Different types of carbonate porosity are distinguished 
and described in the Devonian sediments from deep 
wells in north-eastern parts of the Moesian Platform. 
They are subdivided in two main groups: fabric selec-
tive (interparticle, intraparticle, intercrystal, moldic, 
fenestral, shelter and growth-framework) and not fabric 
selective (fracture and vug) porosity. The various types 
of porosity are characterized by primary (pre- and syn-
depositional) or secondary (post-depositional) origin. 
Cement precipitation and compaction are the major 
factors that reduce and obliterate primary carbonate 
porosity. The observed open porosity is mostly second-
ary in origin and is result of dissolution and dolomiti-
zation processes that have affected these carbonate 
sediments.

на силурските и девонските седименти от сондажите 
Р-2 Ветрино, С-9 Кардам, С-12 Горняк, С-24 Никола Ко-
злево и С-31 Есеница. През следващите няколко годи-
ни са прокарани нови дълбоки сондажи, пресичащи 
палеозойския фундамент на Мизийската платформа 
и резултати от тях са отразени в многобройни пуб-
ликации и доклади. В седиментоложко отношение те 
са изследвани главно от Янев 4–6 , а колекторските 

Ра работката е отли ена с ВТОРА НАГРАДА в област ГЕОЛОГИЯ на Националния конк рс а млади ени и специалисти от 
минното дело, геологията и метал ргията 2017 г., органи иран от На но-те ни еския с  по минно дело, геология и мета-
л ргия. 
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свойства на девонските скали са 
изучени от Радев 7  и Радев и Ко-
цева 8 .

Настоящата работа е фокусирана 
върху айфелските, живетските и 
франските карбонатни седименти 
(варовици и доломити) в седем сон-
дажни разреза от североизточната 
част на Мизийската платформа: 
Р-1 Черешово, Р-2 Преславци, С-24 
Никола Козлево, ОП-2 Михалич, 
Р-120 Огражден, Р-119 Кардам и Р-1 
Ваклино (  ). Основна цел на 
това изследване е да бъдат пред-
ставени предварителните резулта-
ти от проведените петрографски 
наблюдения на различни типове 
порестост в карбонатните скали, а 
така също и да бъдат разгледани 
процесите, които ги заличават. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Изследваните средно- и горноде-
вонски варовици и доломити са 
отнесени от Янев 4, 6  към няколко 
неофициални литостратиграфски 
единици: карбонатно-сулфатна за-
друга (КСЗ) (представена от една 
глинесто-карбонатна пачка и някол-
ко сулфатоносни и карбонатни пач-
ки), доломитна задруга (ДЗ), задру-
га на ивичестите варовици (ЗИВ) и 
задруга на интракластичните и гру-
дковите варовици (ЗИГВ). 

Ме ду ърнова порестост. Тя пред-
ставлява празнините, които се на-
мират между карбонатните зърна. 
Първична по произход междузър-
нова порестост се наблюдава глав-
но в пелоидните и биокластични 
грейнстоуни (  ) и е почти пов-
семестно заличена от процеси на 
спояване и уплътнение. 

ътре но ърнова порестост  Пред-
ставена е от празнини, намиращи се 
в карбонатните зърна. В конкретно-
то изследване, този тип се наблюда-
ва предимно в добре запазени цели 
черупки от гастроподи и остракоди 
(   ). В по-голямата част от 
изследваните скали вътрешнозър-
новите празнини са редуцирани от 
запълване с микрит (още по време 
на образуването на утайките) и или 
отлагането на различни генерации 
калцитни спойки. Друг процес, за-
личаващ вътрешнозърновата по-
рестост, е механичното уплътнение 
на седиментите, което е причинило 
натрошаване на фосилните остан-
ки и е довело до формирането на 
по-плътно опаковани структури.

Ме дукристална порестост  Открита 
междукристална порестост се на-
блюдава както чрез поляризацион-
нен микроскоп, така и със сканиращ 
електронен микроскоп. Тези праз-
нини се установяват сравнително 
често в някои фино- до среднокрис-
талинни доломити (   ). По 
произход тази порестост е вторична 
и е резултат от ранната и късна до-
ломитизация на варовитите утайки.

Молди на порестост  Този тип по-
рестост възниква чрез разтваряне 
на различни видове алохеми и има 
вторичен произход. В изследваните 
скали сравнително рядко се наблю-
дават биомолди (  е), които са 
изцяло запълнени с калцитна или 
доломитна спойка.

енестрална порестост  Фенестрите 
представляват празнини в скалите 
с размер по-голям от този на меж-
дузърновите празнини, които могат 
да бъдат частично или напълно за-
пълнени със седимент или спойка 
11 . Съществуват различни хипоте-

зи за образуването на фенестрална-
та текстура тип „птичи очи  12–1 . 
Сред най-популярните от тях са: 
запълнени със спарит първични въ-
трешни празнини в микробиалните 
покрови, неравномерен растеж на 

иг. 1. С ема на тектонското ра ониране на Ми и ската плат орма в Северои -
то на лгария по оков и др., 10  и местоположение на и следваните сондажни 
ра ре и

Основният метод използван в тази 
работа е микроскопско изследва-
не на различните типове порес-
тост с поляризационен микроскоп 
Amplival. При описанието им е при-
ложена широко използваната кла-
сификация на Cho uette  Pra  9 . 
Върху отчупени и полирани скални 
повърхности бяха проведени из-
следвания на доломити чрез скани-
ращ електронен микроскоп (СЕМ) 
JEOL SUPERPROBE 733 (БАН).

ТИПОВЕ ПОРЕСТОСТ

Извършените изследвания показ-
ват наличието на две основни гру-
пи порестост – селективна и несе-
лективна. При селективните типове 
порестост празнините са контро-
лирани от градивните елементи на 
скалите (карбонатни зърна, криста-
ли и други). За разлика от тях, при 
неселективните типове празнините 
пресичат тези градивни елементи. 
В генетично отношение типовете 
порестост могат да бъдат поделе-
ни също така на първични (пред-  и 
синседиментационни) и вторични 
(постседиментационни). От гру-
пата на селективната порестост 
се установяват следните типове: 
междузърнова, вътрешнозърнова, 
междукристалнa, молдична, фенес-
трална, резултат от т. нар. ефект на 
заслоняване и порестост, свързана 
с in situ растеж на организми. 
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Фиг. 2. а) първична междузърнова порестост запълнена с влакнест (ВЦ) и друзовиден (ДЦ) калцитен цимент, Р-119 Кардам, 
КСЗ; б) първична вътрешнозърнова порестост във гастроподна черупка, запълнена с микритен матрикс (ММ) и друзовиден 
калцитен цимент (ДЦ). Р-119 Кардам, КСЗ; в) първична вътрешнозърнова порестост в остракодна черупка (бяла стрелка), запъл-
нена със спаритна спойка. Р-1 Ваклино, глинесто-карбонатна пачка на КСЗ; г) открита междукристална порестост (бели стрелки) 
във финокристалинен доломит; Изображение със СЕМ, Р-119 Кардам, КСЗ; д) открита междукристална порестост (бяла стрел-
ка) в доломит; Изображение със СЕМ, Р-119 Кардам, ДЗ; е) биомолдична порестост (бяла стрелка), запълнена със спаритна 
спойка. Най-вероятно тази порестост е възникнала от излужването на криноиден биокласт. ОП-2 Михалич, ЗИВ
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Фиг. 3. а) първична фенестрална порестост (бяла стрелка) запълнена с калцитна спойка. ОП-2 Михалич, ЗИВ; б) порестост на за-
слоняване (черни стрелки), формирана под брахиоподни черупки и запълнена с калцитен цимент. Р-119 Кардам, глинесто-кар-
бонатна пачка на КСЗ; в) порестост свързана с in situ растеж на организми (в конкретния случай – корали), напълно запълнена 
с  калцитна спойка (бяла стрелка). ОП-2 Михалич, глинесто-карбонатна пачка на КСЗ; г) две генерации (П1) и (П2) вторична пук-
натинна порестост, напълно заличени от отложените в тях карбонатни спойки. Р-2 Преславци, ЗИВ; д) открита вторична вагова 
порестост (черна стрелка). Р-119 Кардам, ДЗ; е) открита вторична вагова порестост, частично редуцирана от отложения в нея 
доломит (бяла стрелка). Изображение със СЕМ, Р-119 Кардам, ДЗ
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покровите, освобождаване на газови мехури при про-
цесите на разлагане на органичен материал, внедря-
ване на въздух при субаералното излагане, свиване 
на утайката при процеси на осушаване в перитайдъл-
ните зони и др. 

Наблюдаваните в конкретния случай фенестри
(  ) могат да бъдат отнесени към т. нар. тип „пти-
чи очи  (bird’s eyes) 12 . Те се установяват предимно 
в микробиалните седименти. В повечето случаи, фе-
нестралните празнини са запълнени от калцитни и 
доломитни спойки, а по-рядко и с анхидритен цимент. 
Понякога, в малка част от тях присъстват и открити 
празнини, които са резултат от по-късно частично 
разтваряне на запълващата ги спойка.

орестост на аслон ване  Този тип първична порес-
тост е резултат от т. нар. ефект на заслоняване на от-
носително големи алохеми, пространството под които 
остава незапълнено с микритен матрикс. В изследва-
ните скали порестост на заслоняване се наблюдава 
много рядко единствено под някои захлупени брахио-
подни черупки (  ) в биокластични флоутстоуни 
от глинесто карбонатната пачка на карбонатно-сул-
фатната задруга. Образувалите се празнини са изця-
ло запълнени с отложената по-късно по време на диа-
генезата калцитна спойка.

орестост свър ана с in situ расте а на органи ми. Има 
първичен произход и се наблюдава рядко в някои ос-
танки от колониални организми (например корали) в 
биокластични флоутстоуни от глинесто-карбонатната 
пачка на карбонатно-сулфатната задруга. Първичните 
празнини са изцяло заличени от отложилия се по-къс-
но в тях калцитен цимент (  ).

От групата на неселективната порестост в изследва-
ните карбонатни седименти присъстват два типа: пук-
натинна и вагова.

укнатинна порестост Открита пукнатинна порестост 
се установява само макроскопски при наблюдения 
на сондажната ядка. В изследваните микроскопски 
препарати често се наблюдават пукнатини (  ), 
запълнени изцяло от различни генерации карбонатни 
спойки (калцит и или доломит) и по-рядко с анхидрит. 

агова порестост Открита вагова порестост се наблю-
дава във фино- до среднокристалинните доломити 
от карбонатно-сулфатната и доломитната задруги, а 
така също и в задругата на ивичестите варовици. Ва-
говите празнини имат вторичен произход и са резул-
тат от разтваряне на карбонатен материал. Обикнове-
но се характеризират с неправилна форма (  ). 
Понякога този тип порестост е частично редуцирана 
от по-късно отложена доломитна спойка (  е).

ЗАКЛ ЧЕНИЕ

Проведените петрографски изследвания показват, че 
в средно- и горнодевонските седименти от североиз-
точната част на Мизийската платформа се установя-
ват разнообразни типове селективна и неселективна 
порестост. Преобладаващата част от първичната по-

рестост е напълно заличена в резултат от процеси на 
спояване и уплътнение на седиментите, а така също 
и от отлагането на карбонатен матрикс. Открита вто-
рична по произход порестост се наблюдава преобла-
даващо в доломитите и възникването  е свързано с 
процесите на разтваряне и доломитизация на варови-
тите утайки.
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РЕЗ МЕ

Анализът на резултатите от тридесет годишното из-
пълнение на Концепцията за устойчиво развитие по-
казва, че са налице редица нерешени проблеми и липс-
ва конкретика по отношение прилагане на ключовите 
принципи. Специално внимание е отделено на тенден-
циите в добива и потребление на минералните ресур-
си. Светът продължава да увеличава потреблението 
на първични минерални ресурси. За съжаление, не се 
наблюдава трансформация в посока ограничаване на 
този процес, каквито са очакванията на световната 
общност. Известен оптимизъм за нова политика в ми-
нералния сектор вдъхват обстоятелствата, че светов-
ната общност декларира готовност за промяна. За цел-
та е необходим синхрон в световната, националните и 
фирмените политики.

Изминаха три десетилетия от публикуването на 
вероятно най-коментирания и най-цитирания по-
литически документ през този изминал период –

Доклада на Световната комисия по околна среда и 
развитие – „Нашето общо бъдеще“, известен още като 
доклада на комисията „Брунтланд“ 1 . През тези годи-
ни недвусмислено бе осъзнато, че посоката, в която 
трябва да върви човечеството, определена в докла-
да е вярна и че принципите за устойчиво развитие са 
правилно дефинирани и точно насочени. Световната 
общност е единодушна, че те са надеждна база за над-
граждане и развитие чрез формулиране и постигане на 
цели, съобразени с динамиката и интензивността на 
взаимовръзката „общество – природа“. Същевремен-
но обаче, след толкова много години, през които бяха 
проведени десетки форуми на най-високо политическо 
равнище и бяха подписани редица споразумения като 
реакция на задълбочаващите се проблеми, може да се 

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
НА МИНЕРАЛНИТЕ РЕСУРСИ
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ABSTRACT

The analysis of the thirty years Sustainable Development 
Concept’s implementation results shows that there are a 

        -
         

is devoted to tendencies in the mining and consumption 
         

the consumption of primary mineral resources, but unfor-
tunately, is not observed transformation towards limiting 
this process, according to the world community expecta-

        , 
which the world community declare, give us some trust 

       , 
   

направи извода, че определената посока на поведение 
на света е необходимата, но липсват надеждни пътища 
за поддържане на желания курс на развитие. Тази кон-
статация далеч не е прозряна от авторите на настоящ-
ия доклад. Тя присъства понякога деликатно, в други 
случай по-категорично в дискусиите и документите на 
форумите, разисквали различни проблеми на концеп-
цията за устойчиво развитие. В получилите публичност 
изявления се съдържа голяма доза безпокойство, че 
светът в лицето на своите лидери като че ли е безсилен 
да намери решения по въпроси със задълбочаваща се 
острота за бъдещето на поколенията.

НЯКОЛКО ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ РИХИ

След логичния и разбираем ентусиазъм и оптимизъм, 
присъщ на периода след публикуването на доклада и 

П блик ван в Сборник с доклади от Третата национална на но-те ни еска кон еренция  Минералните рес рси и сто ивото 
ра витие , 23.11.2017 г., Национален дом на на ката и те никата, Со ия
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на подготовката и провеждането на Срещата на вър-
ха по проблемите на Земята в Рио-де- анейро през 
1992 г., постепенно тонът се сменя и започва да съ-
държа нотки на тревога и разочарование. Промяната 
в настроенията се изразява от водещи фигури на ООН 
и на екипите организирали световните форуми по 
устойчиво развитие. Един от първите тревожни сигна-
ли прозвучал на най-високо равнище за наличието на 
проблеми при реализирането на концепцията за устой-
чиво развитие дава Генералният директор на НЕСКО 
д-р Фредерико Майор в пленарното си обръщение към 
участниците в Международната конференция „Окол-
на среда и общество – Образование и възпитание“, 
о аглавено Рио–5  2 . С тази метафора Рио–5 , се 
подчертава незадоволителния напредък в света, по из-
пълнение на приетите решения. През 2002 г. на Светов-
ната конференция в оханесбург е налице аналогична 
оценка. Явно е, че и през следващите 10 години нещата 
не са се променили в желаната посока. Най-остро про-
блемите са посочени от Еврокомисаря по околна среда 
д-р Янез Поточник, който отбелязва, че свет т се н ж-
дае не от икономи ески растеж, а от преобра ване 
на икономиката  и че „ако продължим да използваме 
наличните ресурси със сегашното темпо, за неговото 
поддържане ще бъде необходим ресурсен еквивалент 
на две планети“ 3 . Днес може убедено да кажем, че из-
казването на д-р Поточник притежава пророческа точ-
ност и ако все пак може нещо да се допълни, то според 
нас е въпросът: „Кой и как е в състояние да преобразу-
ва икономиката – правителства, корпорации, неправи-
телствен сектор и(или) други “

Очакваната с огромни надежди четвърта конференция 
на ООН Рио  20, също завършва с чувства на разоча-
рования и неудовлетвореност. Както отбелязва 4  „в 
края на конференцията е трудно да се открие довол-
но лице“. Като резултат на подготовката и провежда-
нето на толкова скъпоструващия форум, участниците 
се обединяват около заключителен документ, в който 
отсъстват каквито и да е важни решения, а потвържда-
ването на позициите и постигнатото в Рио 92 се приема 
за успех.

Внимателното запознаване с посочените, както и с 
други сходни документи и становища позволява да се 
направи извода, е основният проблем е липсата на 
конкретика в политиката а сто иво ра витие и на 
в аимно обв р ани под оди и ормиращи те ноло-
гии, осиг ряващи не ната реали ация на планетарно, 
д ржавно и ирмено равнище. Ето защо, на фона на 
този реалистичен песимизъм, излезлите през 2014 г. 
Доклад на генералния секретар на ООН и през 201  г. 
Резолюция на Общото събрание на ООН , 6 , възста-
новиха в известна степен разклатеното самочувствие 
на световната общност като цяло и на тясно свърза-
ните политици, учени и представители на бизнеса с 
администрирането на процесите за реализиране на 
концепцията за устойчиво развитие. Годините на тези 
три десетилетия показаха, че процесите в икономиче-
ската, социалната и еко сферата протичат значително 
по-бързо от скоростта, с която световната общност 
и съставляващите я структури успява не само да из-
вършва конкретни действия, насочени към намалява-
не на жестокия натиск върху заобикалящия ни свят 

и естествено върху самите нас, но дори да ги проек-
тира, планира, организира и приведе в изпълнение. В 
този смисъл докладът на Генералния секретар на ООН 
за необходимостта и обхвата на документа, който да 
разчупи моделираните административно политиче-
ски стереотипи дава оценка, съдържаща голяма доза 
болка за пропуснатите възможности и увеличаващите 
се проблеми. На базата на този документ, разработе-
ната и приета Резолюция на Общото събрание внася 
конкретика, каквато нито един от предходните доку-
менти не предлага. Формулираните цели и механизми 
за тяхното реализиране, са диференцирани и насочени 
към различните нива в системата на световния социо- 
икономически механизъм и са обвързани с отговорно-
стите, които трябва да се отстояват от правителствата, 
бизнеса и неправителствения сектор. Формирането на 
такава позиция е съобразена с пълното разбиране, че 
единственият фундамент върху който тя може да функ-
ционира са природните ресурси, а тяхното оползотво-
ряване е шифърът към „нашия дом , който толкова 
безотговорно и упорито разрушаваме. 

МИНЕРАЛНИТЕ РЕСУРСИ ВЪВ ОРУМИТЕ
ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

Формалното начало за реализиране на постановките в 
Резолюцията 6  е първият ден на 2016 г., когато офи-
циално влязоха в сила 17-те глобални цели за устой-
чиво развитие на Програмата за устойчиво развитие 
до 2030 г. През следващите 1  г. с прилагането на гло-
балните цели се очаква да се мобилизират усилията за 
премахване на всички форми на бедност, борба с нера-
венствата и справяне с измененията на климата, като 
същевременно се гарантира никой да не изостава.

Две от тези глобални цели са обвързани с минния сек-
тор и оползотворяването на ресурсите:

ел  рио ава  и усто ив икономи ески расте , 
пълна и продуктивна аетост и досто ни услови  на труд 

а вси ки
8.4. Постепенно подобряване на глобалната ефек-
тивност на ресурсите, в потреблението и производ-
ството и стремеж да отделим икономическия рас-
теж от деградацията на околната среда

ел  Гарантиране на усто иво потре ление и прои -
водствени модели

12.2. До 2030 г. да се постигне устойчиво управле-
ние и ефективно използване на природните ресур-
си.

В духа на тези цели намираме конкретизация за тяхно-
то реализиране в два доклада, представени на Светов-
ните икономически форуми през 2014 и 201  г. 7, 8 , 
които задълбочават оценките относно перспективите 
при използване на природните ресурси и в частност на 
минералните.

В представеният на Световния икономически форум 
през 2014 г. доклад върху разработен проект на тема 
„Бъдещето на ресурсния потенциал – новите пара-
дигми“ се посочва, че в повечето случаи отношението 
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иг.1. Световно минно прои водство по континенти бе  инертните материали , период 1 8 -2015 г. 

към бъдещето на ресурсния потенциал е фрагментарно 
и се обвързва с една от следните парадигми:

l Светът е изправен пред изчерпване на ресурсите  

l Върху разходите няма механизъм за контрол и те 
непрекъснато растат

l Обществото се стреми към увеличаване на изоби-
лието

l Необходима е социална справедливост при потреб-
лението на ресурсите.

В действителност съдържанието на нашето отношение 
към природните ресурси е значително по-сложно. На-
лице са определени обективни фактори като изменени-
ята в търсенето и предлагането на ресурсите, оценката 
за значимостта на политическите, икономическите и 
социалните взаимовръзки, степента на диагностици-
ране и оценка на възникващите проблеми, чието под-
ценяване генерира системни рискове и не на последно 
място отчитането на обратната връзка, че само по себе 
си потреблението на природни ресурси предизвиква 
промени в околната среда. Всичко това подсказва, че е 
необходимо интегрирано отношение към парадигмите, 
като база за разработването на сценарии за бъдещето 
на природните ресурси. Предложените три сценария 
представят три направления в бъдещото отношение 
на света към природните ресурси, които по наше мне-
ние описват три възможности на едно еднопосочно 
направление и само интегрираното им реализиране 
може да осигури устойчивост и баланс. А той е необхо-
дим доколкото минният сектор е извора за развитието 
на останалите индустриални сектори и е фундамента 
на всяка развита икономика. Икономическият растеж 
и подобряването на жизнения стандарт както в индус-
триализираните, така и в развиващите се страни, в 
голяма степен са задвижвани от технологичното раз-
витие, което в съвременния свят зависи от употребата 
на все по-широка гама от невъзобновяеми енергийни и 
минерални ресурси 9 .

Очевидно е, че бъдещото развитие на миннодобивния 
и преработвателния сектор е от съществено значение 
за постигането на заложените цели в Програмата за 
устойчиво развитие до 2030 г. Представената на Све-
товния икономически форум през 201  г. програма 
„Минната и металургична индустрия в устойчив свят 
20 0“ посочва рамката за функциониране на сектора 
към по-устойчиво развитие и идентифицира редица 
критични въпроси свързани с бъдещето, като: Какъв 
да е балансът между първичните и вторичните стокови 
доставки  Кои ресурси са изправени пред най-големи 
рискове от недостиг и увеличение на разходите  Какви 
са дългосрочните тенденции по веригата на крайната 
употреба и тяхното въздействие върху сектора  Кои 
технологични разработки ще окажат влияние върху 
сектора  и др. 

НЯКОИ ПРИМЕРИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА МИНЕРАЛ
НИТЕ РЕСУРСИ

На фона на направения преглед на тенденциите в ре-
ализирането на концепцията за устойчиво развитие, 
важно място имат процесите по потребление на при-
родните ресурси и особено на минералните. Те са мно-
гопластови и разкриват проблеми с различна острота 
и обхватност. Базирайки се на публикувана първична 
информация 10, 11  сме определили и привеждаме 
някои показатели и произтичащите от тях тенденции 
в оползотворяването на минералните ресурси за пе-
риода от приемане на Концепцията до днес. 

На иг. 1 - 3 са представени три пласта - разреза на 
световното минно производство за над 30 годишен пе-
риод, а именно световното производство като цяло, по 
основни стокови продукти и по водещи икономически 
блокове. Тенденцията е една – устойчиво увеличаване 
на добива и потреблението на минералните ресурси, 
което е в разрез с идеята за пестеливо и ефективно 
оползотворяване. Конкретните цифри сочат, че све-
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товното минно производство (без боксит) през 1984 г.,
възлизащо на 9, 346 млрд. t. се е увеличило почти двой-
но (84 ) и е достигнато равнище от 17, 270 млрд. t. По 
отношение на отделните групи крайни минни продукти 
интензивността на тези процеси е различна. Най-голя-
мо е нарастването в потреблението на черни и ферос-
плавни метали, потреблението на които е нараснало 
с 3,  пъти, следвано от това на цветните метали -
2,7 пъти, на благородните - 2,13, на индустриалните 
материали – 1,7 и на горивата – 1,64. Известна доза 

оптимизъм все пак вдъхва фактът, че през настоящето 
десетилетие е налице известно задържане на ръста. 
Посочените тенденции са резултат от наличието на 
два основни фактора – ръстът в населението на света 
и нарастването на икономическата активност, измер-
вана чрез създавания брутен вътрешен продукт на от-
делните страни и света като цяло. Но независимо от 
това какъв е приносът на всеки от тези два фактора, 
резултатът е един – осигуреността на ове еството с ми-
нерални ресурси намал ва

иг. 2. Световно минно прои водство по гр пи стокови прод кти бе  боксит , период 1 8 -2015 г.: Черни и еросплавни 
метали: e, r, o, g, o, Ni, Nb, a, i, ,  Цветни метали: Al, Sb, A , Bi, d, , a, e, b, Li, g, редко емни минерали, e, 
Se, S ,  Ценни метали: A , d, t, , Ag  Инд стриални минерали: а бест, барит, бентонит, минерали на бора, инд стр.
диамант, диатомит, елт пат, л орит, гра ит, гипс, каолин, магне ит, перлит, ос ати, пота , сол, сяра, талк, вермик лит, 
циркон  Минерални горива: в глища, кокс ващи се в глища, лигнит, природен га , с ров петрол, не тоносен пяс к и 

исти, ран

иг. 3. Световно минно прои водство по гр пи страни и икономи ески блокове, период 1 8 -2015 г.
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Оценката за скоростта на изтощаване на световните 
минерални ресурси е много сложна задача, като се 
предлагат различни подходи, които в различна сте-
пен съвместяват взаимното влияние на съществени-
те фактори – технологични, икономически, социални, 
природни и други.

Един от най-разпространените подходи 12 , който се 
използва за тази цел, е базиран върху определяне на 
показателите минно прои водство на глава от насе-
лението, за определен период от време и индекс на 

и пол ване на апасите ИИ , в  за година. В зависи-
мост от темповете на изтощаване на минните запаси, 
се предлага тяхното класифициране като:

l Запаси с висока скорост на изтощаване, при които 
ИИЗ  1,7

l Запаси с ниска скорост на изтощаване, при които 
ИИЗ  1,3

l Запаси с умерена скорост на изтощаване, при които 
ИИЗ 1,3  и 1,7 .

иг. . Световно минно прои водство на някои ерни и еросплавни метали на жител и индекс на и пол ване на апасите им 
ИИ

иг. 5. Световно минно прои водство на някои цветни метали на жител и индекс на и пол ване на апасите им ИИ
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Резултатите от направените изчис-
ления за разкриване на тези тенден-
ции са представени на следващата 
група графики ( иг.  – 8). Анализът 
на получените данни сочи, че макар 
и в различна степен минното про-
изводство на глава от населението 
расте. Използваните алгебрични 
изразни средства за тяхното опре-
деляне показва, че през изминали-
те десетилетия темпът, с който се 
увеличава минното производство 
надвишава темпа на нарастване на 
населението, а също така и темпове-
те на икономическо развитие (БВП). 
На езика на системния анализ това 

l Черни и еросплавни мета-
ли: манган - 1,6 пъти  желез-
ни руди - 1,8 пъти  волфрам -
2,3 пъти  молибден - 1,4 пъти  ти-
тан - 1,3 пъти

l Цветни метали: мед - 1,  пъти  
олово - 1,4 пъти  цинк- 1,3 пъти  
бисмут- 2,6 пъти

l Редко емни оксиди - 1,1 пъти

l лагородни метали: сребро - 1,4 
пъти  злато - 1,0  пъти

l Инд стриални минерали: флу-
орит - 1,3 пъти; поташ - 1,2 пъти  
фосфати - 1,  пъти  перлит - 2,4 
пъти.

По отношение на показателя ско-
рост на изтощаване на запасите 
тенденциите са сходни. По-голямата 
част от минералните суровини се ха-
рактеризират със стойност на инде-
кса на използване по-голяма от 1,7, 
т.е. скоростта им на и тощаване е 
висока. При това при редица мине-
рални видове, тя се е увеличила през 
периода 199  - 2016 г:

l Черни и еросплавни метали: 
манган - ИИЗ 2,32  (2 пъти)  же-
лезни руди - ИИЗ 1,31  (2 пъти)  
волфрам - ИИЗ 2,88  (2 пъти)  мо-
либден - ИИЗ 1, 1  (намаление 
1, 4 пъти)  титан - ИИЗ 0,76  (на-
малява 1,7 пъти)

l Цветни метали: мед - ИИЗ 2,69  
(намалява 1,2 пъти)  олово – ИИЗ 

,48  (1,4 пъти)  цинк - ИИЗ ,41  
(1,1 пъти)  бисмут - ИИЗ 2,76  
(без изменение)

l Редко емни оксиди: ИИЗ 0,11  
(1,4 пъти)

l лагородни метали: сребро - 
ИИЗ 4,74  (намалява 1,1 пъти)  
злато - ИИЗ ,44  (1,1 пъти)

l Инд стриални минерали: флуо-
рит - ИИЗ 2,46  (1,3 пъти)  поташ -
ИИЗ 0,91  (3,1 пъти)  фосфати - 
ИИЗ 0,38  (намалява 3,1 пъти)  
перлит - ИИЗ 0,24  (1,1 пъти).

На фона на тези данни, без те напъл-
но да характеризират състоянието, 
тенденциите и перспективите по 
отношение използването и мястото 
на минералните ресурси в система-
та за устойчиво развитие на света, 
категорично се налага изводът, че е 
необходима рязка промяна в отно-
шението към тях. Светът се нуждае 
от нова стратегия, която има шанс 
да бъде оптимално ориентирана, 

иг. 6. Световно минно прои водство на Р Е оксиди  на жител и индекс на и пол -
ване на апасите им ИИ

иг. 7. Световно минно прои водство на благородни метали Ag, A  на жител и ин-
декс на и пол ване на апасите им ИИ

означава, че независимо от въвеж-
дането на съвременни технологии за 
добив и преработка, от навлизането 
на заместители и от все по-широко-
то използване на техногенните ре-
сурси, на практика светът е подвлас-
тен на екстензивното си отношение 
към минералните ресурси. За из-
следвания период 199  - 2016 г., на-
селението на Земята е нараснало 1,3 
пъти (с 30  на база 199  г.). На фона 
на това увеличение ще посочим, че 
по отношение на по-важните крайни 
продукти, минното производство на 
глава от населението е нараснало
както следва:
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ако е съобразена с мнението на редица учени 13 , спо-
ред които иновативността и креативността изискват 
комбиниране при използването на първични и вторич-
ни източници на суровини. Според нас не може да не 
звучи странно фактът, че темповете в потреблението 
на минералните продукти изпреварват темповете в на-
растване на населението на света и темповете на на-
растване на икономическото развитие.

ЗАКЛ ЧЕНИЕ

Познавайки историята в развитието на концепцията 
за устойчиво развитие както и тенденциите в потреб-
лението на минерални ресурси през този период, с 
тревога  може да се констатира, че и към настоящия 
момент Концепцията не е изпълнена с необходимото 
съдържание. За това са отговорни всички – политици, 
бизнесмени, учени. Излизането от спиралата, в която 
десетилетия се обясняват постановките за устойчиво 
развитие и предимно се формулират цели и задачи, 
отдавна трябваше да бъде направено. Необходима е 
конкретизация на ангажименти и процедури, чрез кои-
то направеното до момента, с отговорностите на всич-
ки ще може да послужи за пълен обрат в световната, 
националните и фирмените политики. Така както три 
точки определят една равнина, така и трите цели (ико-
номическа, социална и екологична) определят равни-
ната на развитието. Задачата на нашето поколение е 
нейното хоризонтиране.
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РЕЗ МЕ

Извършени са химикофизични изследвания и анализ на 
вторичните бездимни барути и са определени чувстви-
телността към удар, топлинната устойчивост, начален 
импулс и др. Изведени са допълнителни възможности 
на пироксилиновите барути с марки 18 1, 9 7 и 4 1, как-
то и нитроглицериновите с марка НДТ-3 18 1 при разра-
ботването на водонапълнени експлозиви.

Изследването на качествата на вторичните без-
димни барути, получени от ненужни боеприпаси 
е необходимо, за да се решат важни въпроси при 

създаването на ново поколение водонапълнени водо-
устойчиви експлозиви със сенсибилизатор вторичен 
бездимен барут вместо тротил. За тази цел следва да 
се извърши проучване и анализ на наличните видове и 
количества бездимни барути в ненужни остарели бое-
припаси. На базата на този преглед и анализ  се опреде-
лят най-перспективните и ефективни бездимни барути, 
с които се извършват по-нататъшните изследвания.

От извършените анализи на барутите от метателните за-
ряди на излишните боеприпаси се установи, че същите 
могат да бъдат разделени на следните основни групи:      
пироксилинови  нитроглицеринови и дигликолови  ра-
кетни балистити  възпламенителни (черни барути)  пла-
мегасители.

От наличните видове барути по отделни ненужни бое-
припаси най-голямо е количеството на пироксилинови-
те барути над 1  и на нитроглицериновите и диглико-
ловите барути над 41  .

ИЗСЛЕДВАНЕ СВОЙСТВАТА НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ
И МАРКИ БЕЗДИМНИ БАРУТИ

Николай Божилов, nikola o hilov.eu - 
докторант към Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски

INVESTIGATION OF PROPERTIES OF DIFFERENT TYPES AND BRANDS 
OF SMOKELESS POWDERS

ikola  Bo hilov, nikola o hilov.eu - University of Mining and Geology „St. Ivan Rilski“

ABSTRACT

Chemical and physical studies and analysis of secondary 
smokeless gunpowder have been carried out and sensi-
tivity to impact, heat resistance, initial impulse, etc. have 
been determined. Additional possibilities of 18/1, 9/7 and 
4/1 brand pyroxyline gunpowder, as well as nitroglycerin 
gunpowder, branded NDT-3 18/1, have been found in the 

    -  

На табл. 1 са дадени основните видове барути, подле-
жащи на утилизация в зависимост от начина на изра-
ботването им.

Основен интерес за постигане на целите на настоящия 
труд са пироксилиновите барути, произведени с летлив 
разтворител и нитроглицериновите и дигликоловите ба-
рути - с трудно летлив разтворител.

Барутните елементи се изработват с различна форма и 
размери, съобразени с особеностите на системата, коя-
то комплектоват.

Според формата барутите са: тръбни  дребно- и едро-
зърнести  пластинчати  ленточни  порести  барутни 
шашки и др.

В табл.2  са посочени термодинамични характеристики 
на някои от най-използваните марки пироксилинови ба-
рути.

В  табл. 3 са посочени термодинамични характеристи-
ки на някои от най-използваните марки барути с трудно 
летлив разтворител.
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омогенни барути етерогенни барути

 летлив разтворител (нитро ел -
лозни ар ти) - пироксилин (пиро-
ксилин  етилов спирт, етер, аце-
тон, етилацетат  дифениламин)

 тр но летлив или нелетлив раз-
творител ( алистити) – нитрог-
лицерин, дигликол колоксилин  
нитроглицерин, нитрогликол, ди-
гликолдинитрат, динитротолуол, 
тринитротолуол нитроксилатин  
централит

с смесени разтворители ( ор и-
ти) –  (пироксилин  етер, ацетон, 
алкохол  нитроглицерин)

ез разтворители (вис озни ар
ти) – чрез нитриране на предвари-
телно уплътнена целулоза

месени тв р и ра етни а-
р ти – окислител (калиев ни-
трат (К O3), амониев нитрат 
( 4 O3), калиев перхлорат 
(KСlO4), амониев перхлорат 
( 4ClO4)  горивосвързващо 
средство (тиокол, полиуретан, 
бутадиен)

ерен ( имен) ар т – калиев 
нитрат (K O3) 7   въглерод 
(С) 1   сяра (S) 10 .

Първият изобретен барут от 
началото на 20-ти век не се 
използва като боен заряд в 
армейските бойни припаси, а 
само в ловните патрони.

Табл. 1. Основни видове бар ти

Марка 
на 

барута

Съдър-
жание на 
пирокси-

лин, 

Калоричност 
на марката 

барут ж, 
k kg

Сила на 
барута Fv, 

k kg

Температура 
на горене при 

постоянен 
обем v, K

Кислоро-
ден коефи-

циент, ак

4 1 94,2 3717 1029 2900 0,60

12 1тр 93, 3684 1033 2880 0, 9

18 1тр 92,8 3 8 1011 2800 0, 8

7Цфл 89,9 3717 1029 2900 0,60

9 7 93, 3684 1033 2880 0, 9

11 7 93, 3684 1033 2880 0, 9

12 7 93,2 3600 1019 2830 0, 8

14 7 92,8 3600 1019 2830 0, 8

Табл. 2. Термодинами ни арактеристики на на -и пол ва-
ните марки пироксилинови бар ти

Табл. 3. Термодинами ни арактеристики на на -и пол ва-
ните марки бар ти с тр дно летлив ра творител

Марка на 
барута

Съдър-
жание на 
колокси-

лин, 

Калоричност 
на марката 

барут- ж, 
k kg

Сила на 
барута- 

Fv,
k kg

Температура 
на горене при 

постоянен 
обем- v, K

o

Кисло-
роден 

коефици-
ент е, ак

НДТ-3 16 1 6 3202 1033 2 00 0,4

НДТ-3 18 1 6 3202 1033 2 00 0,4

ДГ-3 18 1 64 3202 9 0 2 00 0, 4

НДСИ-2к 8, 4462 1142 28 0 0,67

НБЛ-62 9 4939 1221 37 0 0,69

Вид на вторич-
ния барут

Изпит-
вания 

бр.

Маса на 
тежест-

та, kg

Висо-
чина на 
падане, 

сm

Енер-
гия на 
удара, Резултат

Пироксилинов
 с летлив разтво-

рител, марка
9 7 и 18 1 на 
шайби с дебе-

лина  3 mm

1
1
1
1

1
1

20
1

0
0

10,0
7,

,0
,0

реагира
реагира

не реагира
не реагира

1 0 ,0 не реагира

Пироксилинов
с летлив разтво-

рител, марка
 4 1 без предва-

рителна
обработка

1
1
1
1

1
1

20
1

0
0

10,0
7,

,0
,0

реагира
реагира

не реагира
не реагира

1 0 ,0 не реагира

Нитроглицери-
нов с трудно-

разтворим 
разредител 
на шайби с

дебелина 3 mm

1
1
1
1

1
1

20
1

0
0

10,0
7,

,0
,0

реагира
реагира

не реагира
не реагира

1 0 ,0 не реагира

Табл. . Ч вствителност на дар на и питваните втори ни 
бе димни  бар ти

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА УДАР

Чувствителността на удар на вторичните бездимни ба-
рути се извършва в съответствие с изискванията на 
БДС E  13631-4 7

На табл.  са дадени получените резултати от устано-
вената чувствителност на удар на проби от двата типа 
бездимни вторични барути. 

От извършените изследвания на вторичните бездимни 
барути се установи, че пироксилиновите барути с летлив 
разтворител са безопасни на удар до енергия от ,0 , 
както и нитроглицериновите с трудно летлив разтвори-
тел с енергия ,0 . 

Марки 
барути

Проби, 
р.

Среден 
обем на 
пробите, 

ml

Средно 
тегло, g

Средна 
насипна 

плътност,  
g cm3

Реак-
ция

Загуба 
на маса,  

g

Пироксили-
нов барут 

9 7
3 100 80,4 0,80

липса 
на ре-
акция

0,01

Пироксили-
нов барут 

4 1
3 100 76,60 0,77

липса 
на ре-
акция

няма

Нитрогли-
церинов

барут
НДТ-3 18 1 
на ивици 

3 100 27,40 0,28
липса 
на ре-
акция

няма

Табл. 5. Топлинната сто ивост на втори ните бе димни 
бар ти, престояли 8  в камера с температ ра 75 2 С
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ИЗВОДИ

l Установени са вторичните барути, представлява-
щи интерес при разработването на водонапълнени 
експлозиви, а именно пироксилиновите с летлив 
разтворител и нитроглицериновите и дигликолови 
барути с трудно летлив разтворител. Особен инте-
рес представляват пироксилиновите барути с марки 
18 1, 9 7 и 4 1, както и нитроглицериновите с марка 
НДТ-3 18 1. 

l Определена е чувствителността към удар на изслед-
ваните марки барути, като се установи, че безопас-
ният удар е с енергия   (падане на 1 kg тежест от

0 cm). Така определената чувствителност е некол-
кократно по-голяма от амониево-селитрените екс-
плозиви и следва да се има предвид при по-нататъш-
ната работа. Чувствителността на удар е определена 
по изискванията на ЕС. 

l Определена е топлинната устойчивост на изследва-
ните вторични барути, съгласно новите изисквания 
на ЕС след престояване на 48 h в сушилня при темпе-
ратура 7 2 С. При тези изследвания не се установи 
взривяване на пробата или пламък, освобождаване 
на газ или самонагряване на барутните зърна, като 
барутът остана практически непроменен, зърната не 
се деформират, запазват се сипкави и не губят прак-
тически от теглото си. 

l Изпитванията на начален импулс показват, че как-
то пироксилиновият барут на цилиндрични пръчки, 
така и нитроглицериновият не възприемат детона-
ция от класически средства на детонация. Тези бару-
ти, инициирани с електродетонатор с КД 8 не дето-
нират и не се запалват. Тези свойства предполагат 
допълнителна обработка на този тип пръчковидни 
вторични барути чрез тяхното наситняване в специ-
ално конструирани за целта съоръжения. 
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1. Митков, В. Производство на експлозиви за граждански 
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7. БДС E  13631-4 

8. БДС E  13631-2 

РЕ ЕНЗЕНТ ПРО  ДТН ВАЛЕРИ МИТКОВ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТОПЛИННАТА УСТОЙЧИВОСТ

Топлинната устойчивост на изследваните вторични без-
димни барути се извършва в съответствие с изисква-
нията на БДС E  13631-2 8 . 

При изпитването на изследваните вторични барути, 
получени от ненужни армейски боеприпаси се устано-
ви, че след 48 h престояване в камера с температура
7   2 С не се получават никакви физикохимични изме-
нения. Барутните зърна не се деформират, запазват се 
сипкави, без каквито и да е било промени. В табл. 5 са 
дадени получените резултати. 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАЧАЛНИЯ ИНИ ИИРА  ИМПУЛС

Началният импулс се определя като дългите цилинд-
рични проби от пироксилиновия барут с марка 18 1 и 
нитроглицериновия барут с марка НДТ-3 18 1 се ини-
циират с електродетонатор стандартен тип с капсул 
детонатор 8. Това е качествено изпитване за опре-
деляне на чувствителността на изследваните барути и 
склонността им да преминават от взривно горене към 
детонация. 

На двете марки изследвани барути бяха направени по 
 бр. изпитвания. На табл. 6 са дадени получените ре-

зултати. 

От извършените изследвания за начален импулс на 
пироксилиновите барути с марка 18 1 и нитроглицери-
новите с марка НДТ-3 18 1 се установи, че при иниции-
ране със стандартен електродетонатор с КД 8 те не 
детонират и не се запалват.

Тези резултати показват, че при употреба на тези марки 
вторични барути, те следва да се обработят допълнител-
но чрез наситняването им в специално конструирани за 
целта съоръжения. 

Марки и
вид барут

Изпитва-
ния, бр.

Реакция

Детонация Взривно горене

Пироксилинов с 
летлив разтвори-
тел с марка 18 1 

едноканален с 
дължина
380 mm

1
1
1
1
1

не детонира
не детонира
не детонира
не детонира
не детонира

не се запалва
не се запалва
не се запалва
не се запалва
не се запалва

не детонира не се запалва

Нитроглицеринов
 с трудно летлив 

разредител с 
добавка на ДНТ

с дължина
260 mm

1
1
1
1
1

не детонира
не детонира
не детонира
не детонира
не детонира

не се запалва
не се запалва
не се запалва
не се запалва
не се запалва

не детонира не се запалва

Табл. 6. Ре лтати от и питванията на на ален иницииращ 
имп лс на втори ни бе димни бар ти, инициирани с ЕД с КД 
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БЪЛГАРИЯ  НАЧАЛАТА НА РУДАРСТВОТО  
МЕТАЛУРГИЯТА И ДРЕВНИТЕ СЪКРОВИ А

Ин ормация а премиерата на книгата, органи и-
рана от спонсорите на и данието Е АЦИТЕ-МЕД  
АД и ГЕОТЕ МИН  ООД ще намерите на стр. 

Д-р Атанас Орачев е ро-
ден в София през 19 3 г. 

Завършва СУ „Св. Климент 
Охридски  – специалност 
„Стара и средновековна 
обща история : носител на 
наградата „Марин Дринов  
за 1982 г., присъждана от 
Историческия факултет на 
СУ „Св. Кл. Охридски . Спе-
циализира: тексткритика 
(евристика и херменевтика) 
на известия („извори ) за ан-
тичната и средновековната 

история на Тракия и траките  морска история, геоморфо-
логия и палеогеография на Западното Черноморие (при 
проф. ивко Иванов)  глотометрия и информатика (при 
проф. Мирослав Янакиев). През 1989 г. защитава дисерта-
ция на тема „ hracia Pontica. Основни проблеми на изво-
роведското и историографското изследване на Западното 
Черноморие . Инструктор-водолаз от 1974 г. Ръководител 
на водолазните работи на експедициите „Месамбрия -

емус  и „Аполония – Странджа  и част от екипа на Про-
грамно-координационния център за научни изследвания –
гр. Малко Търново. Автор на над 2 0 значими научни из-
следвания по-важните от които са: поредица „Владетели 
на българските земи , поредица „Проблеми на българската 
историография“, „България в европейските картографски 
представи , „Диоклециан и спасяването на римския циви-
лизационен модел“, „България – страна на съкровища , 
„Земетресения и земетръсни последици по Българското 
Черноморие , „Странджа древност и съвремие“, „Поморие 
древност и съвремие , „Историческа информатика на Ахто-
пол“, „Историческа информатика на Приморско“ и др.

Вяра Канджева и Антоний анджийски са завършили 
география в СУ „Св. Кл. Охридски . Пропътуват и пре-

брождат десетки хиляди километри из България в издир-
ване, заснемане, описване и популяризиране в списания, 
вестници, книги и телевизионни филми на уникалната бъл-
гарска природа и богатото културно-историческо наслед-
ство. През 1990 г. създават Издателска къща „Борина , 
която подготвя луксозни, илюстровани книги за България, 
преведени на основните европейски езици и японски. Вся-
ка от тези книги, сред които повече от 20 техни авторски, 
е вълнуващо пътешествие сред великолепната природа на 
България, нейните забележителни културно-исторически 
паметници и съхранените през вековете ритуали и обичаи. 
Част от заглавията са „Земя, наречена България , „Бълга-
рия позната и непозната , „Копривщица – история и архи-
тектура , „Манастирите в България , „Рилският манастир –
хилядолетната света обител , „Многолика България , „Висо-
ки Западни Родопи , „Открийте България . Вяра Канджева 
и Антоний анджийски са сценаристи на множество науч-
но-популярни филми на тази тематика.

Изследването „Б ЛГАРИЯ – началата на 
рударството, металургията и древните 
съкровища“ от Д Р АТАНАС ОРАЧЕВ е пос-

ветено на малко познато наследство с огромно значе-
ние. Многобройните доказателства, събрани от екипа, 
работил по книгата и пропътувал хиляди километри 
из България, ни отвеждат в епохата преди риста, ко-
гато се зараждат добивът и обработката на метали. В 
книгата „Б ЛГАРИЯ – началата на рударството, мета-
лургията и древните съкровища“ умело се вплитат ети-
мологии, правят се ценни наблюдения, превеждат се и 
се тълкуват известни, малко известни и нови писмени 
сведения, представят се и описват толкова много арте-
факти от различни епохи и периоди, систематизират се 
данни и анализи от различни сфери на знанието, като 
се правят заключения за приноса на рударството и ме-
талургията за развитието на историята на българските 
земи. Въпреки разнородната информация, разнообраз-
ната проблематика, химичните формули, огледите на 
основните научни тези и хипотези, текстовете в отдел-
ните части на книгата са четивни и разбираеми.

Със своите 683 цветни и 11 черно-бели илюстрации 
книгата е и полиграфско постижение. Цветните илюс-
трации са дело на ВЯРА КАНД ЕВА и АНТОНИЙ ХАН
Д ИЙСКИ от ИЗДАТЕЛСКА КЪ А „БОРИНА“, които са 
и фотографи и илюстрират сами повечето от книгите 
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В книгата „БЪЛГАРИЯ – началата на рударството, металургията и древните съкровища“ са обособени отделни страници, богато 
илюстрирани с авторски снимков материал, който разказва за историята на конкретни находища
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на издателството. Значимият труд, във формат А4 и 
твърди корици с обложка, е структуриран в шест раз-
дела. Всеки от тях представлява завладяващ разказ, 
който следва древния принцип, че писаната история 
трябва да е не само наука, но и добра литература.

Няма подобно изследване в българската и чуждоезич-
ната литература с толкова много прекрасни илюстра-
ции. Всички описани рудници и находища са обиколени 
и осмисляни на терен от творческия екип, заснети са 
добре и са описани вещо.

Още в първия раздел „Хората, минераложката харак-
теристика на българските земи и началата на древната 
металургия“ (с. 7-47), своеобразно въведение в мета-
лургичната проблематика, е дадено най-рационалното 
обяснение защо именно в нашите земи се заражда и 
развива най-напред в света металургията на медта. 
Геоложката, палеогеографската и археологическата 
информация е синтезирана, а сред тезите и хипотезите 
изпъква авторовият разказ не само за човешките дела 
в зората на човешката цивилизация, но и за начините 
на тяхното осмисляне на фолклорно равнище. Онова 
равнище, което по-късно древните елини ще заимстват 
и преосмислят в своите митове. По увлекателен начин 
се обяснява какво се крие зад прословутото плаване 
на „Аргонавтите“ към „Колхида“ и защо всъщност е 
било „откраднато“ Златното руно. Ценно е и вплитане-
то в разказа на пасажи от една „Финикийска история“, 
чиито данни са останали неизвестни на нашите пра-
историци и траколози. Може само да се съжалява, че 
поради липса на място, авторът не е превел в „инфор-
мационния джоб“ за „Богове изобретатели“ всички фи-
никийски версии.

Във втория раздел „Металургия на медта“ (с. 48-67) – 
наред с огледа на наличната информация, д-р Орачев 
излага своята значима хипотеза за характера на ене-
олитните „шлаки“ и отпадъчни метали.  Става доста-
тъчно ясно и защо досега в българските земи не са от-
крити енеолитни металургични пещи. Това се дължи не 
само на факта, че следите от по-ранните металургични 
дейности са унищожени от по-късните, а и защото ру-
дата се е добивала и „топяла“ (редуцирала) на място, 
т. е. далеч от селищата и предимно в глинени тигли: от 
тях на терена остават единствено сравнително малки 
горели червени петна. Огледът на медните предмети 
обхваща времето от праисторията до век, пред-
ставените химични формули, обяснения и анализи са 
ненатрапчиви, а как, чрез какво и къде нашите далеч-
ни предци са развили първата в света металургия се
описва и разбираемо, и увлекателно.

В най-големия раздел „Металургия на златото“ (с. 
68-101) – след специализираното металургично въ-
ведение, са обособени главите „Плавене на злато“, 
„Царският метал“ и данните за „Златообилна Тракия“. 
Червената нишка, която още през 1988 г. Атанас Ора-
чев излага в своята дисертация, е тезата за онези 
ранни пластове в елинската митология, които може и 
трябва да се свързват с блестящата енеолитна „култу-
ра Варна“. Преведени или посочени са сведения, които 
му дават правото да отпрати сведенията за цар Долонк 
във втората половина на  хил. пр. риста. Така този 

„син на нимфата Траке“, който е и епоним на тракийски-
те долонки в историческия период, става първия из-
вестен европейски цар. Някои от писмените известия 
за пръв път се свързват с резултатите от археологиче-
ските проучвания и данните за преселения на човешки 
маси от Мала Азия на Балканите. Вплитането в разка-
за на изумителните златни предмети, представени с 
блестящи илюстрации, води и до доброто обяснение 
защо в сравнителен план тъкмо в българските земи 
през античността са заровени най-много съкровища и 
се разкриват в такова изобилие смайващи скъпоцени 
гробни дарове. Дават се и нов прочит на редица сцени, 
които се интерпретираха и интерпретират от траколо-
зите само от елинска гледна точка.

И в следващия раздел „Металургия на бронза“ (с. 102-
127) се откриват редица приноси и се представят 
илюстрации на изделия от хил. пр. р. до римската 
епоха, когато металургията в българските земи раз-
цъфтява. Илюстрациите  естествено следват логиката 
на текста, а за някои от предметите читателят може да 
научи единствено от тази книга.

„Металургия на среброто“ (с. 128-163) също е голям 
раздел, който повече от подходящо отново е илюстри-
ран и с блестящи изделия на тракийската торевтика. 
Техните сцени пак се тълкуват на „трако-българска“ 
фолклорна основа и чрез показателни паралели в 
„Осетинския епос“. Стига да се прочете само „инфор-
мационния джоб“ за „Рицарските двубои в Летнишкото 
съкровище“, за да се долови колко са натегнати трако-
ложките интерпретации единствено в духа на постули-
раната „орфическа доктриналност“. Някак си неусетно, 
как, защо и кога се появява купелацията на сребро –
ще стане ясно дори и на любознателните ученици, 
а многото приноси вече ще започнат да изглеждат 
очевидни и за професионалистите. Опитното око и 
всестранните знания са позволили да се схване и ха-
рактера на един от рудниците в чипровския комплекс 
„Лебарска чука“, да се илюстира с изображение от „De 
re metallica, li ri  на Георг Агрикола и да се преведе 
от автора съответния текст.

От прочита на последния раздел „Металургия на желя-
зото“ (с. 164-18 ) има какво да научат дори изкушените 
в проблематиката металурзи, историци, археолози и 
етнолози. Отново са дадени изображения на впечат-
ляващи теренни обекти и артефакти, като разказът 
обхваща данни от времето на първите железни  мете-
оритни изделия до замирането на прословутите „само-
кови“ през век. 

Накрая – след „Послеписа“ (с. 186-187), са посочени 
значенията на някои по-важни термини и е представе-
на по тематики „Подбрана библиография“ (с. 188-191).

Книгата, несъмнено, надяваме се, ще породи и научни 
дискусии, но при всички случаи ще бъде четена с удо-
волствие от учени, студенти и всички любители на бъл-
гарската история.

ра Канд ева
 Антони  анд и ски

дателска къ а „Борина“
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