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- Г-н Атанасов как бихте оценили постигнатите произ-
водствени и финансови резултати за 2017 г. в „Горубсо -
Мадан“ АД? Запазва ли се положителната тенденция от 
последните няколко години?

- През 2017 г. се навършиха пет години, в която друже-
ството се развива под вещото ръководство на мажо-
ритарните собственици „Минстрой олдинг“ АД и „КЦМ 
2000“ АД.  

Приключихме 2017 г. с рекордно производство за по-
следните 23 години. Постигнахме най-високото про-
изводство, като добив на концентрати, близо 24 хил. 
тона концентрат и най-добри икономически резултати 
от 1994 г. насам. В предишни години персоналът е бил 
по-голям, инвестиции не са се правили, а производ-
ството не е достигало до такива нива от 94-та година. 
Тогава добрият резултат е реализиран от 6 работещи 
рудника и с над 3000 души персонал, а сега резултатът 
е по-добър, предвид това че е постигнат от 900 души 
персонал и от 3 рудника. 

Положителната тенденция абсолютно се запазва. През 
2016 г. са произведени 20 750 тона оловни и цинкови 
концентрати, като е отчетен ръст на производството 
спрямо предходната 2015 г. от 20 . Ръстът на про-
изводството спрямо 2016 г. надхвърля 10 . Това е 
най-важният показател, че това е успешната за нас 
формула. А именно смяна на минния модел и инвес-
тициите, които правим - намаляване на хората, увели-

АМБИЦИОЗНАТА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
В „ГОР БСО МАДАН  АД ПРОДЪЛЖАВА  ПРЕЗ  Г  

Е БЪДАТ ИНВЕСТИРАНИ НАД  МЛН  ЛВ  

чаване на производителността на труда, от там увели-
чаване на работни заплати и увеличаване на ръста и 
процента на инвестициите с всяка година. 

- Успяхте ли да реализирате амбициозната инвестицион-
на програма за 2017 г. за нова минна техника и оборуд-
ване? Кои ще са основните акценти в дейността на в „Го-
рубсо - Мадан“ АД през настоящата 2018 г.?

-  Факт е, че вече част от мините са оборудвани с на-
пълно нова механизация. В момента 70 - 80  от произ-
водството ни е с новата технология. Остават тези 30  
в рудник „Върба“, който се пусна последно, където са-
мите блокове бяха подготвени по старата технология, 
но до две години и там ще се смени моделът на работа. 

През 2017 г. инвестиционната програма на предпри-
ятието от 4 млн. лв. беше преизпълнена с почти 30 . 
Най-голям е делът на средствата за технологичното 
преоборудване на Обогатителната фабрика в Рудозем.  

ИНЖ  СЕРГЕ  СЕРГЕЕВ АТАНАСОВ  е роден на 04.07.1967 г. За-
вършва средното си образование в Техникума по минна промиш-
леност в гр. Мадан, със специалност „Електромеханика“. Висшето 
си образование с две специалности – „инженер – геолог по проуч-
ване на полезни изкопаеми“ и  „инженер геоеколог“ завършва през 
1993 г. в Минно-геоложкия  университет „Св. Ив. Рилски“, София и 
същата година започва трудовата си дейност в „Горубсо – Мадан“ 
до ден днешен. Преминава през всички нива на рудодобивната про-
мишленост – подземен колектор по опробване на рудата, подземен 
контрол ор, подземен геолог, началник на отдел „Технически и ка-
чествен контрол“, директор по производствената дейност на друже-
ството и днес изпълнителен директор. Семеен с две деца. Голямата 
му дъщеря вече близо три години работи като подземен маркшай-
дер на участък „Крушев дол“ в „Горубсо-Мадан“ АД.

Интервю с инж. Сергей АТАНАСОВ, изпълнителен директор на „ГОРУБСО МАДАН“ АД
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НА ГОЛЯМАТА ИНВЕСТИЦИЯ В ГОДИ НАТА ИСТОРИЯ
НА ОБОГАТИТЕЛНАТА ФАБРИКА В Р ДОЗЕМ

Сред направените инвестиции са нови пробивни каре-
ти, челни товарачи и подземни камиони. Подменена 
е голяма част от въжетата на дългата 7 km линия за 
транспортиране на рудата от Мадан до Обогатителната 
фабрика в Рудозем. В хвостохранилището на фабрика-
та, където не са влагани никакви средства от предиш-
ните собственици, за последните 3 години са извърше-
ни строително ремонтни дейности за над 1 млн. лв., за 
да се осигури нормална работа на предприятието.

През 2018 г. темповете на инвестиции продължават 
да нарастват. Средствата са предвидени главно за 
доставка на ново оборудване и машини от най-ново 
поколение. Новите инвестиции са продължение на 
започналия през последните години процес на смяна 

ОТКРИВАНЕТО НА НОВИЯ ТРО А ЕН КОРП С
В ОБОГАТИТЕЛНАТА ФАБРИКА В Р ДОЗЕМ

 Г

От началото на 2017 г. стартира проект за цялост-
на реконструкция и подмяна на оборудването на 
трошачното отделение в Обогатителната фабрика 
в Рудозем. Амортизираните и с изключително ви-
сока енергоемкост трошачни и пресевни машини 
бяха заменени с последно поколение нови машини 
за постигане на по-добри технологични показатели, 
по-висока производителност и по-нисък разход на 
електроенергия. Стойността на вложените инвести-
ции надхвърлиха 2,5 млн лв. 

„Това е огромна инвестиция за мащабите на Горубсо и 
най-голямата през последните 40 години в Обогатител-
ната фабрика. Тя е изключително важна и основопо-
лагаща за обновяването на процеса в обогатителната 
фабрика. Срокът на изпълнението бе около 6 месеца, 
благодарение на стройната организация и усилията, 
тъй като най-важното бе да не спрем производството“, 
каза инж. Сергей Атанасов. 

„През 2018 г. и в Мадан, и в Златоград инвестициите 
отново ще са големи. Изобщо обновяваме цялото про-
изводство от забоя, преминавайки на механизирано 
пробиване с карети, возене с камиони, под земята 
става като метро. Променяме всичко, инвестициите 
са големи, но се увеличава производителността, за-
плащането, а за мен най-важното е, че се увеличава 
безопасността и условията на труд са вече съвсем 
различни.“, каза  проф. дтн инж. Николай Вълканов.

на минния модел в маданските рудници, внедрявайки 
най-съвременните рудодобивни машини и технологии.

Инвестиционната ни програма за 2018 г. възлиза на 
над 7,5 млн. лв. 

l Само в механизирана техника инвестицията е на 
стойност 5 млн. лв. Девет нови машини влизат под 
земята - 3 карети, 2 камиона, 4 челни товарача. 

l Инвестицията в нов вентилатор в рудник „Петрови-
ца“ е на стойност половин милион лева. 

l И през тази година ще има инвестиции в Обогатител-
ната фабрика в Рудозем. Предстои въвеждане в екс-
плоатация на две нови мелници, една въздуходувка 
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и ремонт на багерна помпена станция на стойност 
над 2,5 млн. лв. 

Предвижда се до края на годината да бъдат доставе-
ни новите челни товарачи, карети и подземни камиони 
за трите рудника в Мадан. До края на юни ще бъде 
монтиран новия капитален вентилатор от последно 
поколение и на рудник  „Петровица“, с което ще бъде 
приключено преоборудването с нови вентилатори на 
всички рудници на дружеството. Тези вентилатори са 
по френска технология, последна дума на техниката, 
те работят с такъв капацитет, каквито са нуждите към 
момента. С тази техника се очертава около 70  от про-
изводствения процес да бъде обновен по съвременния 
минен модел. Ако темповете на инвестициите бъдат 
запазени, до 2-3 години минният модел в „Горубсо - 
Мадан“ ще бъде обновен напълно. До 2012 г. „Горубсо“ 
работеше с минно оборудване от преди 50 години. Въ-
веждането в експлоатация на машини и технологии от 
последно поколение е жизненоважно за предприятие-
то с цел повишаване на безопасността, увеличаване на 
производителността на труд и разбира се привличане-
то по този начин на млади специалисти. 

 Модернизирането на рудника и инвестициите в обуче-
нието на кадрите привлякоха ли млади хора в „Горубсо-
Мадан“ АД?

- В мините вървят камиони, челни товарачи, карети, 
съвсем друго е под земята и това изключително мно-
го добре повлия, като цяло на имиджа на фирмата, ос-
вен добрият икономическия ефект за предприятието. 
Тази нова вентилационна система драстично сваля 
запрашеността. На машините няма вече вибрации. 
Няма съответно и такива големи предпоставки за за-
болявания. Идват млади хора и започват работа. Ние 
събрахме 70  от най-добрите багеристи и фадромисти 

на възраст 25 - 30 години от целия район. През зимата 
те нямат постоянна работа в строителните фирми, през 
лятото имат големи заплата, но работят по 15 часа на 
ден. А при нас имат регулярно работно време и запла-
тата им не е малка. 

Тези, които работят на новите машини, получават чис-
то на месец 1000 - 1200 лв. възнаграждение, осигуров-
ки, начисления за стаж, безплатна храна, транспорт до 
работното място. Другият фактор е, че например минен 
работник, който е работил в предприятието 15 години 
и е получавал най-ниска заплата от подземните длъж-
ности - като сигналист, сега получава пенсия на 45 го-
дини от 640 лв. Началник смяна се пенсионира минали-
ят месец с 850 лв. пенсия. Тоест тези осигуровки, които 
плащаме в последните години дават много позитивен 
резултат за работниците. И това е много важно, моти-
вацията е много висока, за да работят във фирмата. 
Имаме значителен брой молби за работа. 

В Професионалната гимназия в гр. Мадан за пета по-
редна година се извършва прием и обучение на деца 
в специалността „Минни и строителни технологии“. В 
момента около 20 работници и служители от предпри-
ятието продължават своето образование в МГУ „Св. 
Иван Рилски“ - София, като по този начин се осигурява 
обезпечеността на предприятието и с висш ръководен 
персонал. Отделно студенти се интересуват, след като 
завършат Минно-геоложкия университет, дали могат 
да започнат веднага работа при нас. 

- Може ли да се каже, че огромните инвестиции превър-
наха рудниците в „Горубсо-Мадан“ АД освен в модерно и 
желано за работа място и в безопасно?

- Основен приоритет за дружеството е осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд, така че не-
зависимо от специфичните условия на работа всеки 
служител на фирмата да се прибира жив и здрав при 
семейството си.

От юни 2017 г. в предприятието стартира проект „До-
бри и здравословни работни места за всички възрасти“ 
по схема „Добри и безопасни условия на труд“ от Опе-

В р дниците на Гор бсо-Мадан  АД се работи с нови ма ини, които са бе опасни, е ективни и с висока прои водителност

И ес о  ро р м   „Гор со М “ АД 
       м   
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ративна програма „Развитие на човешките ресурси” 
2014-2020, съфинансирана от Европейския социален 
фонд на Европейския съюз. Проектът е на стойност 
250 000 лв., като безвъзмездната помощ е в размер 
на 80 . С този проект се цели подобряване работната 
среда и условията на труд, като предпоставка за нама-
ляване риска от трудови злополуки и професионални 
заболявания. Той включва въвеждането на система 
за развитие на човешките ресурси за оптимизация на 
работните процеси и въвеждане на практики за удъл-
жаване на професионалния живот на по-възрастните 
работници и служители, осигуряване на организиран 
транспорт от местоживеенето на персонала до работ-
ното място и обратно, средства за колективна защита 
за обезопасяване на рудните участъци, осигуряване на 
лични предпазни средства и специално работно облек-
ло, ново оборудване за местата за хранене. Целевата 
група на проекта обхваща всички заети, общо 826, от 
които 140 лица над 54 години и 6 трудоустроени и лица 
с увреждания. 

От края на миналата година до края на 2019 г. реали-
зираме и европейски проект за повишаване на енер-
гийната ефективност в големи предприятия. Главната 
цел на проекта е повишаване на енергийната ефектив-
ност и разширяване на производствения капацитет на 
дружеството, чрез доставка и въвеждане в експлоа-
тация на ново енергоспестяващо оборудване, допри-
насящо за повишаване на конкурентоспособността, 
устойчивото екологично развитие и растеж и намаля-
ване на негативното въздействие от производството 
върху околната среда. Общата стойност на проекта е
4 782 044,35 лв., от които 2 032 368,85 лв. са европей-
ско и 358 653,32 лв. - национално финансиране. 

- Какви са прогнозите ви за запасите в рудниците и пла-
новете ви за устойчивото развитие на рудодобива в реги-
она през следващите години?

- Рудници е имало тук от преди 2000 години и ще про-
дължи да ги има, защото каквото и производство да 
правиш, без олово, цинк и мед, не може да се получи. 
Металите винаги ще се търсят. Руда има. През 60-те 
години на миналия век е правено проучване и има до-

клад за запасите в цялото Маданско рудно поле. Тогава 
запасите са се оценявали на около 35 млн. тона руда, а 
до този момент са добити над 110 млн. тона руда и има 
още много запаси. Така че, запасите, които се залагат, 
винаги са по-малко от действителните - когато слезеш 
под земята и се претърси всеки сантиметър. Работя в 
предприятието от 1993 г. и тогава запасите на трите 
находища, които експлоатираме, се водеха 7 млн. тона 
запаси и до този етап би трябвало да са изчерпани. А 
ние в момента разполагаме с проучени запаси в трите 
находища от порядъка на 7 млн. тона, което означава 
25 години работа, а при всички положения запасите ще 
са много повече. Поминък ще има за местните. И кога-
то се работи с нови технологии - ефективни, произво-
дителни и безопасни, това гарантира, че всичко ще се 
случи. Има цял град с пълната му инфраструктура под 
земята. С новата технология за последните 6 години 
променихме не само всичко тотално в това предприя-
тие, но променихме и мисленето на хората в Мадан, за-
щото „Горубсо-Мадан“ АД е гръбнак на икономическата 
сигурност в региона. 

Амбициозните инвестиции на минното предприятие са 
свързани с плановете ни за устойчивото развитие на 
рудодобива в региона през следващите 25-30 години. 
Нашите намерения са до 3 години минния модел да е 
сменен изцяло. Провеждаме много агресивна програ-
ма за смяна на модела, защото старата технология е 
неефективна и непроизводителна, това е първото, кое-
то трябва да направим, защото след 5 години хората ще 
искат още по-високи заплати, а с допотопна и остаряла 
техника не може да се постигне на това. Ако цените на 
Лондонска метална борса се задържат на тези нива, 
наистина до 3 години със сигурност пълната промяна 
на Маданските рудници в мини на световно ниво ще се 
случи. 

Р дниците на Гор бсо-Мадан  АД са желано работно място а младите ора в региона

Ам е  „Гор со М “ АД с   с е  
р о е  ер о  ре р е о  ос е 

с е о о о
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„МИНСТРО  ОЛДИНГ  АД ПОЛУЧИ ПРИЗ
ЗА ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

На 19 април 2018 г. в хотел „Маринела“ се проведе 
икономически форум – част от четвъртото из-
дание на „Компания на годината  Успехът на фо-

кус , организирано от сп. Bulgaria Business evie , сп. 
Business Lad  и Business Lad  Clu . Целта на форума 
е да се даде гласност на добрите бизнес практики, да 
се популяризира успешната индустрия в световен и ло-
кален мащаб, да се фокусира общественото внимание 
върху иновативни и актуални модели за управление на 
бизнеса и компанията, като по този начин се поощри 
предприемачеството сред българската общественост. 
Форумът беше разделен в три основни панела: „ коно-
мика на хората  азара на труда в условията на криза 
на чове кия ресурс в ългария“  „ зграждане и утвър-
ждаване на работодателска марка   
„ ифрова икономика и умения на бъдещето“.

Инициативата се провежда под патронажа на Валери 
Симеонов – заместник министър-председател по ико-
номическата и демографската политика на Р България, 
който откри форума, като сподели, че българската ико-
номика има с какво да се гордее, а именно с хората от 
бизнеса. „През последните месеци, мисля, че доказахме, 
че ръка за ръка бизнес и политици, в случая изпълнител-
ната власт, могат да правят добри реформи и да ги отсто-
яват“, допълни Симеонов, като добави, че в момента се 
разглеждат редица важни реформи, които ще доведат 
до облекчаване на малкия и среден бизнес, данъчни 
облекчения, механизми за повишаване нивото на обу-
чение и др.

роф. дтн инж. иколай ълканов, председател на ъве-
та на директорите на „Минстрой олдинг  АД участва в 
първия панел и засегна темата „Условията за бизнес в 
България и осигуряване на човешки ресурси”. Той спо-
дели, че в България има отлични условия за правене на 
бизнес. „Много често хората се оплакват, че няма закони, 
няма чужди инвестиции и т.н. Това не е вярно. Имаме до-

бри закони, има страшно много пари в банките и ако ти 
имаш добри идеи, ако искаш да правиш производство, ус-
ловията са налице”, каза проф. Вълканов. Той добави, че 
ако служителите си получават заплатите и осигуровки-
те така, както ги заработват и ако това е политика на 
целия бизнес, няма да има недостойни пенсии и ста-
рини. „Защо днешните работещи плащат за предишните? 
Този и много други въпроси остават без отговор, а основ-
ният виновник е сивият сектор”, заяви още проф. Вълка-
нов. В края на  панела се проведе дискусия на тема: 
„Практически иновативни решения за привличане на 
човешки капитал”. 

На вечерна официална церемония общо 23 компании, 
институции и медии получиха официално признание 
за положените усилия в посока развитие на човешкия 
капитал  непрекъснато повишаване на качеството на 
предлагания продукт услуга  ефективност и прозрач-
ност  конкурентоспособност и иновации  клиентски 
подход  успешен бизнес модел  ноу-хау  добро пазарно 
позициониране  устойчиво развитие и други. 

„Минстрой олдинг  АД грабна приз за цялостен принос 
и устойчиво развитие в минната индустрия в категория 
ИНДУСТРИЯ, а статуетката и плакетът получи проф. 
дтн инж. Николай Вълканов, Председател на Съвета на 
директорите на „Минстрой олдинг” АД.

Официални гости на форума бяха Емил Караниколов, 
министър на икономиката  Лъчезар Борисов, зам.-ми-
нистър на икономиката  Росица Димитрова, зам.-ми-
нистър на труда и социалната политика   Цветан Си-
меонов, председател на БТПП, проф. д-р инж. Любен 
Тотев, ректор на МГУ „Св. Ив. Рилски“ и председател на 
Съвета на ректорите в България, д-р инж. Иван Митев, 
изп. директор на БМГК, Янка Такева, председател на 
Синдиката на българските учители  и други.

По материали на списание Bulgaria Business Review

Про . дтн инж. Никола  В лканов бе лектор в панела Ико-
номика на ората: Па ара на тр да в словията на кри а на 

ове кия рес рс в лгария

Про . дтн инж. Никола  В лканов пол и наградата, прис -
дена на Минстро  олдинг  АД а цялостен принос и сто -

иво ра витие в минната инд стрия в категория Инд стрия
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ОБЩО С БРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА МИННО ГЕОЛОЖКА 
КАМАРА

На 17 април 2018 г. в зала „Тра-
кия“ на Бизнес център „Земята 
и хората“ се проведе редов-

но Общо събрание на Българската 
минно-геоложка камара. Предсе-
дателят на УС и на БМГК проф. дтн 
инж. Николай Вълканов откри ра-
ботата на събранието и представи 
избрания в началото на година нов 
изпълнителен директор на БМГК -
д-р инж. Иван Митев.

Про . дтн инж. Никола  В лканов в средата , д-р инж. Иван Митев и д-р Ро алина 
Ко лева представи а де ността на МГК пре  периода април 2017 - март 2018 г.

Той направи кратък обзор за състоя-
нието на минерално-суровинния отра-
съл в България, като акцентира вър-
ху:

l Общата стойност на произведе-
ната продукция на промишлените 
предприятия от отрасъла, която 
през 2016 г.  възлиза на близо
2,6 млрд. лв. С най-висок принос 
остава добивът на метални полез-
ни изкопаеми – 53 , както и доби-
вът на въглища – 28 .

l Разходите за опазване и възста-
новяване на околната среда в 
минния бранш са относително по-
стоянни през последните години 
35 373 хил. лв.

l Общият брой трудови злополуки 
през 2017 г., по оперативни данни 
на НОИ, бележи сериозен спад –
121 броя. Това е най-ниското 
ниво за последните седем годи-
ни. Въпреки, че рудодобивът е с 
най-висок дял по този показател 
(81 бр.), най-значителен  е спадът 
на трудови злополуки именно в 
този подотрасъл за 2017 г. След-
ва подотрасъл „Въгледобив“ с 35 
и „Добив на неметални суровини“ 
с 5 регистрирани злополуки.

l Броят на наетите лица в добивна-
та промишленост през 2017 г., по 
данни на НСИ, е 22 277 души, кое-
то е по-малко в сравнение с пре-
дходната година и затвърждава 
тенденцията на спад през послед-
ните няколко години.

О ициални гости и астници в Общото с брание на МГК, 17.0 .2018 г., Со ия

по МДГМ  д-р инж. Кремена Деде-
лянова – главен секретар на НТС 
по МДГМ  инж. Владимир Топалов –
председател на Синдикалната ми-
н орска федерация „Подкрепа“  инж. 
Валентин Вълчев – председател на 
Федерацията на независимите син-
дикати на мин орите  Камен Колев –
зам.-председател на БСК   Румяна 
Георгиева – парламентарен секре-
тар на КРИБ. Те поднесоха кратки 
приветствия към присъстващите и 
подчертаха доброто сътрудничество 
между организациите, които пред-
ставляват и БМГК.

Проф. дтн инж. Николай Вълканов 
представи О е   е ос   
БМГК и е е о  Н со е. 

Официални гости на Общото събра-
ние на Българската минно-геоложка 
камара бяха: Станислав Станков –
директор на Дирекция „Природни 
ресурси и концесии“ в Министер-
ство на енергетиката  инж. Щер о 
Щерев – зам.-председател на НТС 

Станислав Станков – директор на Ди-
рекция Природни рес рси и концесии  в 
Министерство на енергетиката привет-
ства ор ма на МГК
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l Средната годишна заплата на наетите в отрасъла 
през 2017 г. е била 18 245 лв., което е средно увели-
чение с 9,5  спрямо 2016 г. Заплащането в сектора 
е с 45  по-високо и е една от четирите икономиче-
ски дейности с най-висока брутна работна заплата в 
България.

l Българските минни компании-членове на БМГК
осъзнават своята роля за развитието на национал-
ната икономика и на своите местни общности - оце-
няват своята специфична експертиза, полагат грижа 
за работните места, които създават и услугите, кои-
то предлагат. 

Във връзка с дейността на Българската минно-геолож-
ка камара бяха докладвани следните направления:

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ  В края на 2017 г. 
БМГК изготви предложение за промени в Закон за из-
менение и допълнение на Закона за подземните богатства
(ЗИД на ЗПБ). Той е представен за обсъждане от екс-
пертите на Министерство на енергетиката. По предло-
женията на БМГК за нормативни промени в регламента 
на зоните по Натура 2000 бяха проведени срещи в МОСВ 
с участието и на ресорен зам.-министър, на Председа-
теля на Камарата, и на експертите от БМГК, ангажира-
ни по този въпрос. 

ПАРТН ОРСТВО И ВЗАИМОДЕ СТВИЕ  През отчетния 
период се запази изцяло доброто сътрудничество, кое-
то Камарата има със синдикалните организации. Това се 
изрази в своевременното подготвяне на общи позиции 
по актуални въпроси. Проведоха се успешни прегово-
ри с ръководствата на двата синдиката и беше подпи-
сан Отраслов колективен трудов договор (ОКТД) за 2017. 
Продължи активната комуникация и съвместна работа 
с министерствата. БМГК продължава да е важна част от 
тристранния диалог на ниво БСТС и ОКУТ. Контактите 
и работата с КРИБ, БСК и сродните браншови органи-
зации - БФИЕК, БАМИ и БК П бяха успешни и ползот-
ворни. През периода БМГК и нейните членове активно 
подкрепяха и участваха в ежегодните научно-техниче-
ските конференции на НТС по МДГМ. 
Ме ро о с р ес о През разглеждания 
период БМГК продължи активното си партн орство и 
участие в работата на ЕВРОКОЛ и ЕВРОМИН, както и 
в техни инициативи, имащи значение за българската 
минерално-суровинна индустрия. БМГК взе участие и 
в редица събития за бранша, организирани от европей-
ски институции през годината. Стартира активно съ-
трудничество с Европейската конфедерация за мине-
ралните ресурси EUM CO  - съвместна платформа на 
заинтересовани страни от публичния сектор, промиш-
леността и науката. През годината стартира и активно 
сътрудничество с Посолството на Великобритания и 
на Австрия по общи инициативи с цел подпомагане на 
бизнес контакти между фирмите.

СЪБИТИЯ И ПРОЕКТИ  Бе отчетено, че традиционните 
събития за камарата - Ден на мин ора, Обща среща на 
членовете на БМГК, Европейски ден на минералите са 
преминали успешно и с голяма посещаемост. Изцяло 
положителни са отзивите на участниците в курса Обу-
чение по геометалургия“ и в Стопанска мисия „Минно-
добивна индустрия и металургия“. През 2017 г. БМГК 

продължи активната си работа по развитието на сп. 
„Минно дело и геология“. 

През 2017 г. стартира активна подготовка за петото 
издание на Европейски минен бизнес форум 2018. Една 
от най-важните задачи беше събитието да бъде вклю-
чено в календара на Българското председателство на 
Съвета на Европа, за да се поставят темите, касаещи 
бранша в приоритетите на председателството, да се 
постигне по-голям авторитет и чуваемост на Форума. 
За говорители на ЕМБФ бяха привлечени високопоста-
вени представители на европейски институции и авто-
ритетни експерти от бранша.

Проф. дтн инж. Николай Вълканов анализира и орга-
низационното и финансово състояние на МГК. През 
периода април 2017 – март 2018 г. БМГК е привлякла 
7 нови дружества, а 2 са освободени, поради прекратя-
ване на дейността. 

През ноември 2017 г. приключи успешно процедурата 
по сертифициране на БМГК за стандарта SO 9001:2015. 
С това Камарата демонстрира способността си да пре-
доставя услуги, които да удовлетворяват членовете и 
да са съобразени с всички законови изисквания. 

Подчертана бе изключително добрата работа на Упра-
вителния съвет на БМГК и на постоянните комисии 
през отчетния период.

Д-р Розалина Козлева, председател на Контролния 
съвет на БМГК представи доклада за изпълнението на 
б джета за 2017 г. и за финансовото състояние на МГК, 
които Общото събрание одобри.

Бяха приети бюджетът и насоките за дейността на 
БМГК през 2018 г., в които се утвърждават дейност-
ите и развитието на добрите отношения и диалог на 
Камарата със всички заинтересовани страни – дър-
жава, членове, синдикати, национално-представител-
ни организации, медии. Очаква се най-важното съ-
битие за годината - вропейския минен бизнес форум 
2018 да послужи като основа за добър международен 
диалог, връзки и изграждане на приятелства между 
Българската минно-геоложка камара, сродните мин-
ни организации и националните и международните
институции.

Ра пределение на леновете на МГК к м март 2018 г. ро-
ят им к м та и дата е 111 
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ден фонд от 160 000 щатски долара, и Световното пър-
венство по фойерверки (25-27 май). И двете мащабни 
събития се реализират за поредна година с финансо-
вата подкрепа на „Асарел-Медет“ АД.

В началото на 2018 г. „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ 
ЕАД приключи успешно проект за изграждане на мо-
дулна пречиствателна станция за битово-фекални 
води и на 22.03.2018 г. съоръжението беше официално 
открито. То добавя още една стъпка в отговорното от-
ношение на компанията към околната среда. Продъл-
жават дейностите по оптимизиране на добива и прера-
ботката на медно-златни руди от находище „Челопеч“. 
За „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД фокусът е 
изцяло съсредоточен върху строителството на новия 
открит рудник за добив на златосъдържащи руди „Ада 
тепе“. Това ще бъде първият новооткрит рудник в Бъл-
гария за последните 40 години. 

МДГ

Очакванията за 2018 г. в бранша са позитивни и са 
свързани с добрите икономически данни за световна-
та икономика. Прогнозите на анализаторите за стабил-
ни цени на медта и златото стоят в основата на това 
отношение.

ПРОЕКТИ ПРЕЗ  Г  В БЪЛГАРИЯ  Приоритет за 
„Асарел-Медет“ АД продължават да са двата проекта 
за дългосрочно развитие на рудника и на Обогатител-
ната фабрика. През следващите четири години ком-
панията ще направи необходимите инвестиции, за да 
осигури своето устойчиво бъдещо развитие. За 2017 г.
компанията отчита изпълнение на програмите 
за устойчиво развитие, по които са вложени над
126 млн. лв. Така общият размер на инвестициите след 
приватизацията през 1999 г. достигна над 1,1 млрд. лв. 
Панагюрище ще бъде домакин на (поне) две мащабни 
прояви от национално значение – тенис-турнирът „Аса-
рел България Оупън 2018“ (16 до 19 август), който ще 
привлече най-добрите играчи на тенис на маса с награ-

РАБОТНА СРЕЩА НА  ЕВРОПЕ СКАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ
ЗА МИНЕРАЛНИ С РОВИНИ  
В ПАРТН ОРСТВО С БМГК

Впартн орство с Българската минно-геолож-
ка камара и Австрийската минна асоциация на
17 май 2018 г. в хотел „Сенс“, София ще се състои 

работна среща с тема ccess  rade, организирана от 
Eumicon (European Mineral esources Con ederation)  – 
Европейска конфедерация за минерални суровини. 
Форумът е част от подготовката на Австрийското пред-
седателство на Съвета на Европа, което стартира през 
втората половина на 2018  г.

В срещата ще вземат участие представители на 
Eumicon и от българска страна - представители на дър-
жавната администрация - Министерството на енерге-
тиката, на науката - МГУ „Св. Иван Рилски“, ръководите-
ли на най-големите добивни дружества и на индустрии 
по веригата на стойността - „Геотехмин“ ООД, „Дънди 
Прешъс Металс Челопеч“, „Асарел-Медет“ АД,  „Каолин“ 
ЕАД, „Мини Марица Изток“ ЕАД,  БАПИМ, Българска 
асоциация на металургичната промишленост, „КЦМ 
2000“ АД, „Аурубис България“ АД, Българска камара на 
химическата промишленост.

Инициативата е събитие от голяма значимост за до-
бивния сектор и шанс за България да се включи в диа-
лога за бъдещето на отрасъла в Европа. Тя е част от по-
редица срещи, състояли се в европейски държави през 
2018 г. - Skills  Emplo ment (Виена), Energ   Climate 
(Брюксел), echnolog   nnovation (Берлин). Събитието 
в България е инициирано по повод Българското пред-
седателство на Съвета на Европа и изводите от среща-
та ще бъдат представени и дискутирани по време на 
Европейския минен бизнес форум на 18 май т.г.  

Резултатите от дискусиите ще бъдат обобщени в за-
ключителен документ, който ще бъде представен на 
конференцията на EUM CO  във Виена (26 - 28 септем-
ври 2018 г.), както и в Брюксел през ноември 2018 г., 
по време на Австрийското председателство на Съвета 
на Европа.

МДГ

E I N Европе ска кон едерация на мине-
ралните рес рси  е с вместна плат орма на 

аинтересовани страни от д ржавната админи-
страция, проми леността в областта на с рови-
ните и на ката. E I N обединява 160 компа-
нии от секторите стомана, минно дело и цветни 
метали с прои водствени и дистриб торски цен-
трове в пове ето асти на Европа. E mico  цели 
нас р аване на диалога по отно ение на с ро-
вините и осиг ряване на сто иви ре ения.
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„...Ако геолозите не констатираха находищата, които сега се разработ-
ват и имат подем в развитието си, ако не са професионалистите ми-
н ори, които да разработват технологиите по открит и подземен добив, 
ако не са флотиерите, металурзите и хората, които са си дали дори и 
живота за разработването на тези предприятия, сега ългария няма-

е да е същата. Днес всички можем да се гордеем, че миннодобив-
ната проми леност, металургията и геологията са за почит, уважение 
и пример в икономиката на ългария. скам да изкажа от името на 

зпълнителното б ро, на Управителния съвет голямата благодарност 
и почит към вас. лагодаря ви и наздраве на всички “,  обърна се към 
присъстващите проф. д-р Цоло Вутов, председател на Научно-техни-
ческия съюз по минно дело, геология и металургия

НТС ПО МИННО ДЕЛО  ГЕОЛОГИЯ И МЕТАЛ РГИЯ
ОТБЕЛЯЗА ДЕНЯ НА БЛАГОДАРНОСТТА 

На 27 март 2018 г. се състоя тра-
диционната годишна среща на 
Управителния съвет на Науч-

но-техническия съюз по минно дело, 
геология и металургия с ветерани и 
активисти на съюза. С това търже-
ство се отбелязва Деня на благодар-
ността към ветераните и се отдава 
почит и заслужена благодарност 
към тях за приноса им в дейността 
на съюза, както и се осъществява 
приемственост, запазване и продъл-
жаване на традициите на научната 
дейност в миннодобивния бранш от 
всички поколения.

Инж. ристо Чомаков бе достоен 
с с ванието По етен лен на НТС по 
МДГМ  

Доц. д-р Нео ит Обретенов пол и 
ванието асл жил геолог на НТС по 

МДГМ  

Инж. Цветан Цветков пол и ванието 
асл жил геолог на НТС по МДГМ  

ОБЩО С БРАНИЕ НА Е  В СОФИЯ

Вподкрепа на това, 
че Българското 
председателство 

е станало повод за 
повишаване на инте-
реса към страната ни, 

е и решението на Euromines да проведе Общото си съ-
брание на 17 май 2018 г. в София, хотел „Сенс“. То се 
провежда в навечерието на Европейския минен бизнес 
форум, включен в календара на събитията на Българ-
ското председателство на Съвета на Европа.

На Общото събрание на Euromines ще присъстват над 
30 делегати и ще бъдат обсъдени организационни, 
финансови и административни въпроси като: доклад 

за финансовите резултати и одиторския доклад за
2017 г.  обсъждане на нивата на таксите за 2018 г. и 
след това  промени в членския състав  промяна на се-
далището и на устава  дата, място и обсъждане на про-
токоли за следващото заседание. Ще бъдат обсъдени 
и политиките на съответните комисии по конкурентос-
пособност, единен пазар, правна рамка, енергетика и 
изменение на климата, околна среда, здраве и безопас-
ност, комуникации.

Общото събрание на Euromines е предшествано от ра-
ботна среща на Eumicon, организирана в партн орство 
с Българската минно-геоложка камара и Австрийската 
минна асоциация.

МДГ
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Доц. д-р Евгения Тарасова бе достоена  
с с ванието асл жил геолог на НТС 
по МДГМ  

Сред гостите на т ржеството бе и на -в растният минен 
инженер в областта на в гледобива в на ата страна  ристо 
Марков, 8 г. п рвият от дясно

Про . Костадин ерев бе достоен с с 
ванието асл жил геолог на НТС по 

МДГМ  

Про . д-р Радослав Наков бе достоен 
с с ванието асл жил геолог на НТС 
по МДГМ  

На тържествения обяд присъстваха над деветдесет 
академици, професори, инженери, мин ори, геолози, 
металурзи, дългогодишни активисти на НТС по МДГМ.

Кратко приветствие към присъстващите поднесе проф. 
д-р Цоло Вутов, председател на НТС по МДГМ. Той под-
черта огромните заслуги и принос на геолозите, мин-
ните специалисти и металурзи за икономиката на Бъл-
гария.

На срещата със званието „Почетен член на НТС по 
МДГМ“ бе удостоен инж. ристо Чомаков. 

Със званието „Заслужил геолог на НТС по МДГМ“ бяха 
отличени доц. д-р Неофит Обретенов, който скоро ще  
отпразнува 90-годишен юбилей, инж. Цветан Цветков, 
доц. д-р Евгения Тарасова, проф. Костадин Щерев и 
проф. д-р Радослав Наков. 

Със званието „Заслужил металург на НТС по МДГМ“  бе 
удостоен инж. Бончо Бончев. 

Гост на тържеството бе и най-възрастният минен ин-
женер в областта на въгледобива в нашата страна
инж. ристо Марков. Той е роден на 17.05.1920 г. в 
с. Доспей, Самоковско. През 1944 г. се дипломира 
като минен инженер във Висшето училище по минно 
инженерство в гр. Леобен и през следващата година 
постъпва в рудниците „Чумерна” и „Св. Никола”. В Бал-
канския въглищен басейн работи последователно като 
технически ръководител в рудниците „Качулка” и „Бру-
сия”. През 1949 г. е главен инженер на мина „Твърдица”. 
Там той работи до 1954 г., след което в продължение 
на една година е в рудник „Зелениград”, близо до Бе-
лоградчик. В началото на 1955 г. инж. ристо Марков е 
назначен за районен инженер в управление „Въглища” 
към Министерството на промишлеността, където отго-
варя за добива на черни въглища в страната. След спе-
челен конкурс през 1956 г. той постъпва като старши 
научен сътрудник в Минния научно-изследователски 
институт в София (от 1968 г. след съответни реоргани-
зации – „Минпроект”), като завеждащ лаборатория по 
„Руднична аерология и техническа безопасност”.

МДГ

Спомените а спе но и п лнени проекти, пожеланията а 
драве и  надеждата а б дещето бя а в основата на пра -

ни ните на дравици
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ДЕН НА КАРИЕРАТА В МИННО ГЕОЛОЖКИЯ
НИВЕРСИТЕТ “СВ  ИВ  РИЛСКИ

На 29 март в аула „Максима“ на  Минно-геоложкия 
университет „Св. Иван Рилски“ – София се прове-
де Ден на кариерата. Организатор на събитието 

бе Кариерният център на висшето училище, като във 
форума се включиха 17 водещи компании от минно-
добивната индустрия, металургията, енергетиката и 
строителството, които представиха възможностите 
си за летен стаж и професионална реализация. Сред 
участниците бяха „Асарел Медет“ АД, „Аурубис Бъл-
гария“ АД, „Горубсо Мадан“ АД, „Джи Пи“ Груп, „Дънди 
Прешъс Металс“, Е , Евромаркет, „Елаците Мед“ АД,
„Каолин“ ЕАД, „Овергаз“ АД, „Стомана Индъстри“ АД, 
„Централна енергоремонтна база“ ЕАД, „ЧЕЗ България“ 
ЕАД, „Мини Марица-изток“ АД и др. Представителите 
на компаниите подчертаха, че целта им е младите хора 
да останат и да се развиват в България.

Денят на кариерата бе открит от проф. д-р инж. бен 
отев (с  ), ректор на МГУ „Св. Ив. Рилски“ и предсе-

дател на Съвета на ректорите на висшите училища в 
България, който пожела ползотворни срещи между бъ-
дещите специалисти и техните работодатели. Той бла-
годари на организаторите на събитието - доц. ветлана 

раткова, ръководител на Кариерния център на МГУ 
„Св. Ив. Рилски“, на гл. ас. д-р орислава Гълъбова и на 
всички служители на университета, допринесли за реа-
лизирането на този форум.

Приветствия към участниците във форума поднесоха  
доц. д-р инж. авел авлов, зам.-ректор на МГУ „Св. Ив. 
Рилски“ и оберт индеман- ерк (с  ), управляващ 
съдружник на uar erke Gm , която е и едноличен 
собственик на „Каолин“ ЕАД. „Бъдете любопитни, бъде-
те любознателни, намерете бъдещите си работодатели“ – 
каза доц. д-р инж. Павел Павлов. Роберт Линдеман се 
обърна към студентите: „Вие сте обучавани по възможно 
най-добрия начин, имате целия живот пред себе си и ком-
пании като нас ви очакват. Индустриалната революция и 
дигитализацията са основното предизвикателство.  И за 
компании като нашата решаващо е да имаме таланти като 
вас, които да работят за нас. И една малка препоръка – 
ако днес избирате своята бъдеща работа, мислете добре и 
избирайте предприятия, които са интернационални, които 
ви очакват. Много се радвам, че университетът организи-
ра този Ден на кариерата и един ден бих се радвал да ви 
имаме като наши служители.“

Пред пълната със студенти аула „Максима“ (с  ) Ана 
инджикова (с  ), директор „Човешки ресурси“ в „Аса-

рел-Медет“АД изнесе първата фирмена презентация. 
Тя посочи, че лятната стажантска програма на ком-
панията ще стартира за 15-а поредна година през ме-
сец юли и този път ще се проведе под наслов „Мечтай, 
вярвай, опитай “. За своя летен платен стаж могат да 
кандидатстват студенти от български и чуждестранни 
университети, които изучават минно-геоложки науки, 
електрообзавеждане, минна механизация, автомати-
зация на производството, компютърни технологии, 

финанси и счетоводство или други бакалавърски и ма-
гистърски програми, приложими в компанията. А. Фин-
джикова изтъкна още, че в компанията работят близо 
200 възпитаници на МГУ и това висше училище дава 
пример за успешно сътрудничество с бизнеса.

нж. ергей Атанасов (с  ), изпълнителен директор 
на „Горубсо Мадан“ АД запозна аудиторията с истори-
ята, успешното развитие и модернизирането на друже-
ството, благодарение на милионите инвестиции през 
последните години. Той подчерта, че вече са налице и 
резултатите от инвестициите в изграждането на кадри, 
които заедно със социалната политика превръщат „Го-
рубсо-Мадан“ АД в сигурно и търсено работно място 
за младите хора. „Искам като млади хора да ви пожелая 
да намерите своето място под слънцето, защото с компа-
нии, които са на такова ниво, вашето бъдеще в България 
е осигурено. От вас се иска само работа. Желая Ви успех!”, 
заключи инж. Атанасов.

Презентацията на „Дънди Прешъс Металс“ бе изнесе-
на от ергей Михалев (с  ), маркшайдер с 8-годишен 
стаж в компанията. Той представи дейността на друже-
ството  и няколко професии, застъпени в отдел „Техни-
чески служби”, съставен от 100  възпитаници на МГУ 
„Св. Ив. Рилски”: геолози, минни инженери с различни 
направления „Минно планиране“, „Минно проектиране“, 
„Пробивно-взривни работи“, „Вентилация и водоотлив“, 
геомеханици, маркшайдери. Той подчерта, че дейности-
те на тези специалисти са високотехнологични  про-
цеси,  работи се със специализиран софтуер и съвре-
менно оборудване. ристина еизова (с  ) представи 
вакантните позиции и условията за стаж. „Широк е спек-
търът от специалностите, по които ще има възможност за 
стаж при нас. Ще се радваме у вас да има желание да ви-
дите на практика нещата, което сте изучавали в универ-
ситета и как те са доразвити в една високотехнологична 
компания с фокус върху дигитализацията и как всяка спе-
циалност има възможности за реализация и бъдеще“. Ста-
жантската програма ще осигури работа на 30 студенти 
в Челопеч и около 15 в Крумовград.

ели тойчева, „Каолин” ЕАД (с  ) изнесе атрактивна 
презентация под надслов „Стаж работа приключе-
ние”. Тя подчерта, че без значение какво е естеството 
на бизнеса, най-важни са хората. ората, които с труда 
си правят бизнеса да е успешен. „Нашата дългосрочна 
стратегия е насочена към човешките ресурси, насочена 
е към студентите и младите специалисти, които искат да 
намерят своето място в България и в компания, която е 
мултинационална. Насочена е към мотивирани хора с 
потенциал, в които ние да вложим средства за обучение 
и развитие, защото по този начин те биват стимулирани. 
По-късно те  стават не само мотивирани служители, но 
прерастват в ангажирани сътрудници, участници в общия 
процес. Споделеният опит носи успех и затова искаме да 
споделим нашия.“
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Даниела Горанова (с  ), ръководител „Набиране на 
персонал, обучения и квалификация“ в „Елаците-Мед“, 
представи лятната Стажантска програма на друже-
ството. Тя запозна студентите с условията за стаж 
във фирмата, като каза, че тази година могат да кан-
дидатстват неограничен брой кандидати. Информира 
ги за периода на стажа, който е с продължителност от 
един до три месеца, в зависимост от възможностите 
на кандидатите и наставниците. Стажантската програ-
ма дава възможност на младежи, завършили ,  и 

 курс на технически и икономически специалности от 
различни висши учебни заведения, както и на млади 
специалисти без стаж по специалността, да преминат 
летен стаж. Той е платен и се провежда в реална ра-
ботна среда в Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе и в 
Обогатителен комплекс, с. Мирково от юли и до сеп-
тември. 

Възможностите за стаж, работа и кариерно развитие 
в „Мини Марица-изток“ ЕАД представи ръководителят 
на производствено-технологичния отдел инж. Мит-
ко Донев Той запозна присъстващите с дейността на 
„Мини Марица-изток“ ЕАД и представи част от длъж-
ностите в управленската структура на дружеството, за 
които се изисква висше инженерно образование, отго-
варящо на професионалните направления, в които се 
обучават студентите в МГУ „Св. Иван Рилски“. 

След края на презентациите, студентите посетиха щан-
довете на дружествата (с    ), където получиха 
още подробна информация за стажантските програми 
през 2018 г., фирмени материали и можеха да разгова-
рят с  специалистите от компаниите.

Втърсене на стажанти с инженерна насоченост фир-
ми от миннодобивния бранш - „Каолин“ ЕАД, „Геос-
трой“ АД, „Дънди Прешъс Металс“, „Асарел-Медет“ 

АД  за поредна година се включиха със собствени щан-
дове в най-големия кариерен форум „Национални дни 
на кариерата 2018“. Събитието се проведе в периода 13 
март – 4 април 2018 г. последователно в 8 града в ця-
лата страна, като началото бе дадено на 13 и 14 март в 
хотел „Маринела“ в София. Организатор е o iger. 

За „Каолин“ ЕАД стажантските програми са дългого-
дишна традиция, като едни от първите стажанти в ком-
панията, назначени впоследствие на постоянен трудов 
договор, вече са натрупали солиден трудов стаж във 
фирмата и преминавайки последователно през раз-
лични длъжностни нива, са достигнали до ръководни 
позиции. По този начин „Каолин“ ЕАД дълги години 
доказва, че връзката между образованието и бизнеса 
никога не е била прекъсвана и че срещата между тео-
рията и практиката е реално осъществима и напълно 
възможна. 

Строителната компания „Геострой“ участва със свой 
щанд и привлече не малко кандидат-стажанти. Служи-
тели от Дирекция „Управление на човешките ресурси“ 
представиха възможностите за стаж и свободните ра-
ботни позиции в дружеството. Посетителите на щанда 
проявиха сериозен интерес към дългогодишната исто-
рия и опита на „Геострой“ АД в изпълнението на раз-
нообразни и мащабни проекти, както и към възмож-
ностите да станат част от екипа на „Геострой“ АД. През 
2018  г. стажантската програма е насочена към сту-
денти, завършващи ,  и  курс на обучение и ще се 
реализира през месеците юли, август и септември. По 
време на платения стаж в „Геострой“ АД студентите ще 
имат възможност да се запознаят с широкия спектър 
от услуги, които дружеството предлага, да участват в 
разработването на проекти и да работят под надзора 
на добре обучени ментори. След преглед и оценка на 
представянето от страна на стажантите компанията 
ще осигури възможност на най-добре представилите 
се да получат предложения за работа в „Геострой“ АД.

„НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА КАРИЕРАТА “

Ин ормационните щандове на Каолин  ЕАД и Геостро  АД по време на Национални дни на кариерата 2018  
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„П РВОТО ЗЛАТО. АДА ТЕПЕ: НАЙ-ДРЕВНИЯТ 
ЗЛАТОДОБИВЕН РУДНИК В ЕВРОПА“ НА ПЪРВО МЯСТО
В СВЕТОВНА КЛАСАЦИЯ НА АНТИ НИ ИЗЛОЖБИ

Вкрая на месец март 2018 г. ав-
торитетното издание he rt 

e spaper обяви изложбата 
на Националния археологически 
институт с музей (НАИМ) при БАН 
„Първото злато. Ада тепе: най-древ-
ният златодобивен рудник в Европа“ 
за най-посещаваната изложба на 
антична тематика през 2017 г. Кла-
сацията е направена въз основа на 
броя посещения на ден. Своя дебют 
изложбата направи на 7.03.2017 г. 
в Музея за история на изкуството 
(Kunsthistorisches Museum) във Ви-
ена, където бе отворена за посети-
тели до 25 юни 2017 г. За малко над 
три месеца тя е привлякла 213 553 
посетителя.

„Музеят за история на изкуството 
във Виена спечели класацията с из-
бора на експозиция, чиято основа са 
артефакти, открити в района на Ада  
тепе (най-старата известна златна 
мина на Европа) по време на проуч-
ванията за разработване на открит 
рудник в находище Ада тепе край 
Крумовград. „Дънди Прешъс Ме-
талс“ изцяло финансира археологи-
ческите проучвания и с това напра-
ви най-голямата частна инвестиция 
в България досега в проучване на 

е първата по рода си, която осъщест-
вихме извън пределите на България. 
Фактът, че ни нареждат преди експози-
циите на световно известни музеи ни 
носи огромно удовлетворение. Благо-
даря на всички партньори, с чиято под-
крепа осъществихме изложбата!“

Изложбата проследява развитието 
на металургията през бронзовата 
епоха (от втората половина на  хил 
пр. р. до 12 в. пр. р.) и по-конкрет-
но, изработката на предмети от 

Експонати от и ложбата П рвото лато. Ада тепе: на -древният латодобивен р д-
ник в Европа  вдясно - ам ора

С кровище от брон овата епо а, наме-
рено в ра она на Свищов

отделен археологически обект. Из-
ложбата включваше и редица други 
експонати, представящи пред широ-
ката публика темата за развитието 
на технологиите и добива на благо-
родни и цветни метали в тези части 
на Европа през бронзовата епоха. 

И ложбата П рвото лато. Ада 
тепе: На -древният латодоби-
вен р дник в Европа  е аст от 
проекта латният п т на ал-
каните пре  брон овата епо а –

латото от Ада тепе: прои вод-
ство и ра пространение  межд  
НАИМ при АН и Инстит та а 
ориенталска и европе ска ар е-
ология при Австри ската акаде-
мия на на ките ААН , по ко то 
от 2015 г. до 2018 г. б лгарски и 
австри ски ар еоло и анали и-
ра а с вместно ре лтатите от 
д лгогоди ните про вания на 

латодобивния р дник Ада тепе 
бли о до Кр мовград. 

„ ова е голямо признание за 
нас,“ сподели доц. ристо опов, 
зам.-директор на НАИМ при БАН

„С 2241 посетителя дневно, това е 
най-посещаваната изложба на ан-
тична тематика през 2017 г.,“ пише 

he rt e spaper. В десятката след 
това се нареждат изложби, предста-
вени в престижни музеи като Бри-
тиш музеум в Лондон, Палацо дела 
Гран Гуардиа във Верона, Нойес му-
зеум в Берлин, Бундескунстхале в 
Бон и Лувър-Ленс. 

„Това е голямо признание за нас,“ спо-
дели доц. ристо Попов, зам.-дирек-
тор на НАИМ при БАН, ръководител 
на археологическите проучвания 
при „Ада тепе“ и куратор на изложба-
та от българска страна. „Изложбата 
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злато и бронз и тяхното място в социалния и религи-
озния живот на хората, обитавали българските земи. 
Тя включва 333 находки, между които златни накити и 
съдове, бронзови сечива и оръжия, слитъци от бронз, 
калъпи за изливане на бронзовите предмети, малък 
брой сребърни накити.

Куратори от българска страна са доц. д-р ристо По-
пов, зам.-директор на НАИМ при БАН и доц. д-р Стефан 
Александров, Секция по тракийска археология, НАИМ 
при БАН.  

През есента на 2017 г. изложбата бе представена в На-
ционалния археологически музей в София в разширен 
вид със заглавие „Злато и бронз. Метали, технологии и 
контакти в Източните Балкани през бронзовата епоха“. 

От 30 март до 1 април в Нацио-
налния музей “Земята и хора-
та” се проведе Великденско 

изложение на минерали, фосили и 
скъпоценни камъни – в рамките на 
традиционните „Дни на минералите”. 

Участваха 65 изложителя от наша-
та страна, Армения, Афганистан, 
Сърбия и Румъния. Това са фирми и 
колекционери на минерали, фосили 
и скъпоценни камъни, авторски из-
делия с минерали, природни карти-
ни, сувенири. Посетителите можеха 
да видят и да си купят обработени 
скъпоценни и декоративни камъни 
и разнообразни изделия от тях. За 
колекционерите се предлагаха ми-
нерали от български находища, ред-
ки и екзотични минерали - образци 
с изключителна класа от цял свят,  
от световно известни и наскоро от-
крити находища в: жна Африка, 
Мозамбик, Заир, Намибия, Малави, 
Мадагаскар, Танзания, Мароко, Ин-
дия, Пакистан, Русия, Боливия, Кон-
го, Бразилия, Мексико, Австралия, 
Англия, Индонезия, Домениканската 
република. 

За първи път участва колекционер 
на метеорити, намерени на различни 
места по света.  Специално за деца-
та бяха организирани: грънчарска 
работилница, ателие за декорация 
на великденски яйца и изработване 
на дребни бижута и декорации с мъ-
ниста. 

НМ „Земята и хората“

ВЕЛИКДЕНСКО ИЗЛО ЕНИЕ НА МИНЕРАЛИ  ФОСИЛИ 
И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ

Великденското и ложение на минерали, органи ирано от Националния м е  емя-
та и ората  в рамките на традиционните Дни на минералите  привле е множество 
и ложители и посетители

С близо два пъти повече експонати, нови дигитални 
филми и 3-  реконструкции, тя бе посветена на българ-
ското и австрийското председателство на Съвета на 
Европейския съюз през 2018 г. 

Изложбите във Виена и София станаха възможни бла-
годарение на подкрепата на Българска академия на 
науките, Министерство на културата, Столична общи-
на, Австрийско посолство в София, Българското посол-
ство в Австрия, Община Крумовград, undee Precious 
Metals, Пенков, Марков  Партн ори,  „Асарел Медет“ 
АД, Пенсионно осигурителна компания „Доверие“, 
„Метрополитен“ ЕАД и Летище София. 

Национален археологически институт
 с музей към БАН
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В ДЕНЯ НА ВОДАТА „ДЪНДИ ПРЕ ЪС МЕТАЛС“ ОТКРИ 
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ 

На 22 март 2018 г. на територията на „Дънди Пре-
шъс Металс Челопеч“ ЕАД беше открита модул-
на пречиствателна станция за битово-фекални 

води. Новото съоръжение добавя още една стъпка в 
отговорното отношение на компанията към околната 
среда. 

Избрана неслучайно, датата на откриването съвпада с 
25-тото отбелязване на Световния ден на водата.  Уче-
ници от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ откриха церемо-
нията и привлякоха вниманието на гостите към факта, 
че вече четвърт век на тази дата светът изразява своя-
та загриженост към опазването на водата - този безце-
нен жизнен ресурс.

Модулната пречиствателна станция за битово-фекални 
отпадъчни води е предназначена за високоефективно 
третиране на водите до качество, с което те да бъдат 
отвеждани в околната среда. Проектният  капацитет 
е съобразен с броя на работещите на територията на 
Дружеството. 

„Благодарение на екипната работа и съвместните усилия 
на колеги от различни отдели, подкрепата на Община Че-
лопеч, РИОСВ София и Басейнова дирекция, днес открива-
ме съоръжение, което, макар да не е свързано с основна-
та производствена дейност, има съществено значение за 
околната среда и здравето на хората“ отбеляза Елисаве-
та Вълова – мениджър „Опазване на околната среда“.

Съоръжението е от съществена значимост за околната 
среда и за здравето на хората. Изграждането на такъв 
тип обекти е в унисон с целите и мерките, заложени на 
европейско, национално и регионално ниво, както и в 
плановете за управление и съхранение на водните ре-
сурси. Въвеждането в експлоатация на пречиствател-
ната станция е още един елемент от грижата на „Дънди 
Прешъс Металс Челопеч“ за подобряване качеството 

на околната среда. Работата на съоръжението допри-
нася за качеството на водите не само на територията 
на община Челопеч, но и далеч извън региона. Доброто 
качество на водите влияе благоприятно върху водните 
екосистеми, биоразнообразието и здравето на хората.   

И п лнителният директор на Д нди Пре с Металс Челопе  ЕАД д-р инж. Илия Г рков и кмет т на община Челопе
инж. Алекси Кесяков откри а пре иствателната станция вляво  и общ и глед на с ор жението вдясно

„ лагодарение на екипната работа и съвместните 
усилия на колеги от различни отдели, подкрепата на 

бщина елопеч,  офия и асейнова дирек-
ция, днес откриваме съоръжение, което, макар да 
не е свързано с основната производствена дейност, 
има съществено значение за околната среда и здра-
вето на хората“ отбеляза Елисавета Вълова – мени-
джър „Опазване на околната среда“.

Технологичната схема на пречистване включва меха-
нично и биологично стъпало. В случай на необходи-
мост от обеззаразяване на отпадъчната вода може да 
се включи и превантивно химично стъпало. 

Първото стъпало при механичното пречистване е за 
отстраняване на грубо дисперсните и минерални ве-
щества. От биологичното - същинско пречистване, чрез 
последователно анаеробно и аеробно стъпало се от-
страняват основните видове замърсители: органични 
въглеродни  и органични, неорганични съединения на 
азота  и фосфора. В жизнената си дейност специфич-
ни микроорганизми използват тези съединения като 
източник на енергия и ги отстраняват от отпадъчната 
вода, във вид на безвредни неорганични съединения 
– въглероден диоксид, вода, азот и излишна утайка. 
При този, имитиращ природните екосистеми, процес  
водите се очистват от замърсителите в тях с цел ми-
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Специалисти от отдел Опа ване на околната среда  в Д н-
ди Пре с Металс Челопе  ЕАД аства а в отбеля ването 
на Световния ден на водата аедно с ОУ Св. Св. Кирил и Ме-
тоди  с. Челопе

нимално негативно въздействие при връщането им в 
природната среда.

„Откриването на пречиствателната станция на „Дънди 
Прешъс Металс Челопеч“ е пример за общината“ – каза 
кметът на община Челопеч инж. Алекси Кесяков.

ИНСПЕКЦИЯ ОТ „Б ЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ОЛДИНГ” ЕАД  
В „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК  ЕАД

Изграждането на два нови ро-
торни багера в „Мини Мари-
ца-изток” ЕАД се изпълнява 

и се очаква да бъдат пуснати в екс-
плоатация в срок. Това установи 
на 14.03.2018 г. изпълнителният 
директор на „Български енергиен 
холдинг” ЕАД Пет о Иванов по вре-
ме на инспекция в Дружеството. 
Заедно с изпълнителния директор 
на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон 
Андонов, председателя на съвета на 
директорите Николай Диков и мени-
джърския екип посети площадката 
в рудник „Трояново - север”, където 
се очаква през  2019 г. да заработят 
роторни багери от типа S s 2000 и от 
типа S s 200.  

Изпълнител е полско-български кон-
сорциум от фирмите „ФАМУР” и „Бъл-
гарска енергетика”. Финансирането 
в размер на 25 848 663 евро се оси-
гурява 50  от Европейската банка 
за възстановяване и развитие чрез 

Изпълнителният директор на „Дънди Прешъс Металс 
Челопеч“ ЕАД, д-р инж. Илия Гърков, отбеляза, че в 
този ден водата е под формата на сняг. Той благодари 
на служителите и на гостите, уважили събитието.

Сред гостите бяха кметовете на Чавдар – Пенчо Геров 
и на Крумовград – Себихан Мехмед, председателите 
на общинските съвети на селищата Челопеч и Крумов-
град, представители на РИОСВ София и фирмите из-
пълнители на проекта.  

Специалисти от отдел Опазване на околната среда в 
„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД участваха в от-
белязването на Световния ден на водата заедно с ОУ 
„Св. Св. Кирил и Методий“ с. Челопеч. 

ивко Василев, Специалист „Управление на отпадъ-
ците и възстановяване на околната среда“ в минното 
предприятие, представи механизмите на природата, 
които по естествен начин поддържат баланса на во-
дните екосистеми, както и влиянието на дейността на 
човека върху този баланс. След кратка дискусия за 
мониторинга, ролята на специалистите по опазване на 
околната среда, Павлина Йорданова, техник „Опазване 
на околната среда“ демонстрира изследване на водни 
проби от яз. Качулка и вода от водопровода за нива на 
p , електропроводимост и наличие на кислород. Заед-
но с учениците еколозите направиха анализ на качест-
вата на водите.

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“

фонд „Козлодуй“ и 50  от средствата 
на „Мини Марица-изток” ЕАД.  

По време на посещението с работата 
в рудник „Трояново - север” се запоз-

Р ководствата и специалисти от Е  ЕАД, Мини Марица-и ток  ЕАД, ТЕЦ Мари-
ца-и ток - 2  ЕАД и ирмите-и п лнителки по време на инспекцията

наха и изпълнителният директор на 
„ТЕЦ Марица-изток - 2” ЕАД ивко 
Динчев и заместникът му Михаил 
Митков.

„Мини Марица-изток” ЕАД.
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„НИПРОР ДА“ АД   ГОДИНИ ЛИДЕР
ПРИ РАЗРАБОТКИТЕ В СФЕРАТА НА ЕКОЛОГИЯТА

На 30 март 2018 г. в Националния дом на науката 
и техниката, гр. София се проведе среща между 
представители на „НИПРОРУДА“ АД и Научно-тех-

ническия съюз по минно дело, геология и металургия. 
Присъстваха и бивши ръководители на „НИПРОРУДА“ -
инж. Асен Трайчев, инж. Радко Станчев, проф. Петър 
Даскалов, инж. Йосиф Левиев.

възможности за оползотворяване на находищата на бе-
дни руди в много страни.  нас той послужи за по-успешно 
проектиране и въвеждане в експлоатация на гигантите на 
цветната металургия МОК „Елаците” и МОК „Асарел-Ме-
дет” и много други обекти. Най-големите обекти на мин-
нодобивната и преработвателна индустрия в България 
са реализирани и пуснати в експлоатация въз основа на 
нашите проучвания, изследвания и проекти. Към тях се чи-
слят основните подобекти на „Асарел-Медет” АД, „Елаците 
Мед” АД, „Каолин” АД, „Челопеч Майнинг”, „Горубсо” АД  и 
много други обекти.“, припомни инж. Тодоров. 

„От 2000-та година „НИПРОР ДА“ функционално е 100  
частно акционерно дружество. В дружеството е внедрена 
системата за управление на качеството, съгласно изисква-
нията на стандарта  001 2008, който през изминалата 
година сме го разширили с пълен инженеринг и може да 
извършва и инженерингови дейности. Те включват науч-
но-изследователски, проучвателни и проектантски дей-
ности в областта на добива и преработката на минерални 
и други суровини, хидротехнически съоръжения, екология 
и опазване на околната среда. Основните дейности на 
„НИПРОР ДА“ са насочени към реконструкция и модерни-
зация на структуроопределящи фирми в миннодобивната 
и преработвателната индустрия в страната, към оптими-
зацията на технологичните процеси, постигане на по-висо-
ка ефективност и опазване на околната среда. 

През последните години „НИПРОР ДА“ АД работи приори-
тетно по проучване и проектиране в областта на екологи-
ята, по програмите за отстраняване на екологични щети 
от действащи предприятия, включително отстраняване на 
замърсявания от нефтопродукти и други опасни замърси-
тели.“, обобщи изпълнителният директор. 

„ мам удоволствието да ви приветствам от името на 
ъвета на директорите с „Добре до ли  на дне на-

та на а среща. одобна проведохме преди 2 години 
и би било хубаво това да стане традиция, тъй като 
през този период „ УДА  АД извър и сериоз-
ни проекти, които да споделим със специалисти като 
вас“, каза в началото на срещата изпълнителният 
директор инж. Данчо Тодоров.

Инж. Дан о Тодоров, изпълнителен директор, проектантите инж. Ивайло Си еонов и инж. Станислав Вели ков, инж. Георги 
арев, председател на Съвета на директорите на „НИ РОРУДА“ АД и Надежда а ак иева, твор ески директор на издателство 

„Слън е“ по вре е на сре ата в На ионални  до  на на ката и те никата, Со и

Инж. Данчо Тодоров припомни накратко история-
та, по-важните проекти и постигнатите резултатите, 
а младите проектанти инж. Станислав Величков и
инж. Ивайло Симеонов представиха проекти на раз-
лични етапи, разработвани от „НИПРОРУДА” АД през 
периода 2016 - 2017 г.

„Комплексният научноизследователски, проучвателен 
и проектантски институт за рудодобив и обогатяване 
НИПРОР ДА е създаден на 1.02.1 2 г. спешният старт 
на „НИПРОР ДА“ като водеща организация е свързан с 
разработката на най-големия открит меден рудник „Ме-
дет” в Европа и въвеждането в експлоатация през 1  г. 
на МОК „Медет”. Това е пример за научно-икономически 
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Пове е ин ормация а романа Проектант т  на инж. Георги арев може да намерите в р бриката Нови книги  на стр. 7 

Той отбеляза завоюваните отлични позиции при не-
традиционните за „НИПРОРУДА“ АД партн ори, като 
„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Неохим“ АД, Димитров-
град, кариери и инсталации за производство на инерт-
ни материали и др. През последните две години друже-
ството участва и в много задачи в областта на старите 
уранодобивни рудници. Инж. Д. Тодоров изброи по-зна-
чими, реализирани проекти на „НИПРОРУДА“ в облас-
тта на опазването на околната среда.

Инж. Станислав Величков направи презентация на про-
ектите, разработени през периода 2016 – 2017 г., като 
посочи конкретни технически параметри и онагледи 
обектите със снимков материал:

l Инсталация за подготовка на варно мляко за нужди-
те на ОК „Асарел”, работен проект

l Оползотворяване на полезни компоненти от дре-
нажни води на Западно насипище към ОК „Асарел”

l Елиминиране на проблемите в инсталация за очист-
ка на уран в „Бялата вода”, Костенец 

l Обследване на инсталация за очистка на уран в на-
ходище „Искра”, Кътина

l Работен проект на депо за твърди битови отпадъци в 
Община Благоевград  

l Инсталация за изземване и преработка на
250 000 m3 нефтени утайки в резервоарите на основ-
на площадка „Лукойл Нефтохим Бургас” АД.

Инж. Ивайло Симеонов представи идейните проекти, 
които „НИПРОРУДА” АД е разработила през последни-
те две години:

l Два проекта за инсталация на „Имерис Минералс 
България” АД Кърджали, с възможност за осигуря-
ване на търсения на пазара бентонит с едрина от 5 
до 1,8 mm, от 1,8 до 0,5 mm и под 0,5 mm. Първият 
вариант е в нов корпус, с нови валцови трошачки с 
два стадия на трошене, с предварително и контрол-
но пресяване и постигане на желаната зърнометрия,  
а вторият - с реконструкция на съществуващия цех и 
наличните машини.

l Идеен проект  за рудоподготовката на „Асарел”. 
Целта е да бъде увеличена преработката на руда от
13,5 млн. t на 15,5 млн. t. За целта бяха разработени 
множество обогатителни схеми и три варианта на 
проекта.

Последните два проекта са вече реализирани: 

l Реконструкция и модернизация на  секция от Флота-
ционно отделение на ОФ „Асарел“ и 

l Монтаж на девета мелница в западния край на Мел-
нично отделение на ОФ „Асарел“.

Аудиторията приветства ръководството и екипа на 
„НИПРОРУДА”, които успяват да се справят с немалкия 
обем проекти с численост 44 служители. 

Д-р инж. Владимир Геневски препоръча на подобни 
срещи да присъстват и представители на организаци-
ите, внедрили проектите, като по този начин полеми-
ката, оценките и препоръките биха били по-пълни. Той 
предложи разработките да бъдат докладвани на кон-
ференциите, организирани от НТС по МДГМ, като по 
този начин ще получат по-голяма гласност и призна-
ние, включително и на международно ниво.

Въпроси и свои мнения по обсъжданите теми изказаха 
проф. дгмн инж. Иван Бедринов, проф. Надежда Илче-
ва - Давчева и др. 

На срещата бе презентиран романът „Проектантът“, 
написан от инж. Георги Зарев, председател на Съвета 
на директорите на „НИПРОРУДА“ АД. Книгата е почти 
документален роман за живота на цяло поколение, 
разкрит чрез съдбата на един проектант. Действието 
се развива през 70-те и 80-те години на миналия век и 
описва създаването на новата минна история на Бъл-
гария и по-специално създаването на „Асарел-Медет”. 
Затова и на 26 март книгата бе представена в хотел 
„Каменград“, Панагюрище на което присъстваха ръко-
водството и служители на „Асарел-Медет“ АД.

Надежда Кабакчиева, творчески директор на издател-
ство „Слънце”, което реализира изданието, сподели: „За 
нас това е голямо предизвикателство и беше много инте-
ресно, защото такава необичайна тематика досега не е из-
давана в България“.

Д-р инж. Кремена Деделянова закри срещата, като 
благодари на присъстващите и поздрави екипа на 
„НИПРОРУДА“ АД за постигнатите творчески и финан-
сови резултати в условията на пазарна икономика и 
силно редуциран състав. 

Тя поздрави автора на „Проектантът“ инж. Георги Зарев 
и издателя, като подчерта, че вероятно ще има хора, 
които ще оспорят част от фактологията в книгата, без 
да отчетат факта, че това е роман и ще се  предизвика 
полемика. „А една книга е добра, щом предизвиква поле-
мика. Аз пожелавам на г-н Зарев да напише и втора част, 
също толкова емоционална.“,  заключи д-р инж. Кремена 
Деделянова.

След срещата на по чаша вино, присъстващите можеха 
да продължат да споделят спомени и идеи.

„ оводът да напи а тази книга е идеята да се под-
готви антология, отразяваща -годи нината на 
„ УДА“. Като човек с опит в писането, ре их 
да се заема аз и започнах книгата като документал-
на, но в последствие и с помощта на г-жа Кабакчиева 
ре их да напи а роман, който може да се чете от 
всички, роман за живота, какъвто е бил тогава. а-
жно за мен бе и всеки да припознае себе си в моя 
герой.“, сподели инж. Георги Зарев.
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На 13.09.2017 г. Европейска комисия публику-
ва - „Съобщение на комисията до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския икономически 

и социален комитет и Комитета на регионите – спи-
сък на суровините от изключителна важност (извест-
ни още като критични суровини) за ЕС - 2017 г.“ (СОМ 
(2017) 490 inal).

На базата на обективна методология, списъкът оси-
гурява фактологичен инструмент за набелязване на 
мерки в областта на търговията, иновациите и про-
изводството със цел укрепване на конкурентоспособ-

НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ИМА НА ОДИ А 
НА С РОВИНИ ОТ ИЗКЛЮ ИТЕЛНА ВАЖНОСТ ЗА ЕС
СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО „СПИС КА НА СУРОВИНИТЕ ОТ 
ИЗКЛ ЧИТЕЛНА ВА НОСТ ЗА ЕС - 2017 Г.“

Проф. дгмн инж. геолог Иван Бедринов – действителен член на МАНЕБ, Санкт Петербург, Русия

ността на европейските предприятия в съответствие 
с обновената индустриална стратегия за инвестира-
не в интелигентна иновационна и устойчива промиш-
леност чрез: 

l Набелязване на необходимостта от инвестиции, 
които могат да допринесат за намаляване на за-
висимостта на Европа от внос на суровини

l Насочване на средства за иновации в областта на 
снабдяването със суровини и научни  изследва-
ния

ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

рюксел, 13.9.2017 г.
COM(2017) 490 final

С О Е ИЕ  О ИСИ  О Е РОПЕ С И  П Р Е , С Е ,

Е РОПЕ С И  И О О И ЕС И И СО И Е  О И Е  И О И Е   

РЕ ИО И Е

относно списъка на суровините от изключителна важност за ЕС — 2017 г.

BG
BG

преките чуждестранни инвестиции в ЕС4 — предложение, представено успоредно с 

настоящото съобщение. ой може също така да се използва доброволно от държавите 

членки, дружествата и инвеститорите с цел да се информират за потенциалните 

рискове по отношение на доставките на суровини и свързаните с това възможности.
настоящото съобщение е представен актуализираният в резултат на третата оценка

списък на 27 суровини от изключителна важност за ЕС. о допълва двете 

последователни съобщения относно суровините, с които през 2011 г.5 беше представен 

списък от 14 суровини от изключителна важност за ЕС, а през 2014 г.6 — преразгледан 

списък от 20 суровини от изключителна важност за ЕС. Списъкът на суровините от 

изключителна важност за ЕС се актуализира редовно — поне веднъж на всеки три 

години, за да бъдат отразени тенденциите в областта на производството, пазарите и 

технологиите, като броят на оценените суровини нараства с всяка актуализация.
съответствие с препоръките от доклада за 2014 г. на ad hoc работната група за 

определяне на суровините от изключителна важност за ЕС7, настоящата трета оценка 

беше извършена въз основа на разработена от Комисията прецизирана методика8, която 

гарантира съпоставимост с предишните методологични подходи (от 2011 и 2014 г.).

Икономическото значение и рискът за снабдяването са двата основни параметъра,

използвани за определяне на степента на важност на суровината. Основните 

подобрения в преразгледаната методика се отнасят до търговията (зависимост от вноса 

и ограничения на износа при изчисляването на риска за снабдяването), заместването 

като фактор за коригиране на икономическото значение и риска за снабдяването, както 

и подробно разпределяне на крайните приложения на суровините въз основа на 

промишлените приложения, за да се определи икономическото значение.
ори да не са класифицирани като суровини от изключителна важност, суровините са 

важни за европейската икономика, тъй като стоят в началото на производствените 

вериги за създаване на стойност. яхната наличност може да се променя бързо в 

съответствие с търговските потоци или тенденциите в търговската политика, което 

подчертава цялостната необходимост от диверсификация на доставките и по-мащабно 

рециклиране на всички суровини.

4 Предложение на Комисията за егламент на Парламента и на Съвета за създаване на рамка за скрининг 

на преките чуждестранни инвестиции в Европейски съюз, COM(2017) 487.

5 Съобщение на Комисията осре ане на предизвикателствата, свързани със стоковите пазари и

суровините (COM(2011) 25).6 Съобщение на Комисията За прегледа на списъка на суровините от изкл чителна ва ност за ЕС и

изпълнението на инициативата за суровините , COM(2014) 297.
7 оклад относно суровините от изкл чителна ва ност за ЕС, доклад на ad hoc работната група за

определяне на суровините от изключителна важност за ЕС, май 2014 г.

8 ж.: етодология за определяне на списък на ЕС на суровините от изкл чителна ва ност за ЕС,

2017 г., ISBN 978-92-79-68051-9.
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Приложение 1

Списък на суровините от изключителна важност за ЕС
Изброените по-долу 27 суровини са от изключителна важност за ЕС, тъй като рискът от 
недостиг при снабдяването с тях и ефектът им върху икономиката са по-големи в 
сравнение с повечето от останалите суровини.  таблицата е отразено наличието на 
местно производство на някои суровини от изключителна важност за ЕС, по-специално 
на хафний.  световен мащаб обаче Китай е най-влиятелната държава за снабдяването с 
повечето суровини от изключителна важност, като например редкоземни елементи,
магнезий, волфрам, антимон, галий и германий, наред с другото. Няколко други 
държави доминират при доставките на конкретни суровини, например разилия 
(ниобий) и С (берилий и хелий). Снабдяването с метали от групата на платината е
концентрирано в усия (паладий) и жна фрика (иридий, платина, родий и рутений).
Към рисковете, свързани с тази концентрация на производството, в много случаи се 
прибавят и ниската степен на заместимост и на рециклиране.

През 2017 г. беше извършена оценка на важността на 78 суровини.  сравнение с 
оценката от 2014 г., сегашният разширен обхват включва девет нови материала9.
а сравнение със списъка от 2014 г. в таблицата по-долу деветте нови суровини от 

изключителна важност за ЕС са оцветени в тъмносиво. ъз основа на оценката от 2017 
г. три суровини (хром, коксови въглища и магнезит)10 не се считат за изключително 
важни. ъпреки че тежките редкоземни елементи11, леките редкоземни елементи12 и 
металите от групата на платината13 бяха оценени поотделно, те остават групирани в 
списъка за важността (средноаритметична стойност, показана в таблицата), за да се 
гарантира съпоставимостта с предишните оценки.

Основни световни Основни вносители Източници Процен
т на Рециклиранпроизводители в ЕС на доставки за ЕС Индекси на
зависи е следСуровини (средна стойност за (средна стойност за (средна стойност за заместимосмостта излизане отпериода 2010 — периода 2010 — периода 2010 — т EI/SR**от употреба***2014 г.) 2014 г.) 2014 г.) внос*

нтимон
Китай (87 %) Китай (90 %) Китай (90 %)

100 % 0,91/0,93 28 %
иетнам (11 %) иетнам (4 %) иетнам (4 %)

9 биотични материали: агрегати, бисмут, хелий, олово, фосфор, сяра; иотични материали: естествен 
корк, естествено тиково дърво, африкански махагон.
10Коксовите въглища обаче, които бяха включени през 2014 г. в списъка на суровините от изключителна 
важност за ЕС, се смятат за граничен случай. ъпреки че извънредно малко не им достига, за да 
преминат прага, определен за икономически значимите суровини, би било разумно коксовите въглища да 
останат в списъка на суровините от изключителна важност за ЕС, затова те са включени в таблицата. ко 
обаче не изпълнят всички критерии, те ще бъдат изключени от следващия списък.
11 испрозий, ербий, европий, гадолиний, холмий, лутеций, тербий, тулий, итербий, итрий.
12 антан, церий, празеодим, неодим, самарий.
13 Паладий, платина, родий, рутений, иридий.
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Отчитайки трайната стратегическа значимост на суровините за промишлеността в ЕС1,
Комисията въвежда широк набор от действия в рамките на инициативата на ЕС за 
суровините с цел да се гарантира тяхното сигурно, устойчиво и достъпно доставяне.
Основен елемент от тази инициатива е списъкът на суровините от изключителна 
важност за ЕС.

Инициативата за суровините беше предложена през 2008 г. за преодоляване на 
предизвикателствата, свързани с достъпа до суровини. С настоящото съобщение се 
актуализира списъкът от 2014 г. на суровините от изключителна важност. Основната 
цел на списъка е да бъдат определени суровините с високорисково снабдяване и важно 
икономическо значение, надеждният и безпрепятствен достъп до които дава повод за 
безпокойство на европейската промишленост и веригите за създаване на стойност. На 
базата на обективна методология списъкът осигурява фактологичен инструмент за 
набелязване на мерки в областта на търговията, иновациите и производството с цел 
укрепване на конкурентоспособността на европейските предприятия в съответствие с 
обновената индустриална стратегия за Европа2, например чрез:

 набелязване на нуждите от инвестиции, които могат да допринесат за 
намаляване на зависимостта на Европа от внос на суровини;

 насочване на средства за иновации в областта на снабдяването със суровини в 
рамките на програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт
2020“;

 привличане на вниманието към значимостта на суровините от изключителна 
важност за прехода към нисковъглеродна кръгова икономика с ефективно 
използване на ресурсите.

Списъкът следва да насърчи европейското производство на суровини от изключителна 
важност чрез по-активно рециклиране и при необходимост — да улесни започването на 
нови дейности за добив на суровини. С негова помощ може да се разбере по-добре как 
да се постигне сигурност на снабдяването със суровини чрез диверсификация, от 
различни географски източници, чрез извличане, рециклиране или заместване.

Списъкът се използва от Комисията като помощно средство при договарянето на 
търговски споразумения, при оспорването на мерки, които изкривяват търговията, при 
разработването на научноизследователски и иновационни дейности и при прилагането 
на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. със заложените в нея цели за устойчиво 
развитие. Суровините от изключителна важност за ЕС са сред приоритетите на Плана 
за действие на ЕС за кръговата икономика3, с оглед насърчаване на тяхното ефективно 
използване и рециклиране. Списъкът може да бъде от значение и за преразглеждане на

1 Според Центъра за ефективност на ресурсите към Германската асоциация на инженерите (VDI ZRE)
материалите са основен ценови фактор в производството (44 % спрямо 18 % за труда, 3 % за данъци и
2 % за енергия).
2  Съобщение на Комисията „Инвестиране в интелигентна, иновационна и устойчива промишленост:
обновена стратегия на ЕС за индустриалната политика“ (COM(2017) 479).
3 Съобщение на Комисията „Затваряне на цикъла — план за действие на ЕС за кръговата икономика“,
COM(2015) 614.
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, , Pt, Pd и  – La, Ce, Sc, St, Eu, Gd, Pr, d, , , Lu, 
Pt-оиди, u, g и др.

По-голямата част от перспективните площи в тери-
торията на България за възможно намиране на про-
мишлени залежи от комплексни  урансъдържащи, 
медно-молибденови, оловно-цинкови и уран-торий-

 орудявания са обособени на базата на резултати-
те от детайлите радиогеоложки търсещи, проучвател-
ни, научно-изследователски и уранодобивни работи, 
провеждани в системата на ДФ „Редки метали“, ДКГ 
и специалисти на ГИ на БАН, СУ, ВМГУ, както и от спе-
циалисти по радиоактивните суровини от страните 
членки на бившия СИВ. 

През 70-те и 80-те години на  век, при  интензи-
фикацията на уранодобива и първичната  металур-
гична преработка на добиваните U-съдържащи, Cu-
Mo, P - n и h-  руди, от специалисти – химици, 
минералози и металурзи в системата на ДФ „Редки 
метали“ беше разработена и внедрена в практиката 
на U-металургичните заводи технология за попътен 
добив на редица U-съпътстващи елементи и част от 
леките редкоземни  елементи от групата на лантано-
идите.

При опитно-експерименталните изследвания по 
внедряването на новите технологии, от техноложки 
проби на собствено уранови и урансъдържащи ме-
тални и редкоземни руди, взети от районите на Бухо-
во-Кремиковски руден район и находищата „Белица“ 
(Ихтиманско) и „Здравец“, (Нареченско ураново рудно 
поле) бе постигнато 84-90  извлекаемост на урана и 
над 70  сумарна извлекаемост на  елементи, при 
подчертано ниска себестойност на крайните промиш-
лени продукти. 

Като отговор на въпросното съобщение на ЕК и на 
базата на възможните нови ресурси от радиоактив-
ни, цветни, редки, благородни и  елементи (табли-
ците 1 , 2 и 3), в пределите на перспективните площи 
за редица рудни райони, действащи и необосновано 
ликвидирани метални находища в територията на 
България, считам за необходимо и целесъобразно 
държавното ръководство на страната (Президент-
ство, Министерски съвет, Народно събрание, Минис-
терство на икономиката и енергетиката), да осигурят 
средства от Държавния бюджет за 2018 г. или от 
финансирането на ЕБРВ, както и необходимите ор-
ганизационно-технически мероприятия за ускорено 
провеждане на детайлни научно-изследователски и 
проучвателни геоложки работи за осигуряването на 
„суровини от изключителна важност за ЕС и Републи-
ка България“.

Очакваните възможни промишлени залежи от въ-
просните суровини и тяхното своевременно усво-
яване ще бъдат съществен принос за устойчивото 
развитие на икономиката на Република България за 
следващите десетилетия на  век. 

София 13.12. 2017 г. 

l Привличане на вниманието към значимостта на 
суровините от изключителна важност за прехода 
към нисковъглеродна кръгова икономика с ефек-
тивно използване на ресурсите ...

Целта на публикувания списък  на суровините с из-
ключителна важност за устойчивото развитие на 
икономиките на страните от ЕС е „... да се насърчи 
европейското производство чрез започване на нови 
дейности по търсенето, проучването и добива на тези 
суровини, съгласно Програмата за устойчиво развитие 
на ЕС до 20 0 г. със заложените в нея цели  за устойчиво 
развитие  СОМ (2014) 297 . Разглежданите суровини 
„... дори да не са класифицирани като суровини от изклю-
чителна важност са важни за европейската икономика, 
тъй като стоят в началото на производствените вериги 
за създаване на стойност.“

В таблична форма (Приложение 1) са посочени 27 
броя суровини от изключителна важност за ЕС, като 
се отбелязва рискът от недостиг при снабдяването с 
тези суровини от външни производители и ефектът 
им върху икономиката на ЕС. 

На базата на наличната информация в докладите за 
резултатите от проведени научноизследователски, 
търсещи, проучвателни и добивни работи на полезни 
и изкопаеми в територията на България (Национа-
лен геофонд, ведомствени и лични геоложки архиви,
ДФ „Редки метали“, ДКГ, Геологически институт – БАН, 
СУ „Св. Кл. Охридски“, МГУ „Св. Ив. Рилски“, НМ „Земя-
та и хората“, български и чужди списания) в р  
на  са посочени територии, рудни райони, перс-
пективни площи и конкретни находища с установени 
минерализации и орудявания на значителна част от 
разглежданите в Приложение 1 на съобщението су-
ровини.

От посочените в  площи и рудни находища с 
установени минерализации  и орудявания на елемен-
ти от групата стратегически суровини особено вни-
мание заслужават териториите и площите с доказа-
ни промишлени залежи от естествено радиоактивни 
орудявания (U, h, a, K40 и др.), в пределите на които 
чрез специализирани радиогеоложки изследвания са 
установени високо надкларкови съдържания, мине-
рализации и орудявания на широк спектър от благо-
родни, скъпоценни и редкоземни елементи (La, Ce, Sc, 
St, Eu, Gd, Pr, d, , , Lu, Pt-оиди, u, g и др.). 

Данни за установените редкозeмни ( ) и съпътства-
щи метали – минерализации и орудявания с възмож-
ни прогнозни ресурси са посочени в   и   
за сравнително най-детайлно изучените металогенни 
зони на България – Родопска металогенна зона  (Цен-
трално Родопски руден район) и Балканска метало-
генна зона  (Бухово-Кремиковски руден район).

От  , 2 и  е видно, че от посочените от ЕК 27 
„изключително важни за икономиката на ЕС елемен-
ти“, върху територията на България е доказано нали-
чие на недостатъчно изучени и стойностно оценени 
минерализации и орудявания на: Ba, Bi, Co, Fl, Ge, a, 
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Суровини

Основни световни 
производители 

(средна стойност 
за периода 2010  

2014 г.)

Основни вносители
в ЕС (средна стой-

ност за периода
2010  2014 г.)

Източници на до ставки 
за ЕС (средна стойност

за периода 2010- 2014 г.)

Процент 
на зависи 
мостта от 

внос

Индекси на 
замести-

мост
E S

Рецикли-
ране след 

излизане от 
употреба

Установени
минерализации

и орудявания върху
територията на България

 Антимон Китай (87 )
Виетнам (11 )

Китай (90 )
Виетнам (4 )

Китай (90 )
Виетнам (4 ) 100 0,91 0,93 28

 Барит
Китай (44 ) 
Индия (18 )

Мароко (10 )

Китай (53 ) 
Мароко (37 )
Турция (7 )

Китай (34 )  Мароко (30 ) 
Германия (8 )  Турция (6 ) 
Обединено кралство (5 )

Други  ЕС (4 )

80 0,93 0,94 1
Буховско-Кремиковско  

рудно поле
Устремско рудно поле

 Берилий САЩ (90 ) 
Китай (8 ) няма данни няма данни няма

данни 0,99 0,99 0

 Бисмут
Китай (82 ) 

Мексико (11 ) 
Япония (7 )

Китай (84 ) Китай (84 ) 100 0,96 0,94 1
Централно Родопски руден 

район– находища „Маджаро-
во“ и „Бакаджик“

 Борат
Турция (38 ) 

САЩ (23 ) 
Аржентина (12 )

Турция (98 ) Турция (98 ) 100 1,0 1,0 0

 Кобалт

Демократична репу-
блика Конго (64 )

Китай (5 )
Канада (5 )

Русия (91 )
Демократична

република
Конго (7 )

Финландия (66 )
Русия (31 ) 32 1,0 1,0 0

Бухово-Кремиковски руден 
район  Централно Родопски 

руден район – находища 
„Седмочисленци“ и 

Устремско рудно поле

 Коксови
 въглища

Китай (54 ) 
Австралия (15 ) 

САЩ (7 )
Русия(7 )

САЩ (39 )
Австралия (36 ) 

Русия (9 ) 
Канада (8 )

САЩ (38 ) Австралия (34 )
Русия (9 ) Канада (7 )

Полша (1 )
Германия (1 )

Чешка република (1 )
Обединено кралство (1 )

63 0,92 0,92 0

 Флуорит
 (флусшпат)

Китай (64 ) 
Мексико (16 ) Мон-

голия (5 )

Мексико (38 ) 
Китай (17 ) 

жна Африка (15 )
Намибия (12 )

Кения (9 )

Мексико (27 ) 
Испания (13 )  Китай (12 )

жна Африка (11 )
Намибия (9 )

Кения (7 ) Германия (5 )
България (4 )

Обединено кралство (4 )
Други  ЕС (1 )

70 0,98 0,97 1

Централно Родопски руден 
район

Бухово-Кремиковски руден 
район

Чипровско рудно поле

 Галий
Китай (85 ) 

Германия (7 )
Казахстан (5 )

Китай (53 )
САЩ (11 ) 

Украйна (9 ) 
жна Корея (8 )

Китай (36 ) 
Германия (27 ) 

САЩ (8 )  Украйна (6 ) 
жна Корея (5 )
Унгария (5 )

34 0,95 0,96 0

 Германий

Китай (67 )
Финландия (11 )

Канада (9 ) 
САЩ (9 )

Китай (60 )
Русия (17 )
САЩ (16 )

Китай (43 ) 
Финландия (28 )

Русия (12 ) 
САЩ (12 )

64 1,0 1,0 2

Бухово-Кремиковски руден 
район

находища „Челопеч“ и 
„Сборище“

 афний

Франция (43 ) 
САЩ (41 ) 

Украйна (8 ) 
Русия(8 )

Канада (67 ) 
Китай (33 )

Франция (71 ) 
Канада (19 ) 
Китай (10 )

9 0,93 0,97 1

 елий
САЩ (73 ) 

Катар (12 )
 Алжир (10 )

САЩ (53 )
Алжир (29 ) 
Катар (8 ) 
Русия (8 )

САЩ (51 )  Алжир (29 ) 
Катар (8 ) Русия (7 )  

Полша (3 )
96 0,94 0,96 1

 Индий
Китай (57 )

жна Корея (15 ) 
Япония (10 )

Китай (41 )
Казахстан (19 ) 
жна Корея (11 ) 

онконг (8 )

Китай (28 ) 
Белгия (19 ) 

Казахстан (13 )
Франция (11 ) 
жна Корея (8 )

онконг (6 )

0 0,94 0,97 0

 Магнезий Китай (87 ) 
САЩ (5 ) Китай (94 ) Китай (94 ) 100 0,91 0,91 9

Табл. 1 . Спис к на с ровините от и кл ителна важност а ЕС и минерали ации и ор дявания на те и с ровини в територията на Реп блика 
лгария
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 Естествен
 графит

Китай (69 ) 
Индия (12 ) 

Бразилия (8 )

Китай (63 )
Бразилия (13 )
Норвегия (7 )

Китай (63 ) 
Бразилия (13 ) 

Норвегия (7 )  ЕС (  1 )
99 0,95 0,97 3

Естествен
каучук

Тайланд (32 )
Индонезия (26 ) 

Виетнам (8 ) 
Индия (8 )

Индонезия (32 )
Малайзия (20 ) 
Тайланд (17 )

Кот д Ивоар (12 )

Индонезия (32 ) 
Малайзия (20 ) 
Тайланд (17 )

Кот дИвоар (12 )

100 0,92 0,92 1

Ниобий Бразилия (90 ) 
Канада (10 )

Бразилия (71 )
Канада (13 )

Бразилия (71 ) 
Канада (13 ) 100 0,91 0,94 0,3

Фосфорит
Китай (44 ) 

Мароко (13 ) 
САЩ (13 )

Мароко (31 ) 
Русия (18 )
Сирия(12 )
Алжир (12 )

Мароко (28 )
Русия (16 )
Сирия(11 )
Алжир (10 )

ЕС  Финландия (12 )

88 1,0 1,0 17

 Фосфор

Китай (58 ) 
Виетнам (19 )

Казахстан (13 ) 
САЩ (11 )

Казахстан (77 ) 
Китай (14 )

Виетнам (8 )

Казахстан (77 ) 
Китай (14 ) 

Виетнам (8 )
100 0,91 0,91 0

Скандий
Китай (66 ) 
Русия(26 ) 

Украйна (7 )

Русия (67 )
Казахстан (33 )

Русия(67 ) 
Казахстан (33 ) 100 0,91 0,95 0

Силициев
 метал

Китай (61 )
Бразилия (9 )
Норвегия (7 ) 

САЩ (6 ) 
Франция (5 )

Норвегия (35 )
Бразилия (18 )

Китай (18 )

Норвегия (23 ) 
Франция (19 ) 
Бразилия (12 )

 Китай (12 )  Испания(9 )
 Германия (5 )

64 0,99 0,99 0

Тантал

Руанда (31 )
Демократична репу-

блика Конго (19 )
Бразилия (14 )

Нигерия (81 )
Руанда(14 ) 
Китай (5 )

Нигерия (81 ) 
Руанда (14 ) 

Китай (5 )
100 0,94 0,95 1

Бухово-Кремиковски
руден район

Нареченско рудно поле

Волфрам Китай (84 ) 
Русия(4 )

Русия (84 )
Боливия (5 ) 
Виетнам (5 )

Русия (50 ) 
Португалия (17 )

Испания (15 ) 
Австрия (8 )

44 0,94 0,97 42

Говежденско рудно поле, 
Централно Родопски

руден район и Бухово-Кре-
миковски руден район

Ванадий
Китай (53 )

жна Африка (25 )
Русия(20 )

Русия (71 ) 
Китай (13 ) 

жна Африка (13 )

Русия(60 ) Китай (11 )
жна Африка (10 )

Белгия (9 )
Обединено кралство (3 )

Нидерландия (2 )
Германия (2 ) 

Други  ЕС (0,5 )

84 0,91 0,94 44

Бухово-Кремиковски
руден район,

Централно Родопски
руден район

Метали от  
групата на 
платината

жна Африка (83 )
иридий, платина, 
родий, рутений

Русия (46 ) паладий

вейцария (34 ) 
жна Африка (31 )

САЩ (21 )
Русия (8 )

вейцария (34 )
жна Африка (31 )

САЩ (21 )
Русия (8 )

99,6 0,93 0,98 14

Находища „Росен“, „Медет“, 
„Челопеч“, „Елаците“, „Руен“, 

„Черешките“, „Арда-Капи-
танско“

Тежки 
редкоземни 

елементи
Китай (95 )

Китай (40 )
САЩ (34 )

Русия (25 )

Китай (40 ) 
САЩ (34 )
 Русия(25 )

100 0,96 0,89 8
Бухово-Кремиковски

руден район и Централно
Родопски руден район

Леки
редкоземни 

елементи
Китай (95 )

Китай (40 )
САЩ (34 )

Русия (25 )

Китай (40 ) 
САЩ (34 ) 
Русия (25 )

100 0,90 0,93 3

Рудопроявления „Коте-
новци“, „Свидня“, „Сеславци“, 

„Керасова чука“, „Белица“, 
Централно Родопски руден 

район

Забележки:

( ) При изчисляването на риска за снабдяването процентът на зависимостта от вноса отчита снабдяването в световен мащаб и действителните източници от ЕС  това 
се изчислява по следния начин: нетен внос на ЕС (нетен внос на ЕС  местно производство на ЕС).

( ) Индексът на заместимост е мярка за трудността за заместване на материала, измерена и претеглена въз основа на всички негови приложения, изчислена поотделно 
за двата параметъра  икономическо значение и риск за снабдяването. Стойностите са от 0 до 1, като 1 означава най-малко заменим. Икономическото значение 
се коригира с индекса на заместимост (S E ), свързан с техническите и икономическите резултати на заместителите за отделните приложения на всеки материал. 
Рискът за снабдяването се коригира с индекса на заместимост (S S ), свързан с общото производство в света, важността и съпътстващите продукти на заместите-
лите за отделните приложения на всеки материал.

( ) Рециклирането след излизане от употреба е мярка за съотношението на рециклирането на скрап спрямо търсенето на определена суровина в ЕС, като последното е 
равно на доставките на първични и вторични материали в ЕС.

Източник: Съставено въз основа на окончателния доклад относно прегледа на списъка на суровините от изключителна важност за ЕС, 2017 г.
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Табл. 3.  Прогно ни рес рси от ерни, цветни, редки, благородни и редко емни елементи в перспективни площи на ово-Кремиковския р ден 
ра он

Перспективни площи и находища

U (t)  по категории h (t)  по категории Сума: Cu, Mo, , P , n,
u, g, Pt  и др. (t) 
по категории

221 и 333

Сума редкоземни еле-
менти (t) 

по категории
221 и 333

221 233 334

Курило- елява

Находище „Свидня“ 500 1000 1500 1000 2000

Находище „Курило-Кътина“ 1500 2500 500 1000 500

Площ „Сеславци – Керасова чука“ - 200 1000

Fe – 100000
Ba-50000

S P n Cu
Mo Pt – 150000

S u g – 15 

S  – 100 000
Co-500 000

Площ „Сеславци – Буховски манастир“ 500 1000 1500 150000 150 000

Площ „Баланов дел – връх Готен“ 1000 2500 50000 100000 50 000

Площ „Готен- елява-Бухово“ 1000 2000 25000 100000 50 000

Насипища (табани): „Велепункя“  „Сперла“
“Чора“ “Готен“ - - 2000

S P n Cu
Mo Pt – 50000

S u g – 5 10 000

востохранилища при уран-металургични 
заводи - - 1500

Cu – 2000
P n – 5000

Mo – 150
i –500

Co – 150

1500

Находище „Белица“ 1500 3000 - 100 000 150 000

Табл. 2  Прогно ни рес рси от радиоактивни, цветни, редки, благородни и редко емни елементи в перспективни площи от територията на Реп -
блика лгария

Перспективни площи и находища
U (t)  по категории h (t) по категории Сума: Cu, Mo, , P , n, u, 

g, Pt  и др. (t) 
по категории

221 и 333

Сума редкоземни 
елементи (t) 
по категории

221 и 333 221 233 334

Територия I.
Централно Родопски р ден ра он
находища „Герзовица“
проявления „Люлка“, „Смилян-Изток“,
Конска река“, „Баблон“, 
Изворни части на р. Арда

2000
5000
1000
500

5000
7500
2000
1000

-
10 000
50 000
25 000

25 000
50 000

150 000
10 000

1500
500

Територия II.
Наре енско раново р дно поле, 
находища „Здравец“, нареченски бани,
„Св. Тройца“, „Улин дол“, гово“, „Четрока“

2500 10000 10 000 150 000 2500

Територия III.
Централно Родопски р ден ра он – 
площ  Девин – отиново , 
находище „Щоденски връх“

1500 5000 50 000 20000 500

Централно Родопски р ден ра он – 
площ  еден – ирока л ка 15000 2000

Централно Родопски р ден ра он – 
площ  Кестен-Доспат , 
находища „Барутин“, 
                    „Селище“, 
                    „Касъка“, 
                    „Кестен“

500
500

1000
-

1000
1000
2000

-

1500
1000
1000

-

1500
15000
1000

150 000

500
500

1000
1500

Централно Родопски р ден ра он – 
площ  Смолян - Славе но ,
находища „Ряка 1, 2“, 
„                   Подвис“,
Проявления „Влахово-Тикале“

200
-

200

500
500
500

1000
1500

20 000

15 000
50 000
50 000

500
-

500 000
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ДЕФИНИТИВНИ БЕЛЕЗИ НА НЕПРЕКЪСНАТИТЕ   
ПЕТРОЛНИ АК М ЛАЦИИ

ордан М. орданов, .

The purpose of the papers is to reveal the basic characteristics 
of the Earth’s crust petroleum accumulations, subdivided by 
the professional society into type: a) conventional and type b) 
unconventional. Later, the latter type was named „continuous 
petroleum accumulations”. This suggestion, according to the 
author’s opinion, covers more adequately their genetic nature. 
Subsequently, there was found out number of petroleum fields, 
occur in the tight reservoirs adjacent to source rocks and includes 
numerous  small- to medium-size reservoirs, without defined 
boundaries, no or only local edge and bottom water distribution, 
and no regional oil-gas-water contacts. Trapped hydrocarbons are 
pervasively charged in large areas, and accumulation is caused 
by primary migration and short-distance secondary migration. 
Non-buoyant forces in non-Darcy flow principally have driven 
the hydrocarbon migration and accumulations. These types of 
accumulations are called “quasi-continuous”. Implementing the 
genetic principals, following the Bulgarian terminology practice, 
author’s classification of these petroleum accumulations 
includes two main classes: a) traditional and b) nontraditional 
type.  The latter class includes two subclasses: certain in-situ 
(continuous) and subclass quasi-continuous accumulations.  
Performed comparative analyses between two main classes, 
reveals that unconventional accumulations are differentiated 
from conventional by: Petrophysical characteristics of the 
reservoirs; Trapping mechanism; Diffuse boundaries of the trap 
and seal rocks; Cannot be developing by traditional drilling and 
exploitation processes.

Taking into account mentioned above distinguished features, we 
define certain in-situ accumulations as: ….large in size source 
rock formation of low matrix permeability in which exist localities 
with intense HC saturation without recognizable gas-oil-water 
contacts, as well as diffuse trap boundaries and accumulation 
processes do not depend on buoyancy forces…

We also define “quasi-continuous (in situ) accumulations” 
as:… large in size (area and thickness) tight reservoirs of 
heterogeneity porosity properties, in which exist large number of 
permeable localities („sweet spots”). These local reservoirs have 
been secondary saturated by HC migrating from nearby situated 
producing source rocks through system of microfractures, 
without recognizable gas-oil-water contacts, as well as diffuse 
trap boundaries and accumulation processes do not depend on 
buoyancy forces…

РЕЗЮМЕ

Основна цел на настоящата работа е разкриването на базо-
ви характеристики на петролните находища в земната кора, 
които петролната общност поделя на клас: а) традиционни 
и клас б) нетрадиционни (респ. конвенционални и неконвен-
ционални). Последните в англоезичната литература полу-
чиха наименованието „continuous petroleum accumulations”. 
Впоследствие се установиха и редица природни акумула-
ции, които носят междинна характеристика, именувани като 
“ uasi-continuous”, адаптирани от автора като „квази-нетра-
диционен“.  На тази основа в работата групираме петролните 
акумулации по света най-общо в клас: а) традиционни и клас 
б) нетрадиционни. Последните от своя страна поделяме на 
подклас квази-нетрадиционни и същински нетрадиционни 
или непрекъснати (continuous accumulations). Макар и ко-
ректен, терминът „непрекъснати“ не покрива в достатъчна 
степен тяхната геолого-генетичната същност, поради което е 
дадено предпочитание на латинската фраза in situ. 

Като се придържаме към възприетата от нас геолого-гене-
тична платформа за анализ на проблемите по традиционни-
те и нетрадиционни петролни насищания, както и от посоче-
ните по-горе принципни отличия, дефинираме „същинските in 
si u акумулации“  като: .значителна по пространствен обхват 
нефтогазогенерираща скална среда, с ниска и твърде ниска 
матрична проницаемост, в която се формират локалитети 
с повишена наситеност с ВВ продукти, без разпознаваеми 
контакти на ВВ фазата с пластовите води, без видими кон-
тури на геокапан и екран, а локализационните процеси не се 
контролират от плътностна диференциация на пластовите 
флуиди (архимедовите сили) .

Според нас „квази-in situ акумулация“  е: значителна по 
пространствен обхват и хетерогенна по вместващи свойства 
плътна скална среда, която първично съдържа множество ло-
кализирани участъци с по-добри резервоарни свойства „  

, които впоследствие инвазивно са наситени с  про-
дукти, мигриращи от непосредствено разположени нефтогазо-
майчини скали, без ясно разпознаваеми контури на насища-
нето и дифузни контакти с пластовата вода. .

Критичен елемент при дефинирането на квази-in-situ акуму-
лациите е изискването за широко площно развитие (от ня-
колкостотин до хиляда и повече  квадратни километра) непо-
средствен суперпозиционен (или латерален) контакт между 
генериращи скални комплекси и потенциални квази-резер-
воари.

DISTINCTIVE FEATURES OF CONTINUOUS (IN SITU) OIL ACCUMULATION
 . , .
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Посочените елементи и конкретно резервоарната 
среда се счита, че има стандартен вместимостно-фил-
трационен профил, представен от тесен клас скални 
разновидности: алевро-псефитна кластика, която 
формира преобладаващо порен тип резервоари и кар-
бонатни масиви с преобладаващо пукнатинно-кавер-
нозна вместимост. В частта за геокапаните успехът 
при търсенето се обвързва със задължителното при-
съствие на една от трите основни разновидности ка-
паниращи скални конфигурации: структурна, страти-
графска и литоложка. Тези постулати бяха основните 
стълбове при изграждането на успешни корпоратив-
ни стратегии за търсене. Тяхното приложение дока-
за по безспорен начин валидността им в планетарен 
аспект и поради тази причина находищата, привърза-
ни към тази рамка получиха гражданската квалифи-
кация „традиционни“ (в англоезичната терминология 
„conventional”). Върху тази платформа са и множе-
ството университетски курсове по петролна геология, 
които еднозначно обвързват локализирането на ВВ в 
геокапани с ясно изразена контрастна граница между 
резервоар и екран, както и разпознаваем водонефтен 
и или газонефтен контакт.

От средата на миналия век индустриалният свят на-
сочи поглед към т. нар. нетрадиционни петролни ре-
сурси, главно след обещаващите резултати от въгли-
щен газ от басейна Сан уан в  З част на САЩ. Този 
продукт по-късно бе именуван като „tight gas”, поради 
присъствието си в плътни скални среди (плътни ре-
зервоари). Впоследствие към тази група бяха отнесе-
ни и ресурси, свързани с шистови формации и ВВ про-
дукти, образувани в резултат на кристализационни 
процеси при определена термобарична среда, имену-
вани като природни газохидратни системи. В още по 
ново време като част от групата на нетрадиционните 
акумулации се разглеждат и т.нар. централно-басей-
нови газови полета 9 . Проблемът беше в центъра 
на вниманието на множество изследователи и по-
лучи сравнително завършен вид в монографията на 
Caineng ou, 10 . Паралелно бяха издадени и трудове, 
фокусирани върху нетрадиционни ресурси на отделни 
страни 11, 16  и др. . Обширно множество публикации 
са налице и в руската литература (виж Н . Георесур-
с , Гео нергетика, Геополитика). В българския печат 
излезе обобщението на Еф. Занева-Добранова 5 , с 
една съвременна систематизация на тази група ВВ 
ресурси. 

Независимо от огромния брой изследвания все още 
липсва дефинитивна яснота по отношение на т. нар. 
нетрадиционни ВВ локализации. Без да имаме пре-
тенции за изчерпателност, ще дадем дефиницията 
от решенията на Световния петролен конгрес (2007), 
където специалистите се обединяват около форму-
лировката: „неконвенционални са повсеместно раз-
пространени в обширна площ петролни акумулации, чи-
ито генезис на практика не се влияе от хидродинамични 
ефекти“ ( e ines un nven i nal res ur es  as “ e r leu
accumulations pervasive throughout a large area and not 
significantly affected by hydrodynamic effects”…

През последните десетилетия редица страни фи-
нансираха програми за разработване на мето-
дология за изследване и стопанска оценка на 

обширен клас петролни акумулации, известни днес 
като нетрадиционни (или неконвенционални), които в 
англоезичната литература получиха наименованието 
„continuous petroleum accumulations”  Към този клас 
петролни ресурси практиката адресира: 
l шистов нефт и газ
l нефт и газ в плътни резервоари
l природен газ във въгленосни басейни (въглищен 

метан)
l природни метанохидратни насищания.
Паралелно с прогреса относно представите за форми-
ране на посочените по-горе нетрадиционни въглево-
дородни (ВВ) ресурси, научната общност натрупа зна-
чителен обем фактологичен материал, което позволи 
конструирането на обща генетична линия за произхо-
да и механизма на концентриране на традиционните 
(дискретни) и нетрадиционните (недискретни или не-
прекъснати) ВВ акумулации. В хода на това глобално 
по своя характер обобщение ясно се позиционираха 
два класа ВВ акумулации, които принципно имат общ 
генетичен корен, но са продукт от различен механи-
зъм на концертиране. Макар и да са известни множе-
ство модификации, научният свят възприе установе-
ните в земните недра ВВ локализации да се адресират 
към обекти (геоложка среда) от клас: а  традиционни 
конвенционални  и б  нетрадиционни неконвенцио-

нални .

Тази подялба, която по същество се базира на не-
устойчивата дефиниция за „традиционност“, не раз-
крива достатъчна генетична контрастност на двата 
класа акумулации. Това породи необходимостта от 
ясно очертаване на отличителните геолого-генетич-
ни характеристики, които успешно да обслужват при-
ложната петролна геология. Предмет на настоящото 
изследване са основните дефинитивни характерис-
тики на нетрадиционните ВВ ресурси, именувани от 
нас като „непрекъснати петролни акумулации“.  В след-
ващите раздели на работата за краткост използваме 
латинската фраза (in situ - на място), която според нас 
изразява по-коректно геолого-генетичната същност 
на „непрекъснатите петролни акумулации“.

СЪВРЕМЕНЕН ПРЕГЛЕД ВЪР  СИСТЕМАТИЗИ-
РАНЕТО НА ТИПОВЕТЕ ПЕТРОЛНИ АК М ЛАЦИИ 
РЕС РСИ  ПО МЕ АНИЗМА НА ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Независимо от известни различия, с фундаментална 
значимост за съществуването на една петролоносна 
зона е благоприятното развитие на следните нейни 
веществени елементи: 
l генериращата скална среда (нефтогазомайчини 

скали)  
l вместващо и отдаващо (резервоарно) скално тяло  
l благоприятна структурна конфигурация (геока-

пан), която гарантира капанирането и съхранява-
нето на локализираните ВВ продукти за продължи-
телен период от геоложко време

l екранираща скална среда (екран). 
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толща“, 1 ). Към „ uasi-continuous” 
най-често се отнасят ресурси от 
т. нар „tight gas”, макар и да се 
имат предвид акумулации в плът-
ни, нископроницаеми (под 0,1 m ) 
скални тела, при изричното условие 
акумулацията да е в непосредстве-
на близост до генериращите скали 
( 18  и др.). Тази характеристика по-
зиционира междинния клас по-бли-
зо до квази-нетрадиционните. 

Ще обобщим изложените по-горе 
съждения със следната авторска 
формулировка: установените към 
момента природни петролни акуму-
лации се групират най-общо в клас: 
а) традиционни и клас б) нетради-
ционни. Последните от своя страна 
се поделят на подклас квазинетра-
диционни и същински нетрадицион-
ни или непрекъснати (continuous 
petroleum accumulations) ( ).

ОСНОВНИ ОТЛИ ИТЕЛНИ 
АРАКТЕРИСТИКИ 

НА ТРАДИЦИОННИТЕ 
И НЕТРАДИЦИОННИ ПЕТРОЛНИ 
АК М ЛАЦИИ

Въз основа на обширния световен 
опит от изучаването на нетради-
ционните петролни акумулации 
стана възможно извеждането на 
конкретен набор от параметри за 
адекватно адресиране на дадена 
петролна акумулация към клас „тра-
диционен“ или „нетрадиционен“. а-
рактерът на настоящото изследване 
ни освобождава от необходимостта 
да излагаме обширно отношение, 
поради което сме дали предпочита-
ние на синтезиран вид (  ) за 
сравнителен анализ на основните 
геолого-генетични и петрофизични 
характеристики на двете основни 
групи петролни акумулации. 

Представеният в   сравните-
лен анализ предполага извежда-
нето на финална формулировка на 
дискутираните в работата типове 
петролни акумулации. Както в мно-
жество подобни случаи, отсъстви-
ето на контрастно природно пози-
циониране на двата класа обекти 
(традиционни и нетрадиционни 
петролни акумулации) ограничава 
във висока степен опитите за син-
тезиране на компактна дефиниция 
за клас „нетрадиционни“. Литера-
турният преглед предлага множе-
ство авторски интерпретации, но 

Автор

Терминологична дефиниция на природни петролни акумулации
по признак за „конвенционалност“ и „неконвенционалност“

Конвенционалeн 
(традиционен, dis-

continuous) тип

Неконвенционален (нетрадиционен, continuous) тип

Неконвенционални 
(continuous)

Квази-неконвенционални
( uasi-continuous)

Caineng ou, 2017 конвенционални
(discontinuous)

неконвенционални
(continuous)

квази-неконвенционални
( uasi-continuous)

ing hou hao, 2017
конвенционални

(discontinuous)

неконвенционални
(continuous)

квази-неконвенционални
( uasi-continuous)

Cheng ao ia et al., 2016 конвенционални
(discontinuous)

неконвенционални
(continuous)

квази-неконвенционални
( uasi-continuous)

Caineng ou et al., 2015 конвенционални
(discontinuous)

неконвенционални
(continuous)

квази-неконвенционални
( uasi-continuous)

Авер янова, 2015 традиционни нетрадиционни квази-нетрадиционни
„транзитн е толщи“

Валяев, 2014 традиционни нетрадиционни

Обжиров, 2014 конвенционални неконвенционални квази-неконвенционални

Ковалева и Силант ев, 
2013 традиционни нетрадиционни квази-традиционни

въвеждат различно именуване)

Солов ев и др., 2013 традиционни нетрадиционни не отделя

Занева-Добранова, 
2002 традиционни нетрадиционни не отделя

Табл. 1. Сравнителен преглед на природните петролни ак м лации, системати ира-
ни по при нак а конвенционалност традиционност  и неконвенционалност нетра-
диционност  по и брани литерат рни данни

Независимо от изчистената стилис-
тика на представената дефиниция 
преценяваме, че извеждането на 
хидродинамичните ефекти (проце-
си) като определящи, не разкрива в 
достатъчна степен геолого-генетич-
ната същност на този клас насища-
ния. Това според нас е причината да 
се появят множество опити за ав-
торски интерпретации. От тази по-
зиция 19  въвежда приемлива рам-
ка за разграничаване на този клас 
ВВ продукти. Цитираният автор 
счита, че  най-съществено нетради-
ционните ВВ ресурси се отличават 
от традиционните по:

l резервоарната характеристика 
на вместващите скали

l механизма на акумулиране

l отсъствието на възможност за 
експлоатация по масово практи-
куваните техники в условията на 
фонтаниране или помпено чер-
пане в различните му модифика-
ции.

Извън рамката на настоящата ра-
бота е излагането на становище 
по собствено класификационната 
диференциация на нетрадиционни-

те ВВ ресурси (виж 5 ), където са 
налице множество авторски схеми, 
конструирани съвсем разбираемо 
върху различна параметрична плат-
форма. В обсега обаче на настояща-
та работа е  позиционирането на 
традиционните и нетрадиционни-
те ВВ ресурси в класификационна 
конструкция, базирана върху геоло-
го-генетична рамка. Селективният 
наш тематичен избор се обуславя 
от особената роля на този подход, 
не само като платформа за успешни 
търсещо-проучвателни работи, но и 
като база за изграждане на цялост-
на представа за онтогенезата на из-
копаемите горива от битумния ред. 

Както посочихме по-горе, от среда-
та на миналия век се практикува 
двуделна подялба на петролните 
акумулации на традиционни и не-
традиционни. Впоследствие обаче 
се установиха редица природни 
акумулации, които носят междинна 
характеристика, което мотивира ре-
дица автори да въведат и междинен 
дял (клас) (  ). В англоезична-
та терминология той е именуван 
като „ uasi-continuous”, а в руската 
като квази-традиционен 6  или ква-
зи-нетрадиционен тип („транзитная 
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преобладава подходът за обвърз-
ване на дефинирането с конкретна 
геоложка среда (или клас геоложки 
басейни). Без да имаме претенции 
за устойчивост, предлагаме по-долу 
синтезирана дефиниция за „същин-
ския тип „in situ акумулации“, заим-
ствана и допълнена по 15 . Според 
нас „същинска in si u петролна акуму-
лация“ е: ...значителна по простран-
ствен обхват нефтогазогенерираща 
скална среда, с ниска и твърде ниска 
матрична проницаемост, в която се 
формират локалитети с пови ена 
наситеност с  продукти, без раз-
познаваеми контакти на  фазата с 
пластовите води, без видими конту-
ри на геокапан и екран, а локализа-
ционните процеси не се контролират 
от плътностна диференциация на 
пластовите флуиди архимедовите 
сили ...

Като се придържаме към геоло-
го-генетичния подход за анализ на 
проблемите и следвайки  17 ,  дефи-
нираме „квази-in situ акумулациите“ 
като: ...значителна по пространствен 
обхват и хетерогенна по вместващи 
свойства плътна скална среда, която 
първично съдържа множество ло-

кализирани участъци с по-добри ре-
зервоарни свойства „  , 
които впоследствие инвазивно са на-
ситени с  продукти, мигриращи от 
непосредствено разположени нефто-
газогенериращи скали, без ясно раз-
познаваеми контури на насищането 
и дифузни контакти с пластовата 
вода. .

Авторът е далеч от тезата, че пред-
ставената дефинитивна рамка ще 
позиционира устойчиво акумула-
циите по света. „Палитрата“ на пе-
тролните локализации е твърде раз-
нообразна, което по неизбежност 
предполага обширно присъствие 
на случаи с междинно позициони-
ране, което от своя страна очерта-
ва и перспективите за развитие на  
теоретичната и приложна петролна 
геология. 

С цел обвързване на представени-
те дефиниции, както и изложения  в 

  сравнителен анализ с реал-
ни природни обекти (петролоносни 
зони), ще приведем някои характер-
ни примери за „in situ петролни аку-
мулации“.

иг. 1 Ил страционен модел на типове петролни ак м лации от традиционен, не-
традиционен и ква инетрадицонен тип по 10   с и менения и доп лнения

иг.2 Напре ен геоложки ра ре   от депресията S l  на басе на Bo ai  И то ен 
Кита  и по иция на долния дял на бит мино ната еоценска карбонатна ормация 
S e e ie, с ТОС 1,02- , 2  и I от 285 до 810 mg g  горе , с с с емати на 
ил страция на in situ не тена ак м лация дол  по 1  с и менения
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Типичен пример за такъв тип локализация е аженов-
ската свита (титон-бериаски век) в Западен Сибир, коя-
то е най-голямата и най-типична в света петролна шис-
това формация. Разпространена е на площ 106 km2 и 
има  дебелина до 60 m. Представена е от финоклас-
тични карбонатни, глинести и кремъчни утайки, с мно-
го високо съдържание на органично вещество (средно 
8-12 ).  Разрезът е силно нееднороден, като на места 
се образуват енигматичните  „   (гигантски 
по размер лещи), които на практика отдават. Участъ-
ците с петролно насищане като правило имат дифузни 
контакти с околната скална среда, без видима връзка 
с пластовата вода, която най-често е незначителна  
по обем. Ярък пример за този клас акумулации в Се-
верна Америка е продуктивната горнодевонско-ран-
нокарбонската формация Bakken от басейна  illiston
в Северна Америка. Тя покрива площ от около
520 000 km2 и съдържа 10 милиарда барела извлека-
ем нефт. Съдържанието на Сорг. е значително (15-18 ), 
с Н  средно 600 mg g OC. Пример за нефтена in situ

акумулация (  ) е и еоценската предимно варови-
кова формация Shehejie от басейна Bohai в Източен 
Китай. Съдържанието на ТОС в нея е 1,02-4,92  и  от 
285 до 810 mg C g OC) 14 .  

На специалистите е известно голямото Виетнамско 
нефтено находище „ елият тигър“, където в плътен 
разрез от масивни базални гранитоиди са акумулира-
ни около 700 млн. t нефт. Смята се, че нефтът идва от 
олигоцен-миоцеския пълнеж на басейна и по пътя на 
„течнофазна инвазия“ запълва локални зони с пукна-
тинна вместимост. В обобщенията към този обект 3  
посочва, че този тип резервоари обикновено показват 
АВПН, с коефициент на аномалност 2. Във основа на 
тези белези цитираният автор адресира акумулация-
та като квази-in situ течнофазна акумулация. Към тази 
група вероятно принадлежат и огромните петролни 
ресурси в Западна Канада (Атабаските пясъчници) и 
битуминозните скали от Източна Венецуела (басей-
нът Ориноко – формацията O icina), с пояс от продук-
тивни полета от тежък нефт и малт).

Дефинитивен параметър

Тип на петролната акумулация

Традиционен
Нетрадиционен

Същински нетрадиционен Квази-нетрадиционен

Типични примери от петролни 
акумулации (ресурси) Конвенционален нефт и газ Конвенционален нефт и газ Нефт и газ в плътни резервоари от клас-

тични, карбонатни и неседиментни скали

Площен обхват В границите на геокапана В границите на геокапана
Определяща роля имат участъците с 
подобрена резервоарна характеристика, 
т. нар. „s eet spots”.

Разпределение на нефт, газ и 
платови води Контрастни контактни граници Контрастни контактни граници

Отсъствие на разпознаваеми контактни 
граници и или локално присъствие на 
подови и краеви води

Пространствена позиция в басейна В структурни, стратиграфски 
или литоложки геокапани

В структурни, стратиграфски или 
литоложки геокапани

В обширна площ от синклиналната част 
на басейна, както и по неговите склонове

Граници на нефтогазонаситената 
площ

Контролират се от периметъра 
на затварящата изохипса

Контролират се от периметъра на 
затварящата изохипса

Не се контролират или е налице частичен 
контрол от затваряща изохипса

Позиция спрямо нефтогазомайчи-
ните скали

Системна връзка, без опреде-
лена пространствена позиция

Системна връзка, без определена 
пространствена позиция

Резервоарът най-често е разположен в 
близост до генериращите скали и обхва-
ща обширна площ

Поведение на пластовото налягане Най-често нормално Най-често нормално Често аномално високо

Проява на архимедовите сили Контролират локализационния 
механизъм

Контролират локализационния 
механизъм

Несъществена роля в локализационния 
механизъм

Разпознаваемо присъствие  на 
поднефтени и краеви води

Ясно и разпознаваемо при-
съствие Ясно и разпознаваемо присъствие Трудно разпознаваеми или неразпозна-

ваеми

Фазово състояние на петролните 
продукти във вместващата среда Доминира свободно състояние Доминира свободно състояние Наличие на свободна, адсорбирана и 

разтворена фаза

Морфологичен тип на вместващото 
пространство Филтриращи пори и пукнатини Филтриращи пори и пукнатини Проводящи микропукнатини и различен 

генетичен тип пори и свързващи канали

Матрична и обемна проницаемост От няколко десетки до стотици 
милидарси

От няколко десетки до стотици 
милидарси От нано до няколко милидарси

Подчиненост на законите на флуи-
додинамиката

Подчиняват се на закона на 
Дарси Подчиняват се на закона на Дарси Доминират дифузни процеси, но частич-

но и законът на Дарси 

Механизъм на добив Стандартна техника при фонта-
ниране и помпени техники

Стандартна техника при фонтани-
ране и помпени техники

Задължително се практикуват техники 
за стимулиране на резервоара

Ресурси, запаси и нефтогазоотда-
ване Висока степен на извличане Висока степен на извличане Значителни ресурси, но незначителен 

дял на извлекаемите запаси

Сравнителен анали  на основните геолого-генети ни и петро и и ни арактеристики на петролни ак м лации от традиционен 
и нетрадиционен тип
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арактерен пример за квази-in situ (газова) акумула-
ция е разрезът на средно-горнотриаската формация 
Yangchang от Ордоския басейн в Китай,  поделена 
на 10 члена. Основно генериращо тяло е член 7 
(80-100 m), а основен резервоар са плътни пясъчни-
ци с дебелина 120-150 m (член 6), които залягат 
суперпозиционно (  ). Средното съдържание 
на Сорг. е 13,76 , а o e 0,85-1,15 . Плътността на ге-
нерационния поток съставлява около 4,95.106 t km2, 
а плътността на потока от експелирани продукти –
2,9.106  t km2  ( 17  и др.). Този поток зарежда инва-
зивно плътните пясъчници в резултат на разлика в 
налягането между двете скални тела (около 10 МРа) 
17 . Подобна петролна среда от същия басейн е уста-

новена и в широко разпространени серии от пермски 
плътни газонаситени пясъчници (формация Shanxi и 
Xiashihezi, 13 . Миграционните процеси принципно 
не се подчиняват на плътностна диференциация (ар-
химедови сили) и миграционният път е твърде огра-
ничен. Според пресмятанията на цитираните автори, 
минималната интензивност на газогенерационния 
процес за конкретния случай трябва да превишава 
109 m3 km2. Тези данни категоризират газонаситеното 
поле като типична квази-in situ (tight газ) газова акуму-
лации. Аналогичен пример от Северна Америка е ши-
роко известното газово поле Barnett shale, свързано 
с финокластични, богати на органика долнокарбонски 
(турне и визе) серии.

Макар и понастоящем централно-басейновите газо
газо-кондензатни системи (акумулации) да се счи-
тат за „неразработена територия“, огромният ресур-
сен потенциал на тези обекти привлича все повече 
финансов и изследователски ресурс за изграждане 
на модели за тяхното формиране и стратегии за ус-
пешно усвояване.  Принципно тяхното адресиране е 
към клас „нетрадиционни“, но наличните данни от по-
добни обекти на територията на САЩ и Канада сви-

детелстват за по-изразена принадлежност към клас 
„квази-   газови акумулации“. В специализираната 
литература се описват следните типични за този клас 
басейни: Greater Green River от СЗ Вайоминг, Anadarko 
в Оклахома и др. Извън САЩ и Канада към тази група 
се отнася вероятно и най-перспективният мощен кар-
бонски (повече от 7 km) разрез на Днепровско-Донец-
кия басейн в Източна Украйна, където се прогнозират 
ресурси от около 2,8 m12 (http: .og .com articles
print volume-96 ....). Пример за такъв тип резервоар 
в България е дебелата долно-средно юрска серия от 
Търновското понижение 4 , където са разпознати ге-
нериращи интервали, а 2  описват резервоарни учас-
тъци с порестост 15-20 . Подобна характеристика 
според нас има и продуктивният долноюрски разрез в 
находище „Койнаре“ от Централна Северна България. 
От проучванията до момента се формира и геоложка 
представа за аналогична петролна среда и в късно-
кредно-неогенския разрез на Западно-Черноморския 
басейн (поне в пределите на българската акватория).

Особено място в поредицата от български примери 
заема палеозойският разрез от Добруджанския въгли-
щен  басейн. По материали на 7 ,  метанът в карбон-
ската кластика е главно от въглищните пластове, при 
това е остатъчен газ, тъй като преди пермския период 
е налице дълбока ерозия и едва след отлагането на 
средната юра са формират условия за развитие на 
регионален екран, който да задържи наличните обе-
ми газова фаза (метан и метанови хомолози до С6, 
както и азот). По-важното в случая е вероятността 
за силно уплътняване на С1 пясъчниците, паралелно 
с инт ензивни вторични минерализации, както и нача-
лен контактен метаморфизъм по дайкови структури. 
При тези условия е правомерно да се допусне уста-
новените интервали с по-високи порестости (до към 
20  - устно съобщение) да са съхранени само в отдел-
ни локалитети, аналогични на възприетия в англое-
зичната литература термин „s eet spots” ( 12  и др.). 

иг. 3 С ема на ква и-непрек сната не тена ак м лация, прив р ана к м лен 6 на к снотриаската ормация a c a g от 
басе на Ордос в Северен Кита , инва ивно наситена с не т от ра положеното под него основно генериращо тяло лен 7 на 
с щата ормация  по 13, 17 и 20   с и менения



НЕФТ И ГАЗ

32 МИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ     4/2018

Потенциални локализации в тези скални серии се оч-
аква да бъдат от клас „квази-in situ насищания“. Макар 
и с твърде голяма степен на резервираност,  подобен 
сценарий е приложим и за горнотриаско-долно-сред-
ноюрския разрез от обширната площ на Луковитско-
то понижение от Централна Северна България  дол-
но-средноюрският разрез на Търновското понижение  
кредно-палеогенски разрез на Ломската депресия.

ЗАКЛЮ ЕНИЕ

Въз основа на изложените в предходните раздели 
съждения и тези за нетрадиционните петролни аку-
мулации, могат да бъдат изведени следните заключи-
телни формулировки:

l „Същинска in situ петролна акумулация“ е: значи-
телна по пространствен обхват нефтогазогенери-
раща скална среда, с ниска и твърде ниска матрич-
на проницаемост, в която се формират локалитети 
с повишена наситеност с ВВ продукти, без раз-
познаваеми контакти на ВВ фазата с пластовите 
води, без видими контури на геокапан и екран, а 
локализационните процеси не се контролират от 
плътностна диференциация на пластовите флуиди 
(архимедовите сили) .

l „Квази-in si u акумулация“ е: значителна по прос-
транствен обхват и хетерогенна по вместващи 
свойства плътна скална среда, която първично съ-
държа множество локализирани участъци с по-до-
бри резервоарни свойства (sweet spots), които впо-
следствие инвазивно са наситени с ВВ продукти, 
мигриращи от непосредствено разположени неф-
тогазогенериращи скали, без ясно разпознаваеми 
контури на насищането и дифузни контакти с пла-
стовата вода...

l Критичен елемент при дефинирането на квази-in 
situ акумулациите е изискването за широко площ-
но развитие (от неколкостотин до хиляда и повече  
квадратни километра) непосредствен суперпози-
ционен (или латерален) контакт между генерира-
щи скални комплекси и потенциални квазирезер-
воари.
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РЕЗЮМЕ

По източния склон на Франгенско плато се наблюдава 
най-обширния свлачищен комплекс по Черноморско 
крайбрежие. Той обхваща бреговата зона северно от 
Варна до долината на река Батова. В тялото на древ-
ното свлачище са формирани и развити множество 
съвременни активни свлачищни зони – „Ревиера“, 
„Златни пясъци“, „ урналист“, „Свети Никола“, „Тра-
ката“ и други. Най-активната съвременна свлачищна 
зона е свлачището „Трифон Зарезан“. Засегнатите 
от свлачищните процеси терени са с площ около 35 
дка. В статията е направен анализ на съвременното 
геодинамично състояние на свлачището, механизма 
и динамиката на развитие на свлачищните процеси. 
Въз основа на резултатите от стабилитетните изчис-
ления и конкретните геодинамични условия са напра-
вени препоръки за укрепване.

Вморфологията на Франгенския свлачищен амфи-
театър преобладават макро- и мезосвлачищни 
стъпала, като се открояват три циркусообраз-

ни свлачищни района: „Виница“, „Аладжа манастир“, 
„Карталтепе“ - „Златни пясъци“ и един срутищно-свла-
чищен участък на тесния яр в местността Екрене. В 
тялото на древния свлачищен циркус са развити две 
до три свлачищни стъпала. Структурата им е харак-
терна за делапсивния характер на развитие на свла-
чищните процеси. 

В тялото на древните свлачищни циркуси на отдел-
ните райони са развити множество съвременни ак-
тивни свлачища. Най-често те са привързани към 
долната, приоткосна част на морския бряг (долното 
свлачищно стъпало). По-големите съвременни свла-

СВЛА И Е „ТРИФОН ЗАРЕЗАН   ИНДИКАТОР
ЗА ГЕОДИНАМИ НОТО СЪСТОЯНИЕ НА ТЕРЕНИТЕ
ПО ИЗТО НИЯ СКЛОН НА ФРАНГЕНСКОТО ПЛАТО

Доц. д-р Стефчо Б. Стойнев, sto nev mail. g – МГУ „Св. Иван Рилски“ - София

LANDSLIDE „TRIFON ZAREZAN” – AN INDICATOR OF THE GEO-DYNAMIC STATE OF THE TERRAINS 
ON THE EASTERN SLOPE OF THE FRANGEN PLATEAU 

ssoc. Pro . r. Sre cho Stoinev

ABSTRACT

The east slope of the Frangensko Plateau is affected by 
the landslide area that is the vastest one form the Black 
Sea coast area. It engages the shore area north form Var-
na to Batova River. Numerous active landslides are em-
bedded in the ancient landslide body – at Riviera, Golden 
Sands, Journalist, St. Nikola, Trakata and other areas. The 
most active landslide area is the Trifon Zarezan landslide. 
The affected territory is of 35 dka. The article discusses 
the actual condition on the landslide, the mechanism and 
the dynamics of its current development. The slope stabil-
i  al ula i ns resul e  in e ning  re en a i ns 
for stabilization and calculation of the landslide forces on 
the reinforcement structures.

чищни зони са „Траката“, „ урналист“, „Златни пясъ-
ци“, „Кранево“, „Свети Никола“. Голяма част от тези 
свлачищни циркуси са проучвани и са проектирани и 
изпълнявани противосвлачищни мероприятия.

Свлачище „Трифон Зарезан“ е едно от най-големите 
съвременни активни свлачища засегнали морския 
бряг северно от Варна. Свлачищните процеси са раз-
вити в долната част на древния свлачищен циркус. Те 
са разрушили напълно зоната между панорамния път 
Варна – Златни пясъци и плажната ивица. Активиза-
цията на свлачищните процеси е през 1997 г. и е свър-
зана с чувствителното инфилтрационно подхранване 
на подземните води в района, резултат от падналите 
валежи в периода 1995-1996 г. Свлачищните процеси 
се активизират отново през април 2001 г. и февруари 
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В геоложко отношение районът е изграден от регре-
сивен неогенски варовиково – мергелно-глинесто-пе-
съчлив геокомплекс. Литостратиграфски в него се 
поделят следните свити:

l вксиновградска свита (evN1
kg-s).  Изградена е от 

алевритови мергели в долната част и ниско и ви-
соко пластични глини с прослойки от глинести пя-
съци и заглинени пясъци в горната част

l рангенска свита 1
s . Представена е от глинести 

пясъци, и финослойни глини, залягащи над гор-
ния хоризонт на Евксиновградската свита. Про-
слояват се и от лещи и слоеве от разнозърнести 
пясъци, с различно процентно съдържание на фи-
нодисперсна фракция. Свитата е изцяло засегна-
та от древните свлачищни процеси, с присъствие 
на чакъли и скални късове от песъчливи и детри-
тусни варовици. Клифовидният свлачищен бряг в 
участъка разкрива изцяло седиментите на тази 
свита. Изгражда изцяло склоновия брегови гео-
морфоложки комплекс в района

2005 г. Свлачището е съвременно, периодично акти-
визиращо се, с характерна и ясно изразена свлачищ-
на морфология. Свлачищният циркус е със значите-
лен площен и дълбочинен обхват, сложна геометрия 
и механизъм на развитие на свлачищните процеси. 
Укрепването на свлачището и възстановяване на за-
сегнатата инфраструктура е свързано с изпълнение 
на значителни по обем и обхват противосвлачищни 
съоръжения. 

ГЕОМОРФОЛОЖКА АРАКТЕРИСТИКА 
И ГЕОЛОЖКИ СТРОЕЖ

Франгенското плато се разполага между Варненска-
та низина, Черно море и долината на Батова река. 
Източната периферия на платото и прилежащия му 
склонов свлачищен ландшафт достигат на разстоя-
ние 2,7 km навътре в сушата. Средният наклон на 
релефа на крайморския склон от скалния венец при 
Аладжа манастир до бреговата ивица е между 6-9о.

Свла ището Три он аре ан . асегнатите от свла ищните процеси терени са с площ около 35 дка
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Фиг. 1. Инженерногеоложка карта на съвременното свлачище
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l Одърска свита 1
s .  резултат на древните свла-

чищни процеси тази свита в района е представена 
само от скални фрагменти – различни по голе-
мина скални пакети, разкриващи се по терена и в 
плиткоморската акватория. 

ИДРОГЕОЛОЖКИ СЛОВИЯ

Локалните хидрогеоложки условия се определят от 
разпространението и издържаността на заглине-
ните в различна степен пясъци и праховите пясъци 
(пластове 3 и 3б, иг. 2). За локален и регионален 
водоупор се приема мергелният хоризонт – пласт 
4. Подземните води, акумулирани във водоносните 
пластове, формират безнапорен водоносен хоризонт. 
Потокът генерално е насочен на И И и е със среден 
хидравличен градиент от около   0,30, като води-
те се дренират от морската акватория. Структурата 
на филтрационния поток в района на съвременното 
свлачище търпи значителни деформации. Токовите 
линии на хипсометрични нива „Спортпалас” и на из-
ток докъм подпорната стена (зоната над свлачищния 
отстъп) показват равномерен ход на филтрацията, с 
приблизително успоредни една на друга еквипотен-
циални линии на напора. идравличният градиент на 
потока е със стойности   0,23 – 0,34, като следва 
морфологията на склона. В централната част на гла-
вата на свлачището и левия борд градиентът е меж-
ду 0,4-0,5 и към десния борд достига   1,0. В тази 
ивица нивото на подземната вода стръмно потъва 
в дълбочина. В зоната над свлачищния отстъп (над 
пътя към „Спортпалас”) подземните води залягат на 
средна дълбочина от 6-8 m до 12-15 m от терена. В 
ивицата на подпорната стена (над свлачищния цир-
кус) подземната вода удълбочава нивото си към
16-20 m дълбочина от терена. Навлизайки в свлачищ-
ното тяло нивото значимо пада, като достига дълбо-
чини 30-32 m от терена. В тази зона, свлачищният 
масив фигуративно действа като дълбока дренираща 
шахта с голям диаметър. 

ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКА АРАКТЕРИСТИКА

В цялата зона от Франгенското плато до морската ак-
ватория (както и навътре в нея) склоновият ландшафт 
е обхванат изцяло от древни свлачищни процеси. 
Древният им обрив се проследява над Аладжа мана-
стир, като очертанията на главния им отстъп с приле-
жащите бордове очертават типични циркусообразни 
форми на свлачището. Свлачищните стъпала в тяло-
то на древния циркус са от линейно-блоков тип, но и 
с локални циркусообразни форми, които денивелират 
терена в югоизточна посока (към морето). Древният 
свлачищен циркус се е развил на две нива, свързани 
помежду си – горно, което завършва с типичен меж-
динен свлачищен вал, на който окрайната му челна 
ивица достига в дясно от панорамния крайморски 
път и долно в което морфоложки са обособени два 
циркуса, които навлизат в морската акватория. Се-
верният е с посока на придвижване на североизток, 
като десният му борд почти следва ивицата на левия 
борд на съвременното свлачище. жният циркус на 

древното свличане в голяма степен се покрива с тя-
лото на съвременно активно свличане. 

Древните свлачищни процеси датиращи от края на 
плейстоцена и началото на холоцена, са свързани с 
черноморска регресия и формирането на древнохо-
лоценската морска тераса (пласт 3в, иг. 2). В об-
следвания свлачищен участък цокълът на терасата е 
врязан в мергелния хоризонт около абсолютна кота 
минус 6,0. Гравитационните процеси са се развивали 
делапсивно с постепенно настъпване към сушата. 
Слабите зони привързани към глинесто-мергелни-
те слоеве на сармата първоначално са образували 
линейно-блокови свлачищни структури, които в раз-
витието си са приемали по склона циркусообразни 
свлачищни очертания. 

Генезисът на съвременното свлачище е пряко свър-
зано със структурата и очертанията на долното стъ-
пало на древния циркус. Обхватът на съвременния 
свлачищен циркус е даден на иг. 1. Свлачището е 
с площ около 35 дка, като ширината му се изменя 
от 210 m в горната част на свлачищния циркус до
310 m в крайбрежната ивица. Дължината му е 140 m 
сухоземна и поне още 30-40 m подводна част. Езика 
на свлачището излиза около изобата 1-2 m в подвод-
ния абразионно-акумулативен склон. Свлачищният 
отстъп е с височина 8-9 m, като скъсването е развито 
на две нива с отстъпи по 4-4,5 m. В тялото на свла-
чището се проследява основна пукнатина (клин), от 
която в източна посока е развито долното стъпало на 
съвременното свлачище. 

Активното свлачищно тяло в план и разрез почти 
се наслагва върху долното ниво на древния циркус. 
Съвременната хлъзгателна повърхнина в тялото на 
свлачището, развита на ниското хипсометрично ниво, 
към мергелите – пласт 4, почти следва равнината на 
залягането на древната. Структурата на свлачището, 
както и геоложкият разрез на склоновите участъци 
е даден на иг. 1 и иг. 2. Геометричните данни на 
нанесените хлъзгателни повърхнини – древни (със 
зелен цвят) и съвременни (с червен) са вследствие 
на анализ и интерпретация на: морфоложките особе-
ности на релефа, данните от картировката  векторите 
на преместванията на  земната основа  засечените 
слаби зони (хлъзгателни повърхнини) в сондажни из-
работки  механизма на свлачищните процеси и свър-
заните с него пространствени форми на срязване на 
земната основа.

В тялото на свлачището се проследява основна пук-
натина (клин), от която в източна посока е развито 
долното стъпало на съвременното свлачище. При 
циркуса на долното свлачищно стъпало, съвременни-
те реализирани хлъзгателни повърхнини са дадени с 
арабски цифри 1 и 2. лъзгателната повърхнина 
на главния обрив е с 3. Преместването на терени-
те в зоната на горното свлачищно стъпало е средно
8,5 m, а на долното то е с дължина 11,2 m. Тези данни 
показват, че по-изявеното преместване е на долното 
свлачищно стъпало. Практически това стъпало е ге-
нератор на свлачищния процес. 
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Морската абразия, геотехническите свойства на гли-
нестите разновидности, оводняването на масива и 
наклона на склона са предизвикали активния свла-
чищен процес. Първоначално са се реализирали по-
върхнини 1 и 2, които привеждат в движение долното 
свлачищно стъпало. Оформеното горно стъпало на 
свлачището по повърхнина 3 започва постепенно 
преместванията си, но само след придвижването на 
долното свлачищно стъпало. Този механизмът на 
гравитационния процес е характерен за склонове за-
сегнати от делапсивни свличания. По същия начин 
са се развивали и древните свлачища, свързани с 
отдръпване на морето и реализиране на свлачищни 
стъпала навътре към сушата, паралелно с нейното 
издигане. 

Поделените в геоложкия разрез на свлачището 
инженерногеоложки разновидности са дадени на

иг. 2, а физикомеханичните им свойства са посочени
в табл. 1,  3

ОЦЕНКА НА СТО ИВОСТТА НА СВЛА И ЕТО

За оценка на устойчивостта на терена са използвани 
съставените инженерногеоложки разрези по две про-
филни линии ( иг. 2).

Изчисленията са извършени с програмата Slope2015 
на фирмата GeoStru. Предвид на характера на свла-
чищнните премествания в двата свлачищни участъка 
е използван метода на Спенсър за кръгово-цилинд-
рични повърхнини на хлъзгане. 2

Инженерногеоложките условия са схематизирани по 
следния начин:

l Обхватът на повърхнината на хлъзгане е привър-
зан към границите на свлачищния участък. При 
изчисленията за устойчивост са използвани съот-
ветните средни стойности на плътността и харак-
теристичните стойности за якостта на срязване –
остатъчна якост за всички инженерногеоложки 
разновидности и върхова за мергелите (пласт 4)

Показатели
Пластове 

2а 2а-1 2б 2в 3а 3а-1 3б 3в 4 4.1

Обемна плътност n, g cm3 1,97 1,88 1,84 2,10 1,87 1,80 1,87 1,87 1,74 1,77

Показател на пластичност р, 7,2 11,9 28,5 - 31,4 33,3 13,5 - 34,7 35,2

Показател на консистенция с 1,4 1,1 0,85 - 0,90 0,85 1,0 - 1,2 9,90

Върхова якост на срязване (нормативна)

гъл на вътрешно триене н, ° 31,6 31,8 21 40 22,4 14,5 29,6 30,6 36,4 33,9

Сцепление Сн, kPa 25,0 36,9 60,2 30,0 70,8 40,1 37 43,4 130,6 104,2

Остатъчна якост на срязване (нормативна)

гъл на вътрешно триене н, ° 29,4 30 19,2 - 19,7 10,2 26,6 27,7 33,5 30,5

Сцепление Сн, kPa 12,9 19,8 50,8 - 50,6 38,4 30,3 36,0 56,8 62,5

Табл. 1. и икоме ани ни пока атели на поделените инженерногеоложки ра новидности

Профил 
номер

Коефициенти на устойчивост по Спенсър

Долно свлачищно стъпало Горно свлачищно 
стъпало 

Повърхнина 1 Повърхнина 2 Повърхнина 3

 - 0,97 1,01 1,08

 - 1,01 1,05 1,15

Табл. 2. Таблица с ре лтати от стабилитетните и исления 
по про или

l За да се възпроизведе максимално близка кон-
фигурация между потенциалните и реализираните 
хлъзгателни повърхнини в масива (дадени с чер-
вено на инженерногеоложките профили) в програ-
мата се задават фиксирани участъци на развитие-
то на кръгово-цилиндрични повърхнина. Търси се 
най-неустойчивата с фиксирано местоположение 
на активния  отстъп (обрив). Тези повърхнини са 
обозначени на профилите с арабски цифри

l В обхвата на долното свлачищно стъпало повърх-
нините са 1-ва и 2-ра и съответно за горното стъпало –
3-та

l Всички пластове в хидрогеоложко отношение са 
зададени като проницаеми, с изключение на мер-
гелния хоризонт – пласт 4

l Проектните изчисления за устойчивост са из-
вършени съгласно изискванията на Еврокод 7 
1 , като е приложен метод на проектиране 3 

с използване на частен коефициент на носимо-
способност γ   1,0. При основно съчетание на 
товарите, съгласно Национално приложение E  
1997-1  са приложени следните частни коефи-
циенти на почвените параметри:  γγ  1,0, γϕ  1,25 и
γС  1,25. Получените резултати са представени в 
табл. 2.

Резултатите от направените стабилитетни изчисле-
ния позволяват да бъдат направени следните изводи:
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l С най-ниска устойчивост се явява свлачищната 
зона (ивица) под ресторант „Трифон Зарезан” (про-
фил - )  

l По повърхнини 1 и 2 се получава най-ниската 
стойност на коефициента на устойчивост. Долно-
то свлачищно стъпало се явява основния генера-
тор на движение на свлачищния масив  

l Изследванията потвърждават и делапсивния ме-
ханизъм на развитие на склоновите процеси. Го-
рното стъпало, изграждащо главата на свлачище-
то, е в състояние на относителен покой. Неговата 
активизация се осъществява след придвижването 
на долното свлачищно стъпало

l С цялостния си обем, в геодинамичен план свлачи-
щето през по-голямата част от годината се намира 
в състояние малко над граничното равновесие. То 
е периодично активизиращо се, като склоновият 
процес се засилва през периодите на значими
абразионни въздействия върху крайбрежната 
ивица и подводния склон, съчетано с повишена 
инфилтрация в масива на валежна вода. Обикно-
вено това е периодът между месеците октомври –
декември.

Направените изводи в немалка степен се покриват 
със съвременните геодинамични условия на свла-
чищния циркус.

Стабилитетните изследвания показват, че използ-
ваните стойности на якостните показатели на пла-
стовете, изграждащи свлачищното тяло, са в голяма 
степен реалистични. Те следва да се ползват в по 
нататъшните разработки за проектиране на проти-
восвлачищни мероприятия. 

ПРЕПОРЪКИ ЗА КРЕПВАНЕ НА СВЛА И ЕТО

Укрепителните мероприятия могат да следват две ос-
новни направления: 

l Укрепване на свлачището и пътя с реконструкция 
и възстановяване на цялостната инфраструктура 
в района  

l Укрепване на пътя, без стабилизиране на свлачи-
щето и противодействие на морската абразия. 

ре е    с е о

Свлачищното тяло, включващо разрушеният паркинг, 
склонът и плиткоморската ивица могат да се укрепят 
с изграждане на затежняваща дамба и буни, допълне-
ни със силова конструкция в зоната на свлачищното 
тяло. Дамбата може да започва от клифовидния бряг 
и да продължи в морската акватория. Възможното 
разположение на силовата конструкция е в ивицата 
на главата на долното свлачищно стъпало. 

С мос о е о ре е   с

При укрепването само на пътното платно трябва да 
се има в предвид, че главния път съвместно със скло-
на над него засега се намират в устойчиво равнове-

сие, отговарящо на нормативните изисквания при 
експлоатационно състояние на масива. Укрепителни-
те мероприятия ще са необходими за да се оптими-
зира габарита на съществуващия път и обслужващия 
сервитут, както и за спиране на евентуалното бъдещо 
разрастване на свлачищните процеси към него. По-
добно укрепване ще повиши още повече устойчивост-
та на пътя и склона под „Спортпалас”.

Стабилизирането на пътя би могло да се извърши 
чрез изграждане на укрепителна силова конструкция, 
която да се разположи в дясно от пътно платно на 
оптимално разстояние от него или чрез своеобразно
премостване на пътя надлъжно на пътното платно, на 
близки нивелачни нива със съществуващия главен 
път Варна – Златни пясъци.

ЗАКЛЮ ЕНИЕ

Направеният анализ на геодинамичните условия в 
района на проучваното свлачище и резултатите от 
анализа на устойчивостта на свлачищния циркус поз-
воляват да се направят следните изводи:

l Конкретизиран е геоложкият разрез и геометри-
ята на инженерногеоложките разновидности и 
хлъзгателните повърхнини на свлачищното тяло

l Определени са геотехническите свойства на ин-
женерногеоложките разновидности за оценка на 
устойчивостта на свлачището и проектиране на 
противосвлачищните съоръжения.

l Изяснени са механизма и динамиката на свла-
чищните процеси, както и причините обусловили 
активизацията им

l Направените стабилитетни изчисления показват 
съответствие със съвременното геодинамично 
състояние на свлачището и делапсивния характер 
на развитие

l Резултатите от направената оценка на съвре-
менното геодинамично състояние на свлачището 
позволяват да се изберат най-подходящите проти-
восвлачищни съоръжения за укрепването му.
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РЕЗЮМЕ

В сондажните разрези от Севeрна България са отде-
лени почти 300 скални разновидности. Това е напра-
вено на базата на техните структурни особености и 
главни скалообразуващи компоненти. В средно-гор-
нодевонския и долнокарбонския интервал са отделе-
ни различни микрофациални типове. Те са сравнени 
със „стандартните микрофациални типове” на ilson 
(SMF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 
22, 23, 24, 25, 26) доразвити от Fl gel, 2004. В СЗ Бъл-
гария в девонски класти съдържащи се в Перм Кар-
бонски конгломерати по-рано са установени разноо-
бразни крайбрежни и дълбоководни микрофациеси. 
Изследваните микрофациални типове и степента на 
зрялост на органичното вещество в скалите допускат 
възможността за откриване на въглеводородни зале-
жи в областта южно от българо-румънската граница. 

Изследването на девонските-долнокарбонски 
скали в Северна България бе извършено непо-
средствено при прокарването на 21 сондажа, 

налични до момента. Тези сондажи са преминали 
също така пермските и болшинството от карбонските 
последователности в Добруджанския басейн. По ня-
кои от тях са изведени (основателно или неубедител-
но) литостратиграфските единици на долния карбон 
в басейна.

СТР КТ РНО МИНЕРАЛОЖКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА 
СИЛ РСКИТЕ  ДЕВОНСКИТЕ И ДОЛНОКАРБОНСКИТЕ 
СЕДИМЕНТНИ СКАЛИ В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ  СЪС
ТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА

Изучаването на състава на глинестите минерали в па-
леозойските разрези в Северна България е незадово-
лително. Опитите минералният им състав да се изучи 

МИКРОФАЦИАЛНИ ТИПОВЕ В КАРБОНАТНИТЕ 
ДЕВОНСКИ И ДОЛНОКАРБОНСКИ СЕДИМЕНТИ В 
СОНДАЖИТЕ В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

П    С  Я  

           
   

Prof. DSc, PhD Slavcho Yanev 

ABSTRACT

In boreholes from North Bulgaria nearly 300 rock types 
have been distinguished according to their textural 
properties and major rock-forming constituents. In the 
Middle – Upper Devonian and the Lower Carboniferous 
different microfacies types have been described and 
compared with Wilson’s Standard Microfacies Types, 
(SMF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 
22, 23, 24, 25, 26), expanded by Flügel 2004. In North-
western Bulgaria, in Devonian clasts within Permian/
Carboniferous conglomerates various costal and deep-
water microfacies were previously established. The 
studied different microfacies types and the maturity 
of the organic matter in the rocks allow suggesting the 
possibility for hydrocarbon discovery in the area south-
west from the Bulgarian-Romanian border.

посредством термограми не се оказва удачен поради 
примесите от органично вещество и напредналата 
катагенеза, които силно деформират получените кри-
ви. Единствено пробите от силурския интервал в Р-1 
Дългоделци са изучени задоволително рентгенограф-
ски, като показват еднообразен състав (илит-муско-
вит, хлорит и кварц) - асоциация a по възприетата от 
Янев и Стефанов 1  номенклатура. Илит-мусковитите 
от силурската и девонската част и в този сондаж не 
показват някакви съществени различия, тъй като са 
в един непрекъснат и еднотипен разрез. Илит-муско-
витите в тях са типични и се характеризират с тесни 
и симетрични базални рефлекси. Откъм страната на 
малките браговски ъгли обаче се наблюдава слабо 
изразена асиметрия, вероятно поради присъствие на 
минимално количество от набъбващи слоеве. лори-
тите са с много ясно преобладаване на желязото над 
магнезия в тях (25-4 пъти).
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ДОА ЕНИТЕ В БРАН А

равномернозърнести (хомеобластични) и неравно-
мернозърнести (хетеробластични)  б) анизометрич-
но-зърнести (призматично-зърнести и влакнести)  в) 
заместващи организмови черупки – псевдоморфози 
чрез запълване при разтваряне-утайване  г) пукна-
тинно-запълващи. В мозайките често участва като 
примес доломит като идиоморфни ромбоедрични 
зърна (а рядко и от калцит). 

По-специфични структурни вариетети на анхидритите 
са литокластичните анхидрити (с циментирани лито-
класти от финозърнест анхидрит) с доломитни зърна, 
микрозърнест анхидрит и калцит  порфировидни ан-
хидрити (едри индивиди в микро- до криптозърнеста 
глинесто-карбонатна маса  порфиробластични анхи-
дрити  пойкилобластични анхидрити  алотриоморф-
нозърнести анхидрити и катакластични анхидрити. 

Анхидритът е доказан освен по оптически и химичен 
път, още посредством рентгеноструктурни изследва-

За разлика от тях, сулфатните и карбонатно-сулфат-
ните скали, представени в Северна България и по-спе-
циално в Североизточна България се отличават с 
много голямо структурно и с ограничено веществено 
разнообразие. Анхидритът е един от основните ска-
лообразуващи минерали в карбонатно-сулфатната 
задруга, а ограничено се среща в доломитната и дру-
ги задруги. В микроскопски препарати се установява 
в няколко форми: 
- яснозърнести мозайки
- идиоморфни кристални индивиди
- микрозърнеста маса и 
- радиалнолъчести агрегати. 

Яснозърнестите мозайки се явяват в няколко струк-
турни вариетета разновидности: а) изометрично-
зърнести (дребнозърнести, твърде финозърнести, 
финозърнести и микро-финозърнести) в това число 

Славчо Янев е дгн професор в 
Геологическия институт при 

БАН, понастоящем пенсионер. 
Роден е на 9 март 1935 г. в Дуп-
ница. Той е автор на повече от 
250 научни публикации (над 90 
самостоятелни, останалите – 
в съавторство), свързани със 
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области на света. Работил е в 
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телски центрове в Германия, Испания, Франция, Италия, 
Австрия, Куба и Тунис. Негови трудове са публикувани 
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отлично палеозоя в повърхностните разкрития на тери-
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палеозоя. Тук се включва и значителна  част от големия 
брой сондажи в карбона на Добруджанския басейн, да-
ващи фациална характеристика на цялостния басейн. 
Славчо Янев е съавтор на 18 картни листа от геоложката 
карта на България в мащаб 1: 100 000.

- Какви са сега приоритетите във Вашата област? 
Следите ли работата на колегите си и какви съве-
ти бихте им дали?

- Приоритет в съвременната геоложка прак-
тика има използването на вече натрупаните 
познания за строежа на нашите земи и при-
родните суровини в тях. Следя работата на 
моите колеги, включително от младото поко-
ление геолози и някои учени с отношение към 
използването на родните природни суровини. 
Намирам обаче, че в някои случаи те трябва да 
познават по-добре съществуващите „по-стари” 
изследвания, за да дават мотивиран отпор на 
волунтаристични, несъобразени със законите 
„гласувания” за спиране на някои проучвател-
ни и добивни работи.

- Каква е Вашата прогноза за бъдещето на сфе-
рата, в която сте работил или на отрасъла като 
цяло?

- Моята убедена прогноза за бъдещето на гео-
логията е, че след съвременния очевиден 
спад на нашата наука, предстои едно немину-
емо силно развитие, като основа за вече про-
хождащия подем в цялостната икономика на 
страната. Геологията е регионална (в добрия 
смисъл на думата) наука и никой друг, освен 
българските учени – геолози и мин ори – не 
могат да внесат в световната съкровищница, 
знания за строежа на нашите земи и полезни-
те изкопаеми в тях.

Списание Минно дело и геология  ще прод лжава традицията си да п блик ва статии на автори, които 
макар и да са се оттеглили от активния на ен и обществен живот, имат какво да споделят с на ите 

итатели. Това са автори, иито на ни постижения и при нание им отреждат водещо място на ени и 
общественици в минералнос ровинния бран . В статиите на те и д лгогоди ни на и с тр дници ще 
обособим р брика ДОА ЕНИТЕ В РАН А , в която ще припомним на по-младите ни итатели те ните 

асл ги и ще ем мнението им по важни в проси.



ГЕОЛОГИЯ

42 МИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ     4/2018

ния (основни линии с дължина 3,46 - 3,50  при интен-
зитет 10  2,84 - 2,85  (   9)  2,32  (   9)  2,32 (   7)  
2,20  (   8)  1,85 - 1,87  (   7)  1,74  (   6-7)  1,64  (  

 7-8)  1,102  (   5-6) 1,102  (   7,8-8) и т.н.).  

В карбонатно-сулфатните и сулфатните скали са ус-
тановени още целестин като единични призматични 
индивиди в карбоната, в пори и пукнатини в анхи-
дрита и като псевдоморфози по пелециподни, остра-
кодни и гастроподни черупки. По каверни и пукнати-
ни в Р-1 Ваклино и Р-119 Кардам на единични места 
се установява самородна сяра с хубави кристални 
форми, а в С-24 Никола Козлево и Р-119 Кардам по
пукнатини – кристалчета от флуорит.

По късове в горнокарбонски и пермски конгломерати 
в Белоградчишко, в перма между селата Долни Лом 
и Гюргич и в една тектонска леща на североизток от 
с. Боровица се установява преотлагане на железохи-
дрооксидни оолити от среднодевонски скали 2 . Те са 
изградени от концентрични слойчета с радиален въ-
трешен строеж. Ядрата на част от оолитите са пред-
ставени от силицикластични зърна или от калцитно 
зърно от фин детритен фрагмент. Оолитите са свър-
зани със спойка, в която освен железни хидрооксиди 
участва и калцит.

ПЕТРОГРАФИЯ И МИКРОФАЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
НА ДЕВОНСКИТЕ И ДОЛНОКАРБОНСКИТЕ КАРБОНАТ
НИ СКАЛИ В СЕВЕРОИЗТО НА БЪЛГАРИЯ

Карбонатните скали в девона и долния карбон на 
Северна България показват изключително разноо-
бразие. Въз основа на различията в химичния състав 
(количествените съотношения калцит-доломит-анхи-
дрит), съдържанията на неразтворимо вещество (и 
зърнометричните класове в него) и микрофациесите 
(съотношенията на главните и второстепенните стро-
ежни части на карбонатните скали, както и конкрет-
ната природа на някои от организмовите останки), в 
Североизточна България се установяват повече от 
300 вариетети карбонатни скали 3 . При варовиците 
те са 116, при слабо доломитните варовици – 79, при 
доломитните варовици (вкл. слабо анхидритни) – 41, 
при слабо варовитите доломити – 33, при варови-
тите доломити (под 5  калцит) – само 16 вариетета 
(поделени по размерите, степента на равномерност 
в едрината на зърната и реликтови структури). За-
бележимата низходяща тенденция се дължи на на-
предващо заличаване на първичните структури при 
диагенетичните и катагенетичните процеси. Сред ва-
ровиците в около 40  преобладават алохемите, а в 
близо 60  доминира основната минерална маса. Има 
8 разновидности кластични варовици, 15 вариетета 
органогенни варовици, 18 – пелетни варовици, 20 – 
пелетоидни (32,47 ). Общо преобладават микритните 
варовици, а най-слабо са застъпени варовиците със 
зърнеста калцитна спойка и кластични и органогенни 
алохеми. Органичните останки са от разнообразен по 
генезис полибиодетрит (вкл. от криноиди, брахиопо-
ди, бриозои, пелециподи, иглокожи, гастроподи, фо-
раминифери, водорасли, тентакулити, корали, миди, 
строматопороидеи и др.). От тях специално внимание 

следва да се обърне на свободно плаващите тента-
кулити, които са по-характерни за откритите части 
на морските басейни. Очевидно познатата главно 
плиткоморска част на басейна в Североизточна Бъл-
гария е прехождала в по-дълбоководни части, макар 
все в рамките на един платформен басейн. ироко 
е проявена в карбонатните скали прекристализация, 
засягаща микритната маса, вкл. микрозърнестата 
маса между алохемите, както и органогенните остан-
ки, пелетите и пелетоидите.  Поради това в редица 
случаи е много трудно да се определи дали се касае 
за първична зърнеста спойка на алохемите или за 
прекристализирали участъци. На места ясно личат 
частично запазени реликти от по-слабо прекристали-
зирали организмови останки.

Добре и детайлно класифицирани досега фациеси 
са главно карбонатните и по-тясно свързаните с тях 
(виж Fl gel 4  и ilson 5 ). 

В по-чистите варовици, особено извън зоните със 
значително засоляване и сулфатоотлагане, се уста-
новяват редица характерни микрофациеси. Във фа-
менската част от разреза в Р-2 Преславци Belivanova 
6  описва осем микрофациални типа (пo Fl gel, l982 
7  ). Това са: 

l Биокластични вакстоуни, сравними със стандарт-
ния микрофациален тип СMФ 9 с два подтипа (съ-
ответно криноидно-биокластични и криноидно-во-
дораслови вакстоуни). Алохемите (фрагменти от 
криноиди, водорасли, брахиоподи, бивалви, ехини-
ди, бриозои, редки пелоиди и интракласти, отдел-
ни ооиди) са до 25 . 

l Биокластични вакстоуни-пакстоуни, корелируеми 
със стандартния тип СMФ 10 – пакстоун-ваксто-
ун с покрити и aбрадирани биокласти, съдържащи 
същият набор от фосилни фрагменти (в различно 
съотношение) и нарастнало количество пелоиди и 
ооиди. Според съотношенията на биокластите са 
отделени следните подтипове: криноидно-водо-
раслови, бриозойно-водораслово-криноидни, кри-
ноидно-гастроподно-бивалвийни и биокластич-
но-пелетни вакстоуни-пакстоуни. За тези скали е 
характерно по-голямото количество на по-абради-
рани високоенергийни компоненти, което прави 
допустимо по-късното им попадане като алохтон-
ни елементи в микритната утайка. 

l Интракластично-биокластични пакстоуни-грейнс-
тоуни (от най-високите нива на изучения разрез), 
също съпоставими с СMФ тип 10. арактеризират 
се с  преходи между промити и непромити струк-
тури и с присъствие на високоенергийни елемен-
ти (ооиди, интракласти, абрадирани биокласти) в 
непромити структури. Алохемите са представени 
от криноидни биокласти, микритни интракласти, 
водорасли, брахиоподи, бриозои и единични оо-
иди. Определено съмнение хвърля вероятност-
та частичната зърнеста спойка да е резултат от 
непълна прекристализация на микритната маса 
между фрагментите. 4. С предходната разновид-
ност на биокластичните пакстоуни, (както и със 
следващите биокластични пакстоуни флоутстоу-
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ни) е свързан микрофациалният тип на биоклас-
тични пакстоуни СMФ тип 10. Те се отличават от 
предходните с по-плътната опаковка и количество 
на алохтонните алохемите от 30-40 до 50  в ми-
критния матрикс. 

l Биокластични вакстоуни-флоутстоуни с 10-15  
разноразмерни алохеми от незаоблени и несор-
тирани криноиди, алги, бивалви и гастроподи и с 
нарушена и хомогенизирана от заравящи се жи-
вотни текстура. Този микрофациес е съпоставим 
със СMФ тип 9 и е интерпретиран като образуван 
в плитка шелфова зона със свободна водна цирку-
лация (отговаряща на Уилсоновия фациален пояс 
7), или под нормалния вълнови базис (Уилсонов 
фациален пояс 2, открит морски шелф). 

l Установени са също интракластични грейнстоуни 
с около 30-40  алохеми, представени главно от 
неправилни, обикновено полузаоблени до елип-
совидни литокласти от мадстоунов тип (микрит 
или слабо прекристализирал микрит), както и от 
вакстоунов тип. Неправилни или заоблени пелети 
се срещат локално. Подчинено количество имат 
биокластите (бивалвии с микритни обвивки, алги, 
криноиди и фораминифери). Алохемите са глав-
но полузаоблени, слабо до умерено сортирани. 
Наблюдавани са точкови или  тангенциални кон-
такти между алохемите или липсват контакти. 
Пространството между зърната е изпълнено с 
финокристалинен или грубокристалинен неомор-
фен калцит. Според относителното преобладване 
на интракласите или пелетите в този тип могат да 
се различат два подтипа: интракластични грейнс-
тоуни рудстоуни и пелетно-интракластични грейн-
стоуни. Този микрофациален тип може да се ко-
релира със СMФ тип 17 – грейнстоуни, пелспарит 
или грейнстоун с агрегатни зърна (грейнстоуни и 
бучки) асоцииращи с изолирани и аглутинирани 
пелоиди и някои покрити зърна, или към СMФ тип 
16 (пелоидни грейнстоуни). Те се образуват в пли-
тководен шелф с ограничена водна циркулация, 
в приливно-отливни равнини  или в топловодни 
обстановки с умерена водна циркулация (корес-
пондиращ с Уилсоновите фациални пояси 7 и 8). 

l В единични проби е установен микрофациалният 
тип биокластични пакстоуни рудстоуни. От оп-
исания вече тип биокластични пакстоуни  те се 
различават по плътната опаковка на обработени 
биокласти с общо количество около 40-50 , пред-
ставени от несортирани криноиди (фрагменти до 
8 mm), водорасли, ехиниди, бивалвии и единични 
ооиди, включени в микритен матрикс при зърнес-
то подържане. Матриксът е нехомогенен и слабо 
прекристализирал. Тази разновидност може да се 
отнесе към СMФ тип 10 (пакстоуни вакстоуни с 
покрити и абрадирани биокласти). 

l Литокластично-биокластичен рудстоун е устано-
вен в единични проби. В него структурата е зър-
ново-поддържана с повече от 50  литокласти. 
Последните са представени от заоблени микрит-
ни частици, по-редки бивалвии, брахиоподи, во-
дорасли и малко криноиди. Наблюдават се още 

слабо сортирани  пелетни литокласти и дребни 
биокласти. Между литокластите се установяват  
сутурни контакти и микростилолити. Основната 
маса на скалите е представена от неоморфни мо-
зайки от спаритов калцит, вследствие рекриста-
лизацията. На места между алохемите присъства 
също микритен калцит. Този микрофациес може 
да се сравни със СMФ тип 24 (рудстоуни или фло-
утстони с едри литокласти и биокласти (кореспон-
диращи с Уилсоновата фациална зона (пояс)).

Един кратък синтез на всички установени микрофа-
циеси в девонските сондажи от Мизийския терен е 
направен от Янев,  8 .

Горният Девон в България показва най-голямо раз-
нообразие на фациални вариации, поради съчетава-
не на някои късове от относителното дълбоководни 
седименти с масови такива от изплитняло девонско 
море. Изследванията на E ner  Fenninger 2  показ-
ват по косвени данни (преотложени късове) наличие 
в западната част на Мизийския терен на долно-сред-
нодевонски скали от дълбок басейн и дълбокия 
шелфов склон - фациални зoни 1-3 по ilson 5  – дъл-
бок басейн с вероятно неритична седиментация. На-
мерени са долно-среднодевонски басейнови мадсто-
уни съдържащи радиоларии, за които се предполага, 
че са образувани в откритоморска дълбоководна 
шелфова обстановка (съпоставими със СMФ тип 3) и 
трилобитно-брахиоподно-бриозойни и гастропод-съ-
държащи вакстоуни, интерпретирани като формира-
ни в лагуна с открита водна циркулация (СMФ тип 8). 
Същият спектър от фосилни останки и определени по 
тях възрасти съдържат и биокластичните вакстоуни 
с хематитови ооиди, корелирани от E ner  Fenninger 
2  със СMФ тип 9 (заливи и отворени лагуни зад дру-

га широка платформена преграда), а по ilson 5  с 
откритоморски платформи или шелфови лагуни (фа-
циален пояс 7). 

Други фациеси, установени по долнодевонски до 
най-долни горнодевонски късове в конгломерата са 
грейнстоуни с агрегатни зърна (съпоставими със 
СMФ тип 17) и пакстоун-грейнстоуни (сходни със СMФ 
тип 16), които са характерни за заливи и отворени 
лагуни зад платформени окрайнини или за лагуни с 
ограничена водна циркулация  пo Fl gel 4 . 

Същите възрасти се предполагат по установената 
фауна за биокластични рудстоуни с корали, брахиопо-
ди и ехиниди, също богати на хематит, фациално от-
насяни по ilson 5  към фациална зона 6, а по Fl gel 
4  към промити карбонатни пясъци на плитчините в 

прибрежните части на басейна или в приливно-отлив-
ни барове и еолични пясъчни дюни. Тези биокластич-
ни рудстоуни са съпоставими със СMФ типове 12 и 
14. 

Изследванията през последните години позволиха да 
се установят (например в Североизточна България) и 
други фациални вариетети. Така в Р-2 Преславци се 
установи още една разновидност, корелируема със 
СМФ тип 9 (СМФ тип 9.б: на биокластични вакстоу-
ни с ограничено количество алохеми). Определени 



ГЕОЛОГИЯ

44 МИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ     4/2018

са още микрофациални типове сходни със СМФ 10 – 
вакстоуни пакстоуни с покрити зърна и абрадирани 
биокласти  със СМФ тип 24 - литокластични рудстоу-
ни (но без останалите компоненти), както и със СМФ 
тип 2 - неламиниран хомогенен микрит  и микроспа-
рит без фосили  със СМФ тип 19 - плътно ламинирани 
байндстоуни и СМФ – 6 - вакстоуни, пакстоуни и фло-
утстоуни с моравиминиди. 

В Р-1 Черешово се установиха скали от микрофаци-
еси съпоставими със СМФ тип 17 – грейнстоуни с 
агрегатни зърна  СМФ тип 24 – био- литокластични 
микробрекчи ( пакстоуни и рудстоуни)  СМФ тип 18 – 
грейнстоуни-пакстоуни с изобилни водорасли и или  
по-рядко с  фораминифери  СМФ тип  18а – биокла-
сични грейнстоуни и пакстоуни с полибиодетрит  СМФ 
тип 25 – ламинирани до ядчести евапоритно-карбо-
натни мадстоуни  СМФ тип 21 – фенестрални паксто-
уни-баундстоуни и  СМФ тип 19 – хомогенни плътни 
ламинирани баундстоуни в редуване с  доломити и 
анхидрити.

В ОП-2 Михалич са установени микрофациални ти-
пове корелируеми със СМФ тип 12 – варовици, на-
богатени с черупки  СМФ тип 24 – литокластична 
флоутстоун-рудстоунова брекча  СМФ тип 16 – пело-
идни байндстоуни  СФМ тип 10 – биокластични пак-
стоуни вакстоуни с разнообразни скелетни зърна
СМФ тип 19 – плътни ламинирани байндстоуни  СМФ 
тип 21 – фенестрални пакстоуни-баундстоуни  СМФ 
тип 20- ламинирани строматолитови байндстоуни
мадстоуни  СМФ тип 23 – хомогенен микрит без фо-
силни останки  СМФ тип 9 – биотурбирани биоклас-
тични вакстоуни. Срещат се на други нива и доломити 
и анхидрит, а спорадично и СМФ тип 25 – ламинирани 
евапоритно-карбонатни мадстоуни.

В Р-119 Кардам са определени следните микро-
фациални типове, съпоставими със СМФ тип 17 –
агрегатно-зърнести грейнстоуни  СМФ тип 8 – цело-
черупчести вакстоуни-флоутстоуни  СМФ тип 10 – ва-
ровици с абрадирани скелетни зърна  СМФ тип 24а. –
литокластични флоутстоуни-рудстоуни с обилни (пре-
отложени ) детритни зърна  СМФ тип 18 – грейнсто-
ун-пакстоуни с изобилни водорасли  СМФ тип 24.б –
литокластични флоутстоуни-рудстоуни с изобилни 
детритни зърна от черупков детритус и цели черупки  
СМФ тип 25.а – ламинирани евапоритно-карбонатни 
мадстоуни и СФМ тип 25.б – редуване на анхидрити с 
варовици и доломити  СМФ тип 26 – метеоритни (при-
брежно-континентални утайки)  СМФ тип 23 – микро-
зърнести варовици без фосили   СМФ тип 19 – плът-
но ламинирани байндстоуни, СМФ тип 16 – пелоидни 
байндстоуни  СМФ тип 21 – фенестрални пакстоу-
ни-баундстоуни, както и доломити и анхидрити.

В Р-120 Огражден са характеризирани скали, корели-
руеми със следните стандартни микрофациални ти-
пове: СМФ тип 16 – ламинирани пелоидни байндстоу-
ни  СМФ тип 18 – грейнстоун-пакстоуни с водорасли  
СМФ тип 24а – литокластични флоутстоун-рудсто-
унови брекчи  СМФ тип 21 – фенестрални варови-
ци  СМФ тип 19 – плътно ламинирани байндстоуни  
СМФ тип 20( ) ламинирани байндстоуни-мадстоуни  

СМФ тип 24б – литокластичен флоутстоун-рудстоу-
нов конгломерат  СМФ 25 тип – ламинирани евапо-
ритно-карбонатни мадстоуни  СМФ тип 22 – онкоидни 
флоутстоуни-пакстоуни  СМФ тип 18 – биокластични 
грейнстоуни и пакстоуни с водорасли и биодетрит  
СМФ тип 19 – плътно ламинирани байндстоуни
мадстоуни (с редки остракоди)  СМФ тип 15 оолитни 
грейнстоуни с радиални оолити и заоблени биоде-
тритни зърна  СМФ тип 16 – неламинирани пелоид-
ни пакстоуни-грейнстоуни  СМФ тип 23 – хомогенен 
микритен варовик без фосилни останки. Освен тези 
фациеси се срещат анхидрити, доломити, мергели и 
алевритови аргилити.

Освен тези документирани карбонатни фациални 
разновидности в сондажите са установявани и ре-
дица други вариетети 6 , които обаче досега бяха 
останали недостатъчно анализирани в контекста на 
по-късните основни класификационни публикации 
на водещи чуждестранни учени. Така вниманието на 

ilson и Fl gel е спряно съвсем периферно на фацие-
сите от засолените води на лагуните и себхите или та-
кива са останали извън вниманието на тези водещи 
седиментолози. В източната част от Мизийския терен 
обаче, те имат широко разпространение в средноде-
вонските разрези 6 . Тъй като целият спектър досе-
га не е описван самостоятелно и детайлно в публи-
кации, по-нататък само ще се изброят установените 
фациеси и приблизителните райони и нива на тяхно-
то срещане, без да може да се постигне закономерно 
подреждане, както поради неравномерната сондажна 
мрежа, така и поради несъмнено установените явле-
ния на размиви и тектонски прекъсвания или повто-
рения (несъмнени навличания ).

Разглеждането на всички установени фациални раз-
новидности е направено комбинирано по Fl gel 4   и 

ilson 5 , доколкото първият дава предимство на оп-
исателната характеристика, а вторият позиционира 
по-ясно фациесите в седиментационното простран-
ство.

Микрофациален тип съпоставим със СМФ тип 1 – 
спикулитити - тъмни аргилити (глинести мадстоуни 
или вакстоуни), богати на органично вещество и със 
спикули. Слабо застъпена разновидност, срещана 
(без доминиране на спикулите ) по изключение в из-
следвани проби от долносилурската (до долнодево-
нска ) част на разрезите в Мизийския терен (Ветри-
но). По ilson 5  това е седиментация, характерна 
за фациална зона 1 (басейн с бавна дълбоководна 
седиментация).

Микрофациес сходен със СМФ тип 2 – микробиоклас-
тични калцисилтити – пелоиди и дребни биокласти в 
твърде финозърнести грейнстоуни и или пакстоуни. 
Нехарактерно и рядко е много дребномащабно въл-
новидно подреждане на слюдени и хлоритови люс-
пести зърна. По ilson 5   това е фациална зона 1 или 
2 – открит морски шелф близко до долната част на 
склона  трудно определима е границата с фациална 
зона -3 – дълбок шелфов склон. Фациесът е познат в 
Мизийския терен в Р-2 Ветрино и като тънки прослой-
ки от дълбоките нива в ОР-2 Михалич и Р-119 Кардам.
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Микрофациален тип корелируем със СМФ тип 3 – пе-
лагични мадстоуни и вакстоуни – микритен матрикс, 
съдържащ граптолити или  малко тънкостенни пеле-
циподни фрагменти. Разпространението на фациална 
зона 1 и фациална зона 3 съвпада с посоченото за 
по-горния тип.

Микрофациес съпоставим със СМФ тип 4 – биоклас-
тично-литокластични пакстоуни или микробрекчи – с 
абрадирани и заоблени алохеми, понякога с раз-
нообразен детритус, по-редко с примес от силици-
кластични (главно кварцови) зърна се срещат като 
прослойки в Р-2 Ветрино и в ядковия интервал 3152-
3158.2 m в ОП 2 Михалич. По ilson 5   те могат да се 
отнесат към предсклоновия фациес фациална зона 3 
и 4.

Микрофациес сходен със СМФ  тип 5 - грейнстоу-
ни-пакстоуни или флоутстоуни с биокласти от рифови 
обитатели и рифостроящи организми (с „ядра” от ми-
нирифов тип) от корали, строматопороидеи, бриозои, 
фораминифери и др., често с геоптални празнини с 
нефилтриани фини утайки в тях. Такива са установя-
вани рядко от една страна в горно- (и средно ) дево-
нски седименти в СИ България (Огражден, Кардам, 
Ваклино) и в долния карбон в СЗ България. Аналогич-
ни седименти ilson 5  отнася към фациална зона 4 –
типичен фациес на рифова окрайнина.

Микрофациален тип корелируем със СМФ тип 6 (ри-
фов рудстоун с едри биокласти или големи натроше-
ни останки от колониални организми без матрикс), 
респективно  фациална зона 4 (предрифов склон с 
фрагменти от рифа)  

Микрофациес сходен със СМФ тип  7 със сесилни ор-
ганизми in situ (преградни рифове)  фациална зона 
5  (органогенен риф, често разположен на платфор-
мната периферия) не са типично доказани в Северна 
България. Анализът на доказаните у нас фациеси и 
тяхото площно разпространение обаче недвусмис-
лено доказва, че такива са останали непознати в 
непросондирани площи (югозападно от линията Пре-
славци – Огражден). Те представляват определен ин-
терес, специално на фона на доказаните напоследък 
в проби, шокиращи данни за степента на изменение 
на Сорг, свидетелствуващи не за презрялост, а за не-
дозрялост на органичното вещество в някои нива от 
сондажи като Кардам и Огражден.

Докато по-горе бяха разгледани (в по главните сонда-
жи) някои от по-редките фациални вариетети, то в ця-
лия спектър на установените и очакваните фациеси, 
специално внимание може  да се обърне на някои от 
тях. Такива са например: 

Относително честите (сходни със СМФ тип 10 по 
Fl gel 4 ) пакстоуни-вакстоуни с покрити или абра-
дирани биокласти, или биокластичните микрити със 
структурно хомогенизирани (до микритизирани) 
чрез биотурбация фрагменти от различни организми 
(СМФ – 9). Те могат да са вакстуони с цели („местни” 
или внесени) черупки, които са внедрени в микрит 

 фациална зона 7. Последните две разновидности 

се тълкуват по ilson 5   като резултат от открита 
циркулация в шелфови участъци или с образуване в 
шелфови лагуни (на или непосредсвено под нормал-
ния вълнови базис). 

В много случаи у нас не е лесно отделянето на дево-
нските грейнстоуни с покрити биокласти в спаритов 
цемент (СМФ – 11) от пакстоуни-вакстоуните с обвити 
и абрадирани биокласти с прекристализирала свърз-
ваща маса СMФ – 10). Скали с подобни структурни 
особености обаче са доста характерни в различни 
нива на средния и горния девон в Северна България. 
От гледна точка на генезисът на такива скали ilson 
5  обаче основателно ги различава значително: фа-

циална зона 6 според него е зона на периферията на 
промитите платформени пясъци, с постоянна вълно-
ва дейност и или над вълновия базис, а фациална 
зона 7 (  СMФ 10) счита за резултат от структурна ин-
версия: доминиращите частици от високоенергийна 
обстановка на плитчините, придвижени по локални 
склонове до отлагане в спокойни води.

В определени нива на горния и средния Девон се сре-
щат биокластични пакстоуни-грейнстоуни и рудстоу-
ни с набогатяване на определени типове организми - 
черупки от бивалвии, криноиди и др., определени като 
СМФ 12, отнасяни по-общо от ilson 5  към фациална 
зона 6 считани за широко разпространени по склона 
и шелфовата перферия.

Mного рядко са представени добре сортирани и офор-
мено оолити сходни със типа СMФ 15, но макар и ряд-
ко в ядковите интервали все пак се срещат единични 
оолити или такива, смесени с покрити зърна, поняко-
га заедно с пелоиди (СMФ 14). По ilson такива се 
наблюдават при бавна седиментация на по-груб ма-
териал в зоната на премиване и плитчини (фациална 
зона 6). Оолитите може да са попадали в тях от уме-
рено подвижна среда. Онкоидни биоспаритови грейн-
стоуни (съпоставими със СМФ 13) се срещат много 
рядко в някои карбонатни прослойки между евапори-
тови утайки в СИ България, (обяснявани с временно 
разкъсване на лагунните коси и образуване в много 
плитки води и умерено подвижна среда). 

Доста широко са разпространени скали, много сход-
ни с грейнстоуните с пелети (СMФ 16) и грейпстоуни-
те, пелспаритите или грейнстоуните с агрегатни зърна 
(СMФ 17), които се интерпретират като образувани в 
много топли плитки води с умерена или много огра-
ничена водна циркулация и приливно-отливна дей-
ност при умерена или ограничена водна циркулация в 
почти плоска приливно-отливна повърхност (фациал-
на зона 7). Наблюденията в ядката и шлифите обаче, 
оставят силна доза съмнение дали ролята на вторич-
ните процеси на прекристализация не са замаскира-
ли белези на други първоначални фациеси.

Много характерни са неламинираните хомогенни чис-
ти микрити, включващи кристали, ядра или разнома-
щабни  слоеве от анхидрит. Те напомнят на СMФ 23, 
но докато по дефиницията за фациеса се говори за 
поява „понякога на евапоритни кристали”, то наблю-
даваното сулфатоотлагане в просондираните в СИ 
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България скали е много по-разнообразно и мащабно 
проявено в среднодевонските части на сондажите 
Р-1 Ваклино, Р-119 Кардам, Р-1 Дулово, Р-120 Ограж-
ден и по-слабо в други сондажи от СИ България. Това 
са типични сулфатообразуващи водоеми (фациална 
зона 9) с хиперсолени води.

Друг изключително важен фациес е установеното го-
лямо среднодевонско тяло от екстракластични конг-
ломерати в Р-120 Огражден (напомнящо рудстоуните 
и флутстоуните  (СMФ 24) по Fl gel или фациална зона 
8 - „оградни отложения и приливно-отливни канали”, 
„интраформационна брекча” по ilson 5 . Известни 
са и изолирани (поради ограничеността на вадената 
ядка) водораслови строматолитови вакстоуни (СMФ 
20) и микрити с едри онкоиди (СMФ 22 по Fl gel 4   
или фациална зона 8 по ilson 5 ), свързвани често 
със спокойна водна обстановка или задрифовата 
зона в периферията на водоема.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА СЕДИМЕНТАЦИОННИТЕ ОБСТА
НОВКИ

Редуването на различните фациеси са резултат от 
еволюцията на палеогеографията, изменението на 
морфологията на басейна, при което разглежданата 
област е изграждала  различни части на девонския 
басейн, а една част е била в зоната на затваряне и 
отваряне на прибрежни лагуни, която е имала място 
поне в североизточната част от сегашната българ-
ска територия на Мизийската област през Средния 
Девон. Сходни данни има и за Румъния, макар там 
част от лагунните седименти да се датират като гор-
нодевонски. По български данни сулфатоотлагането, 
което ги маркира е дало на места един, два или три 
сулфатоносни пакета 8  в най-източна Добруджа. Точ-
ното проследяване на зоните с евапоритна седимен-
тация е невъзможно поради различната дълбочина, 
до която са достигнали отделните сондажи, както и 
поради установените напоследък данни за тектонско 
повторение на част от сондажите (с неясен мащаб ). 
За сега се приема, че има зони с един, два или три 
интервала на евапоритонатрупване, но между тях ос-
тава една зона с по-плитки сондажи (Горняк, Северци, 
Тервел, Орляк, даже Н. Козлево), с неясно присъст-
вие или отсъствие на евапорити в тяхни по-дълбоки 
нива. Затварянето или отваряне на соленатрупващи 
лагуни и себхи не става задължително едновременно 
и затова може да се придържаме към съществува-
щия модел, но той не бива да се приеме за единстве-
но възможен. Засега е отбелязвано, че при образу-
ването на сулфатите от долната и средната пачка от 
лагуната при Кардам, участъкът около Огражден е 
бил относително понижен и е акумулирал нормални 
морски седименти. По-късно движенията в тази зона 
са сменили знака си (остава неясно дали и тук в един 
по-къс предходен етап също е протекло евапоритоот-
лагане ). Издигането обаче е продължило по-късно и 
зонaтa  дори се е осушила, а обилен кластичен ма-
териал е попадал около Кардам, който е доставян от 
вълнението и теченията даже до района на Ваклино. 

ЗАКЛЮ ЕНИЕ

В Северна България под мезокайнозойската покрив-
ка залягат разнообразни карбонатни, сулфатни и гли-
несто-теригенни скали с преобладание на първите 
два типа в средния и горния девон (франа и фамена). 
Част от установените фациеси (сулфатните) са изклю-
чително благоприятни като екрани, а други за тър-
сене на въглеводородни находища, включително по 
отношение на степента на изменение на органичнито 
вещество в тях (което на места показва изненадващо 
ниска степен на промяна ). Болшинството от просон-
дираните скали могат да се оценят като много добри 
резервоари или покривки за нефтогазови залежи, а 
теоретически и като източници на въглеводороди. 
От друга страна те указват, че просондираните там 
скали не са от най-благоприятните за натрупване на 
нефт и газ, поради установените многобройни разми-
ви. Благоприятни фациални и тектонски обстановки 
би могло да се намират малко по-северозападно от 
вече просондираните райони в североизточна Бъл-
гария, които са останали без дълбоки сондажи по 
тектонски съображения. Следва да се отчитат и ус-
тановените относително не много отдавна, тектонски 
нарушения в сондираната най-североизточна за стра-
ната, територия 9 . Като цяло девон-долнокарбонски-
те седиментни последователности не следва да се 
остават извън интереса на нефтепроучвателните ор-
ганизации и на нашата геоложка общност.
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