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Уважаеми колеги и читатели,

Имам удоволствието да ви представя на-
стоящия брой на списание „Минно дело 
и геология“, който излиза в деня на На-
ционалното честване на нашия про-

фесионален празник – Деня на миньора. Това е и да-
тата на която, точно преди една година възстанови-
хме издаването на списанието. 

Надявам се в тази година да сте видели и оценили, че 
имаме напредък с всеки брой, визията на списанието 
е осъвременена, започнахме да набираме и авторски 
статии, специално за нашето списание. 

Имаме планове в бъдеще това списание да се развива 
с модерните тенденции на водещи издания, като представя новини, персонални и 
корпоративни постижения, научно-техническите разработки и най-добрите практи-
ки на българската минерално-суровинна индустрия. Планираме „Минно дело и гео-
логия“ да излиза и електронно, което ще ни даде гъвкавост за създаване на инфор-
мационен канал с новини и постижения на бранша у нас и по света. Не на последно 
място искам да споделя и проекта за оцифряване на „Минно дело“ от неговия първи 
брой през далечната 1946 г. до най-новия брой, като ще може да се търсят статии по 
тема, автор, брой или година и др. 

За мен и за колегите ми в Българска минно-геоложка камара, Минно-геоложкия 
университет и Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия е 
гордост, че успяхме да вдъхнем нов живот на това списание. През изминалата една 
година, въпреки наследените проблеми и финансови трудности, то успя да заяви 
своето място и роля като главно издание на бранша, като продължи традициите от 
своята 72-годишна история, надгради и развие постигнатото. Това ни даде увере-
ност, че може да продължим успешно и занапред. Затова благодаря на редакцион-
ния съвет и екипа на списанието за тяхната отдадена работа, на авторите – за техния 
научен принос, както и на всички читатели - за признанието. 

В този брой сме отделили специално внимание на най-младото поколение учени и 
експерти в бранша - нашата надежда и упование за бъдещето. Ние продължаваме 
да стоим на позицията, че нашия най-голям капитал са хората. Затова създадохме 
„Браншова система за подготовка на кадри“ и по този модел вече 5 компании от на-
шия бранш работят със средни професионални училища. Преди две години по наше 
настояване беше подготвен и приет от парламента „Закона за дуално образование“, 
а първите 3 паралелки по тази система бяха реализирани в Панагюрище. След това, 
по подобие на нашия проект, бяха стартирани още няколко, в металургичната и в 
химическата индустрия, вкл. и проект „ДОМИНО“, обединяващ всички заинтересо-
вани организации, с партньорството на Българо-швейцарската търговска камара.

Убеден съм, че дружествата в бранша ще продължат да се грижат за образованието, 
обучението, развитието и безопасността на своите кадри. Защото успешна компа-
ния може да се развива само със знаещи и можещи хора, хора които са спокойни за 
своето бъдеще, свободни в мисленето и отговорни за действията си. С добро средно 
и висше образование се градят такива хора, а те изграждат нашите компании и ми-
слят за тяхното бъдеще.

И тъй като днес е празник за всички, които работят в минерално-суровинната индус-
трия - Деня на миньора, бих искал да  пожелая на всички вас и на вашите семейства 
много здраве и сили, за да успяваме в бъдеще, вдъхновение и вяра, за да преодоля-
ваме трудностите и заедно да вървим напред.

Честит празник!

ПРОФ. Д.Т.Н ИНЖ. НИКОЛАЙ ВЪЛКАНОВ
Председател на УС и на БМГК
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Управителният съвет на Научно-техническия съюз по минно дело,
геология и металургия

честити професионалния празник – Ден на миньора на всички колективни
и индивидуални членове, учени, специалисти и ветерани

от минерално-суровинния отрасъл.

Уважаеми колеги, 
Желаем ви здраве, успехи във вашите професионални начинания и благоденствие!

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

Уважаеми членове на БМГК, скъпи 
колеги и партньори,

Приемете нашите най-искрени благо-
пожелания по случай професионалния 
ни празник -

ДЕНЯТ НА МИНЬОРА!

В деня на Успението на Свети Иван 
Рилски – 18 август,  изказваме своето 
голямо уважение и благодарност към 

Скъпи колеги миньори, преподаватели, настоящи и бивши възпитаници,

От мое име и от името на Академичното ръководство ви поздравявам 
с настъпващия Ден на мин ора. Всяка година на 18 август, Деня на 
Успението на Св. Иван Рилски, българската минна общност чества своя 
професионален празник и изразява уважение и преклонение пред хората, 
които се трудят в българския минерално-суровинен отрасъл и допринасят 
за просперитета на българската икономика.

Бъдете живи и здрави! Нека Свети Иван Рилски ви закриля и ви помага 
да сбъдвате и най-съкровените си житейски и професионални мечти и 
стремежи!

Проф. д-р инж. Любен Тотев
Ректор на Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рилски“

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

всички, посветили живота си на теж-
ката, но достойна и отговорна про-
фесия на миньора.

Поздравяваме Ви за успехите и пости-
женията и нека заедно да продължим 
да работим с вяра, дръзновение и по-
стоянство за устойчивото развитие 
на минерално-суровинния отрасъл и 
за бъдещето на България!

Желаем Ви много здраве и сполука!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Проф. д.т.н. инж. Николай Вълканов
Председател на УС на БМГК



ПОЗДРАВЛЕНИЯ



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаеми колеги и партньори,

Честит професионален празник –

ДЕН НА МИНЬОРА!

С благодарност и уважение се 
обръщам към вас, които полагате 
достоен труд за нашето всеобщо 
благо!

Пожелавам на вас и семействата ви 
здраве, благополучие, късмет, лични 
и професионални успехи! 
Бъдете горди представители 
на минерално-суровинния бранш 
в България!

Иван Вутов
Изпълнителен директор



О ДРА ЕНИ

Уважаеми партньори, колеги
и приятели,

Честит професионален празник –
Ден на миньора!

Пожелавам крепко здраве, 
професионални успехи
и лично благополучие

на вас и вашите семейства!

Управител:
инж. Валентин Кетипов

„Геопроект“ ЕООД

Уважаеми колеги и партньори,

естит професионален празник - 
Ден на миньора!

Пожелавам много здраве, късмет 
и удовлетвореност 

от вашия достоен труд!

Инж. Иво Маринов 
Управител на

 „Експлозивпрогрес –  ГТМ“ ЕООД



О ДРА ЕНИ

На базата на ориентирани към бъдещето технологии Актемиум БЕА Балкан предлага базов, детайлен 
и софтуерен инженеринг в сферата на електротехниката, автоматизацията, техниката за измерване, 
управление и регулиране на съоръжения за открити рудници, въглестопанства и пристанища.

Актемиум БЕА Балкан ЕООД                             www.actemium.com
1505 София, бул. Ситняково № 23 ет. 4 офис 406/407; тел.: 02/971 71 23, 02/ 971 71 24; beabalkan@actemium.com

Актемиум БЕА 
Балкан 
поздравява 
всички свои 
клиенти 
и партньори 
по случай Деня 
на миньора 
с пожелания 
за здраве, 
благополучие 
и дългогодишно 
ползотворно 
сътрудничество 
и за в бъдеще!
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Уважаеми професор Вълканов, най-новата 
рубрика на списание Минно дело и геоло-
гия  е 5 въпроса към , в която е ада-
ваме пет въпроса на и явени ви ионери, 

мениджъри, учени и експерти от бранша, като 
смятаме а най-под одя  първият, към който да 
се обърнем да е председателят на УС и на БМГК. 

Бя те и бран а Председател на УС на БМГК с 
пълно мно инство на членовете на Об ото съ-
брание. Кажете няколко думи на членовете на 
Камарата а Вашата ви ия а ра витие на бран-
шовата органи ация пре  следва ите години.

- На първо място искам да благодаря на всички, кои-
то участваха в заседанието на Общото събрание на 
Камарата и както винаги единодушно взехме реше-
нията за развитието на нашата организация. Това 
показва ангажимента ни и доказва още веднъж на-
шия девиз: „Силни заедно“. 

За мен е чест да съм пръв сред равни, водейки ор-
ганизацията и  респ. минерално-суровинния бранш 
напред към устойчиво развитие. Естествено, ще про-
дължа линията, по-която се движи организацията до 
момента и съм убеден, че всички заедно ще напра-
вим така че да надградим постигнатото до момента.  
Минерално-суровинният отрасъл е база за развитие 
на всички други отрасли в икономиката и за да има-
ме силна национална икономика, трябва да имаме 
здрава основа. Ще се стремим да развиваме компа-
ниите в бранша с най-добрите известни технологии 
на световно ниво, ще насърчаваме, както и досега, 
научните разработки и иновациите, ще бъдем без-

компромисни с нарушенията на трудовата дисципли-
на на работното място, като същевременно ще оси-
гурим най-добрите условия и оборудване за работа в 
рудниците. Ще положим още усилия и средства, за-
почващото бавно възстановяване на средното про-
фесионално образование, да се случи по най-добрия 
начин, защото всички страдаме от липса на добре 
подготвени средни специалисти. Ще продължим да 
се борим за запазване на енергийните мощности, 
свързани с добива на български въглища, тема по 
която като че сме пред свършен факт. Но всичко това 
трябва да свършим заедно, с общи усилия за общото 
добро.

- Пре  5 г. беше приета Националната страте-
гия а ра витие на добивната индустрия. Какво 
смятате а нейната реали ация и как виждате 
ра витието на индустрията в пет-годишен план

- Знаете, че ние най-много настоявахме за приемане-
то на такава стратегия. Имаме едно добро начало – 
след многогодишни усилия беше променен Законът 
за подземните богатства, така че всички дейности 
бяха обединени в една дирекция в Министерството 
на енергетиката – така наречения Единен орган. След 
това, беше разработена и Стратегията за развитие 
на добивната индустрия, която дава краткосрочен и 
средносрочен модел до 2030 г. за развитие на бран-
ша. Приемането  се забави по политически причи-
ни, макар че тя бе създадена от екипи от доказани 
учени от Минно-геоложкия университет, Българска-
та академия на науките и Минния университет в Ле-
обен, Австрия, водещи експерти по право, опазване 
на околната среда, добив на полезни изкопаеми и др. 

ПРОФ. Д.Т.Н.  ИНЖ. НИКОЛАЙ ВЪЛКАНОВ: ЩЕ СЕ СТРЕМИМ 
ДА РАЗВИВАМЕ КОМПАНИИТЕ В БРАН А С НА -ДОБРИТЕ 
ИЗВЕСТНИ ТЕХНОЛОГИИ НА СВЕТОВНО НИВО

Проф. д.т.н. инж. НИК -
 В К Н В е

 Председател на Съве-
та на директорите на 
„Минстрой олдинг  Д 
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и под ръководството на експертите от Министерство-
то на енергетиката. Единодушно беше одобрена на 
обществено обсъждане от всички заинтересовани 
страни. И приета през 2015 г., като до тогава бранша 
загуби поне 2 години от неприемането .

За близо две години беше направено и много и мал-
ко. Тук едва ли е мястото да изброявам в детайл на-
правеното. Казвам много, защото като погледнеш 
доклада за свършеното, той е доста обемен и обоб-
щено може да се каже, че са разработени и приети 
нормативни актове, в т.ч. за осигуряване транспони-
ране и прилагане на законодателството на Европей-
ския съюз  осигуряване на условия за прозрачност и 
информираност чрез „Изграждане на информацион-
на система за процедурите по предоставяне на раз-
решения за търсене и проучване или проучване и на 
концесии за добив на подземни богатства“, свързаха 
се базите данни на Министерството на енергетиката 
и Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с 
цел изпълнение на задълженията на Министерство-
то на енергетиката, регламентирани в рамките на За-
кона за подземните богатства, направиха се няколко 
срещи, основно по наша инициатива, за огранича-
ване и превенция на незаконния добив, направиха 
се промени в свързани закони, създаде се звено „На-
ционална геоложка служба“.

От друга страна казвам малко, защото все още няма-
ме това законодателство, което точно и ясно очер-
тава правата и задълженията на един инвеститор. И 
затова нямаме стартирани нови рудници от четвърт 
век. Сега, след дългогодишна упоритост на три ком-
пании стартираха три проекта. И на другия полюс е 
мощната атака срещу целия бранш от псевдо-зелени 
организации, които с всички средства – позволени и 
непозволени искат да се спре добива на полезни из-
копаеми.

В следващите пет години се надявам с общи усилия –
бранш, истински екологични граждански организа-
ции и държава – да успеем да постигнем баланс меж-
ду икономическия, социалния и екологичния стълб, 
що се касае за националния интерес и да започнем 
да работим за бъдещия просперитет на нашата дър-
жава. Защото всички ние, освен предприемачи сме 
и хора, които се радват на красивата ни българска 
природа и не по-малко от всеки искаме да я запазим, 
но за да оцелее и да се развива, човечеството се нуж-
дае и от ресурсите, които добиваме. Без това също не 
може. И балансът е ключът! 

- Какви проблеми може да се набележат пред ми-
нерално-суровинната индустрия а решаване на 
браншово ниво

- След приемането на Националната стратегия, сега 
във фазата на нейното приложение на първо място 
мисля, е необходимо прецизиране на настоящото за-
конодателство. Основно говоря за спокойно експерт-
но разглеждане и своевременно приемане на проект 
за изменение и допълнение на Закона за полезните 
изкопаеми. 

Българската минно-геоложка камара е на позиция, 
че е нужно много детайлно да се анализират и про-
мени в свързани с добивната дейност други закони 
Законът за горите, Законът за опазване на земе-

делските земи и Законът за собствеността и полз-
ването на земеделските земи  с цел намаляване на 
административното забавяне за различните етапи 
на проучване, добив, преработка и рекултивация 
на минни обекти. В някои случаи, например при до-
проучването на полезни изкопаеми, инвеститорите 
дори срещат нормативна невъзможност за изпъл-
нение на нормални технологични процеси.  Това не 
само би облекчило минния бизнес, но би допринесло 
за по-бързо и ефективно осъществяване на ползите 
от добивната дейност. Освен това има редица несъ-
ответствия и противоречия в съществуващи закони, 
които също спъват инвестиционния процес и е нуж-
но да се прегледат и коригират адекватно. 

Два от сериозните проблеми пред нашата индустрия 
са неуредиците със земеползването и незаконния 
добив на неметални полезни изкопаеми. Една от 
причините за намалелия добив на неметални полез-
ни изкопаеми с около 20  през 2016 г. спрямо 2015 
е незаконният добив. Не е нормално компаниите от 
светлия бизнес да се съобразяват с всички изиск-
вания на закона, да чакат 7-8 години за да започ-
нат работа и направили огромни инвестиции да се 
сблъскат с нелоялната конкуренция на незаконния 
добив, където себестойността на един кубически ме-
тър продукт е по-ниска само от концесионната такса 
на законните оператори. Така не може да се прави 
бизнес. По този въпрос работим усилено с колегите 
от БАПИМ и Министерството на енергетиката, като 
повече информация ще получите през септември т.г.

На база справките за внос-износ и геоложки запаси, 
ние от десетилетия алармираме, че България все 
още има сериозен неразработен минен потенциал, 
който страната има стратегически интерес да бъде 
развит. С правилното структуриране на процеса, как-
то казах и преди малко - при конструктивен диалог 
с всички заинтересовани страни – държава, минен 
бранш, легитимни организации за опазване на окол-
ната среда, граждани, общини – бъдещият устойчив 
добив ще носи ползи за всички.

- В цялата страна индустриалците набеля ват 
един об , доста серио ен проблем и това е под-
готовката на кадри. Знаем, че имате направени 
постъпки а въ становяване на професионални-
те паралелки в средното учили е в гр. Мадан. 
Имате ли решение а то и проблем на корпора-
тивно, браншово и дори на национално ниво

- Да, проблемът с липсата на професионално под-
готвени кадри наистина е доста сериозен и за съжа-
ление с годините се задълбочава. Не само за нашия 
бранш, но и за цялата индустрия, за страната изобщо. 
Наблюдава се една инерция да се търсят „модерни“ 
специалности, за които няма достатъчна реализация 
на пазара на труда,  докато миньорската професия 
все още се смята за тежка и непрестижна. Ето, сега 
предстои да представим и обзора за състоянието на 
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бранша през 2016 г., който показва, че заплатите в 
нашия отрасъл са едни от най-високите, близо 45  
над средното за страната и доста над тези в туризма 
и хотелиерството напр., за които има такъв наплив 
от желаещи в гимназиите. Затова като браншова 
организация, ние отдавна търсим решения за този 
проблем. През 2013-2014 г., с най-добрите си експер-
ти, създадохме браншови модел за професионална 
подготовка на кадри, който залага изключително 
на ролята на бизнеса в целия образователен про-
цес – от ранното професионално ориентиране, през 
план-приема по места, до реализацията на ученици-
те веднага след завършване, с гарантирани работни 
места по предприятията. Вече имаме и първите ус-
пешни примери - в Мадан, Панагюрище и Раднево, 
където модела на дуално обучение се прилага вече 
от няколко години. Имаме отлични взаимоотноше-
ния с Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рил-
ски”, София. Трябва да отдадем заслуженото и на 
неговия ректор – проф. д-р Любен Тотев, който вклю-
чи в настоятелството на университета най-видните 
собственици на минни предприятия в България, кои-
то допринасят за успешната подготовка и реализа-
ция на кадри.

Но това не е достатъчно. Всички компании от индус-
трията трябва да поемат по този път и да осъзнаят, 
че те трябва да са активната страна в този процес, да 
положат всички усилия да убедят и институциите и 
местните общности в ползите от адекватно, пазарно 
ориентирано и качествено образование. Това е ус-
пешния път и трябва да го извървим. Става въпрос 
за не само бъдещето на нашата индустрия, но и за 
конкурентоспособността на цялата ни икономика, за 
бъдещето на младите и на България.

- С получаването на концесията на македонските 
рудници Злетово  и Тораница  Минстрой Хол-
динг  АД вече се превръ а във фактор а добива 
на олово и цинк на европейската сцена. Кажете 
повече а ра витието на те и проекти, както и 
Вашите планове а ра витието на компанията в 
бъде е

- Да, през 2016 г. и 2017 г. „Минстрой Холдинг” на-
прави големи инвестиции в Македония възлизащи 
на над 35 млн. евро. Вече имаме разкрити над 800 
работни места, които през следващите месеци ще 
станат над 1000. Двата рудника - „Злетово“ и „Тора-
ница“ вече работят на пълни обороти и на проекта 
в Македония е даден пълен ход. В момента извърш-
ваме проучвания и наблюдения и в други съседни 
държави с оглед реализиране на нови инвестиции и 
проекти. 

- Какво е пожелаете на нашите читатели по по-
вод професионалния пра ник - Деня на мин ора

- Искам да им пожелая преди всичко здраве, това е 
най-важното! Миньорския труд създава характери, 
които са уважавани навсякъде, ръкати хора, които 
намират място в сърцата на тези които ги познават. 
Гордеем се с всички вас! Бъдете здрави и нека Св. 
Иван Рилски бди над вас и вашите семейства във 
всички ваши начинания!                         |

България заема водеща позиция в европейския 
добив, заемайки трето място по добив на мед, 
четвърто място по добив на злато и пето място 
по добив на лигнитни въглища. Основните су-

ровини, които се добиват в България, са лигнитни въ-
глища, оловно-цинкови, медни и полиметални руди, 
гипс, варовик, бентонит, каолин, кварцови пясъци, 
огнеупорни глини, мрамор. 

Към 26.04.2017 г. са действащи общо  концесии за 
добив на подземни богатства. От тях: за метални полез-
ни изкопаеми са 18  за неметални полезни изкопаеми -
индустриални минерали - 73  за нефт и природен газ -
18  за твърди горива - 16  за строителни материали -
328  за скалнооблицовъчни материали – 69  за минни 
отпадъци - 1.

Установените находища на подземни богатства без 
„Минни отпадъци“  са 1383, разпределени както след-
ва: метални полезни изкопаеми - 218  неметални 
полезни изкопаеми - индустриални минерали - 225  
нефт и газ - 21  твърди горива - 45  строителни мате-
риали - 688  скално-облицовъчни материали - 186.

Към 26.04. 2017 г. са действащи 1 8 разрешения за тър-
сене и проучване или за проучване. От тях за: метални 
полезни изкопаеми – 30  неметални полезни изкопа-
еми - индустриални минерали - 21  нефт и природен 
газ - 14.  твърди горива - 2  строителни материали -
30  скалнооблицовъчни материали - 30  минни отпа-
дъци - 1.

80  от минните дейности в страната се извършват по 
открит способ.

Общият добив на полезни изкопаеми у нас през
2016 г. достига 97,68 млн. t, което е намаление с 13,1  
или с 14,77 млн. t  спрямо предходната.

Понижение в добива се наблюдава при всички под-
отрасли. В подотрасъл „Добив на течни горива” за 
втора година спадът е най-сериозен с 34  за 2016 г. 
Намаление с 13  11,4  за 2015 г.  се наблюдава и в 
подотрасъл „Добив на скално-облицовъчни материа-
ли“. Подотраслите, където през 2015 г. отчетохме уве-
личение на добива, а сега отбелязваме намаление са 
„Добив на индустриални минерали” – с 22 , „Добив на 
инертни и строителни материали” с 24 , както „Добив 
на твърди горива” – с 12  и „Добив на метални полез-
ни изкопаеми“, където намалението е най-малко – с 
1 . 

Незначително е общото увеличение на приходите 
от добивната дейност в размер на 2 581,332 млн. лв. 
за 2016 г. По парични показатели повишение имаме 
само за подотрасъл „Рудодобив“ – с 14,5 .

Разпределението на добива на полезни изкопаеми 
от 2010 до 2016 г. има трайни тенденции: твърдите 
горива и металните полезни изкопаеми са с относи-
телно постоянно увеличение на производството и са 
с най-голям дял в добива на полезни изкопаеми. До 
тях се доближава добивът на строителни материали, 
като относителният му дял вече твърдо стои близо до 
25 . Добивът на индустриални минерали е с дял от 
около 10  от 2010 г. насам.

През 2016 г. общата стойност на произведената про-
дукция на промишлените предприятия от отрасъла 
възлиза на близо 2,6 млрд. лв. 

С най-висок принос към общата стойност на продук-
цията на минерално-суровинната индустрия остава 
добивът на метални полезни изкопаеми – 53 , както 
и добивът на въглища – 28 .



11Минно дело и геология, 5-6 2017

О ИЦИ

Изпълнителната власт, депутати и наши пред-
ставители в Европарламента от всички по-
литически сили се зарекоха, че ще спасяват 
българската енергетика и най-вече големите 

ни горивни инсталации, които разчитат на местни 
въглища.

Това стана ясно на уникална среща на високо равни-
ще в Стара Загора, състояла се на 07.07.2017 г. и ини-
циирана от КНСБ и КТ „Подкрепа“ и с домакинството 
на кмета на града ивко Тодоров.  Дискусията съ-
бра премиера Бойко Борисов, лидера на ПЕС Сергей 
Станишев, министрите на енергетиката Теменужка 
Петкова, на околната среда Нено Димов, на труда и 
социалната политика Бисер Петков, президентите на 
КНСБ Пламен Димитров и на КТ „Подкрепа“ Димитър 
Манолов и ръководителите на предприятията в ком-
плекса „Марица-изток“.

Поводът за срещата бяха промените в референтния 
документ за най-добри налични техники за големите 
горивни инсталации S  B EF . Влизането му в сила 
би застрашило всички български тецове, които раз-
читат на местни въглища.

Беше изключително важно да съберем премиера 
на държавата и най-високопоставения българин в 
Европарламента - Сергей Станишев, тъй като про-
блемът с въгледобива няма цвят. Може би сме за-
къснели, но на финалната права България трябва да  
покаже една обща позиция по този въпрос. България 
не може да съществува без  Маришкия басейн, който 
дава 40  от електроенергията на страната“ - обяви 
президентът на КНСБ Пламен Димитров на срещата 
в Стара Загора.

Според него внимателно трябва да се помисли върху 
двата варианта за спасяване на енергетиката – въз-
можностите да се повлияе върху Европарламента, 
който да поиска от Еврокомисията прегласуване на 
документа или опциите за дерогация, които да отло-
жат решението.

„Трябва да се създаде Национален съвет по енерге-
тиката, който да се занимава както с този проблем, 
така и с цялостната визия за българската енергети-
ка. Той трябва да включва както представители на 
изпълнителната власт в лицето на правителството, 
така и на парламента, работодателите и синдикати-
те“ - обяви президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър 
Манолов.

„Ние сме от едната страна на барикадата, трябват ко-
лективни и системни усилия за бъдещето на енерге-
тиката, бъдещето на минната индустрия, отчитайки 
нуждите на здравето на хората и околната среда“ - 
каза пред събралите се над 200 души лидерът на ПЕС 
Сергей Станишев.

Според него реалистичното решение за бъдещето на 
региона е да се създаде комисия, която да включва 
министерствата на енергетиката, околната среда и 
финансите, както и представители на работодатели-
те и синдикатите, която да търси финансовите реше-
ния и цената, която трябва да се плати, за да се спасят 
родните тецове.

„Решението е да се търси дерогация до 2025 г. През 
тези 8-9 години обаче, трябва да се търсят възмож-
ности за модернизация на сектора“ - обяви Стани-
шев.

По думите му затова могат да се използват европей-
ски средства от следващия програмен период след 
2020 г.

„Процесът по приемане на документа е приключен 
от Европарламента, правителствата в Европа са зеле-
ни и не искат горивни централи на въглища“ - обяви 
пред форума премиерът Бойко Борисов.

Той добави, че правителството ще направи всичко 
по силите си, за да промени гласуването по смърто-
носния документ за българската енергетика, но пре-
дупреди, че България трябва да се готви за най-ло-

УПРАВЛЯВА И ОТ ВСИ КИ ЦВЕТОВЕ СЕ ЗАРЕКОХА: 
ЩЕ СПАСЯВАМЕ Б ЛГАРСКИТЕ ТЕ ОВЕ

Участниците в срещата, организирана от КНСБ и КТ „Под-
крепа“ и с домакинството на кмета на гр. Стара Загора  

ивко Тодоров
Министър Теменужка Петкова: „Ще работим за дерога-
ция, за да запазим тецовете у нас“
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шия сценарий, а именно огромни инвестиции, за да 
се запазят тецовете на местни въглища. „Категорич-
но обаче не може да си позволим да закрием енерге-
тиката в Старозагорския регион, най-малкото заради 
социалната цена“ - отсече министър-председателят.

„На конгреса на КНСБ премиерът обеща да има ра-
бота за българските миньори и ние ще си търсим 
това“ - обяви председателят на миньорската федера-
ция към Конфедерацията Валентин Вълчев.

„Енергетиката няма да се справи без тези мощности, 
най-реалистичният вариант е да мислим за дерога-
ция“ - каза пред събралите се над 200 души енергий-
ният министър Теменужка Петкова.

По думите на министър Петкова топлоелектрически-
те инсталации и мините в България са от изключител-
но значение както за енергийната ни сигурност, така 
и за конкурентоспособността на икономиката у нас. 
Тя припомни, че на 30.06.2017 г. в Народното събра-
ние се проведе изслушване по въпроса. „В рамките 
на дискусиите стана ясно, че всички парламентарно 
представени партии се обединяваме по темата“ - до-
пълни министър Петкова. „Българската енергийна 
система не може да оцелее без големите горивни 
инсталации - те произвеждат около 40  от електро-
енергията у нас. Помним лошите метеорологични 
условия от тази зима. Стожер на енергийната ни сис-

Със заповед на енергийния министър Теме-
нужка Петкова в Министерството на енер-
гетиката се създава координационно звено. 
Основната му задача ще е да координира 

действията по изготвяне на технико-икономически 
анализи от операторите на големите горивни инста-
лации и обсъждане на конкретни мерки във връзка с 
предвидената възможност за дерогация от изисква-
нията на Европейскaта комисия. Припомняме, че на 
28 април 2017 г. бе прието решение за изпълнение 
на Европейския парламент за одобряване на заклю-
чения за най-добри налични техники при големите 
горивни инсталации. Документът включва стойности 

тема тогава бяха тецовете и АЕ  „Козлодуй“, както и 
усилията на колегите от „Мини Марица-изток“, които 
не спряха да осигуряват въглища“, подчерта Петкова.

„Ще се обединим, за да разгледаме възможността да 
поискаме от Европейския парламент да преразгледа 
решението. Но по-реалистичният подход е да поис-
каме дерогация за възможно най-дълъг период от 
време. Министерството на енергетиката ще окаже 
необходимото съдействие“ - допълни тя. По думите 

 Министерството на енергетиката е сформирало 
работна група за изготвяне на Енергийна стратегия 
до 2030 г., с хоризонт до 2050 г. В групата участват 
експерти от парламентарно представените партии, 
както и от синдикалните организации. Това ще га-
рантира устойчиво развитие на енергийния отрасъл 
в България в дългосрочен план.

Според министъра на околната среда Нено Димов в 
B EF документа има вратичка, която позволява  дър-
жавите, които нарушават нормите за серен диоксид 
да получат дерогация. За целта обаче трябва да се 
докаже, че горивните инсталации не могат да рабо-
тят с други въглища освен с местни. „Много е важно 
обаче да се докаже, че инвестициите в тях надвиша-
ват значително ползите за опазване на околната сре-
да“ - посочи министърът.

Прессъобщение на КНСБ

за емисионни нива на вредни вещества в атмосфера-
та серен диоксид, азотни оксиди, живак . България и 
още седем държави гласуваха против документа.

С решение на Европейската комисия от 31-ви юли 
2017-та година се привеждат в действие заключени-
ята в акта „Най-добри налични техники“. Български-
те топлоелектрически централи трябва да изготвят 
необходимата документация и да кандидатстват за 
получаване на дерогация за възможно най-дълъг 
период.

Прессъобщение на Министерство на енергетиката

В МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
СЕ С ЗДАВА КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО ЗА СЪДЕЙСТВИЕ
НА ГОЛЕМИТЕ ГОРИВНИ ИНСТАЛА ИИ
ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЕРОГАЦИЯ
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Произведено е първото масло от лавандуло-
вите насаждения по Окисно насипище на 
рудник „Асарел“. „Добитата продукция е в 
размер на 110 килограма лавандулов цвят, 

който вече е преработен“, обясни инж. ордан Ра-
бухчиев, който е минен инженер в „Асарел-Медет“ АД 
и консултант по проекта. 

Лавандулата е засадена по откоса на Окисно насипи-
ще преди две години на обща площ около 1 декар 
с експериментална цел. Определените опитни петна 
са покрити със зелено мулчиращо платно, за да не 
се окопават растенията. Извършена е и подготовка 

И Д    М   Д И  
Д И   КИ  И И   АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД

Част от Окисното насипище на рудник „Асарел“, засадено с лавандула, и първото шишенце с лавандулово масло, изложено 
във фирмената експозиция на „Асарел-Медет“ АД

на почвата с хумус и пепелина. Лавандуловите на-
саждения са част от проект за рекултивация на Окис-
но насипище, който е на стойност над 10 млн. лв. и 
се реализира за първи път в света. Уникалното при 
него е, че се извършва техническа и биологична ре-
култивация на такова минно съоръжение, което още 
е в процес на експлоатация. 

Реалният добив от лавандуловите насаждения ще се 
види след поне четири години, колкото време е нуж-
но, за да се развият растенията. Първото шишенце с 
лавандулово масло вече е изложено във фирмената 
експозиция на „Асарел-Медет“ АД. 

Зад „Минстрой Холдинг“ АД стоят 7 концесии на 
находища за добив на метални минерални су-
ровини в България, други 2 в Македония, 4 обо-

гатителни фабрики, 4 хвостохранилища и 3500 души 
екип. Само в последните няколко години дружество-
то инвестира 500 млн. лв. в българските минни на-
ходища. „През 2016 г. „Минстрой“ отново отчете ус-
пешна година, защото продължихме традицията да 
увеличаваме производството с 30  и да инвестираме 
в нови технологии“, казва проф. д.т.н. инж. Николай 
Вълканов, председател на Съвета на директорите.

„Общо към седемте рудника, които дружеството 
обработва, се добавиха два нови в Македония“, ко-
ментира още проф. Вълканов. Двете находища са 
пуснати в експлоатация за по-малко от година и вече 
работят успешно. В тях са заети 600 души и поетап-
но ще станат 1000. Само за 1 година компанията ин-
вестира над 20 млн. евро в Македония и находищата 
стигат капацитет 1500 t концентрат на месец. „За ус-
пешна година броя тази, в която имаме ръст на про-
изводството, по-голям от общоевропейския, който е 

3,5 , а на „Минстрой“ е 30,5 , което е с 10 пъти пове-
че, Купихме и фалиралото предприятие „Ремотекс“ и 
успяхме да го направим работещо.“

Според проф. Николай Вълканов стъпките към голе-
мия бизнес са няколко - да се усъвършенстваш не-
прекъснато, да излизаш на световната сцена, да ин-
вестираш, да имаш честно отношение към своя екип.

„Минстрой“ работи под девиза „В хармония с приро-
дата“. Компанията строго защитава политиките си да 
не замърсява околната среда в районите, в които ра-
боти. Правят се ежедневни замервания на отпадните 
води, които излизат от фабриките, и те винаги са под 
нормите.

Компанията ще продължи да гледа към нови пазари 
и да развива добивния потенциал на страната ни. 
Амбициите за разрастване са насочени към Косо-
во, където „Минстрой“ също планира да разработва 
минни находища.

Препечатано от сп. Икономика  със съкращения

МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ  АД  И  Д БИ И  
И    И И  Г Д  К М И И 
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Екип от представители на Европейската банка за 
възстановяване и развитие ЕБВР , водени от 
ръководителя на дейността на Международния 
фонд „Козлодуй” Валентин айдер посетиха 

„Мини Марица-изток“ ЕАД във връзка със съфинан-
сирането, осигурено от Международния фонд за под-
помагане на извеждането от експлоатация на АЕ  
„Козлодуй” М  „Козлодуй” .

Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток“ 
Андон Андонов прие Валентин айдер и неговия 
екип: Деби Казънс - главен съветник по екологични 
и социални въпроси в ЕБВР  Пламена Лакова от от-
дел „Ядрена безопасност” в ЕБВР и представителите 

на консултанта по екологични и социални въпроси 
„Грийнпартнерс” Река оош, Ана Буковинену и Соня 
Янкова - консултант по екологичните и социални въ-
проси.

ЕБВР оцени високо усилията на ръководството на 
„Мини Марица-изток“, на звеното за управление  на 
проекта, контролиращо всички аспекти на изпълне-
нието му, както и на екипа специалисти, пряко анга-
жирани в проектния цикъл, за предприетите поло-
жителни стъпки в изпълнението на изискванията на 
екологичната и социална политика на ЕБВР.

От ЕБВР констатираха значителни  подобрения в ко-
муникацията между „Мини Марица-изток“ и жители-

К ДИ   Д „К Д   Б  
Д Д  ВИСОКА ОЦЕНКА НА МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК  ЕАД 

 Б   И И И  К И

Инж. Делчо Николов и инж. Лушка Апостолова подписаха 
договора за дуална система за обучение

АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД И И  ГИМ И  
Д И  Д Г   Д  М   Б И

Договор за провеждане на професионално 
обучение чрез работа дуална система за 
обучение   е подписан на 21 юли 2017 г. от 
изпълнителния директор на „Асарел-Медет” 

АД инж. Делчо Николов и инж. Лушка Апостолова, 
директор на Професионалната гимназия по индус-
триални технологии, мениджмънт и туризъм в Пана-
гюрище.  Договорът регламентира обучението на 34 
единадесетокласници от гимназията на територията 
на дружеството, което ще стартира от началото на 
учебната 2017 2018 г., като два дни в седмицата уче-
ниците ще работят в реална производствена среда. 
След завършването си гимназистите от специално-
стите “Добивни и строителни минни технологии”, 
“Обогатителни, преработващи и рециклационни 
технологии”, “Минна електромеханика”, “Автотранс-
портна техника” и ”Пътностроителна техника” ще 

получат професиите „минен техник” и „техник транс-
портна техника”. 

Учениците ще  сключат трудови договори с предпри-
ятието, според които ще работят по 7 часа  дневно 
в „Асарел-Медет” АД  и ще получават 90  от мини-
малната работна заплата, разпределени пропорцио-
нално на изработените часове. Гимназистите ще се 
трудят под погледа на обучени наставници от дру-
жеството и учители-методици, които ще се грижат за 
усвояването на професионалните знания и практи-
чески умения от своите възпитаници. Наставниците 
и преподавателите ще оценяват текущо и в края на 
годината резултатите на учениците.

След подписване на договора изпълнителният ди-
ректор инж. Делчо Николов подчерта, че „Асарел-Ме-
дет” АД е сред първите в страната предприятия, които 
приемат пилотния випуск, който се обучава  по нова-
та система. „Горд съм, че реализираме на практика 
една инициатива, започната още преди три години 
от покойния  проф. д-р Лъчезар оцорков. Въвежда-
нето на дуалната форма на професионално обучение 
е една от най-ефективните мерки за разрешаване на 
основния проблеми на бизнеса – липсата на квали-
фицирани кадри. Благодаря на нашите партньори от 
гимназията, на другите големи панагюрски друже-
ства и на Община Панагюрище, с които обединихме 
усилия около тази идея дори преди да е готова зако-
нодателната рамка”, припомни инж. Николов. 

тдел „Комуникации“, „ сарел-Медет“ Д



15Минно дело и геология, 5-6 2017

НО ИНИ

те на с. Бели бряг през последните 18 месеца. Това 
беше допълнително потвърдено на индивидуалните 
срещи с жителите при посещението в селото, които 
увериха, че „Мини Марица-изток“ значително са по-
добрили практиките си за ангажиране на заинтересо-
ваните страни. ЕБВР отбеляза ангажираността и же-
ланието на ръководството на „Мини Марица-изток“ 
да определи мерки за смекчаване на неблагоприят-
ните въздействия върху лицата, засегнати от проек-
та. Съгласно ангажиментите, поети от дружеството е 
организирано периодично почистване на празните 
закупени терени в селото, допълнително обезопася-
ване и осигуряване на водна струя при разрушаване 
на сградите и др. с Ръководството на „Мини Мари-
ца-изток“ регулярно провежда срещи със засегнати-
те лица  на всеки 6 месеца, а всеки месец се органи-
зира приемна от служители на дружеството  дадоха 
се многократно  възможности на жителите да участ-
ват в изготвянето на проекта на Плана за преселване 
и да изразят своите искания.

„Мини Марица-изток“ ЕАД, Европейската банка за 
възстановяване и развитие и консултантът по еколо-
гичните и социални въпроси проведоха срещи за об-
съждане на  проекта на Плана за действие при пре-
селване,който бе изготвен  много подробно от екипа 
на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Задачата на Консултан-
та по екологичните и социални въпроси е да окаже 
съдействие при финализирането му за постигане 
на съответствие с изкискванията на екологичната и 
социална политика на ЕБВР, политиките на „Мини 
Марица-изток“ ЕАД, приложими при преселване на 
общности и националното законодателство. ЕБВР 
разясни, че е важно да се осигури документиран про-
цес в случай на недоброволно придобиване на земя, 
който е справедлив и прозрачен, и ясно определи 
правата на лицата, засегнати от проекта.

Екипът на ЕБВР посети  с. Бели бряг и се запозна на 
място с проблемите на жителите. Проектът на Плана 

за действие при преселване беше обсъден с предста-
вителите на местния общински съвет, инициативния 
комитет и местните общности.

След направената обиколка представителите на ЕБВР 
и консултанта бяха поканени в залата на кметството, 
където се проведе среща с около 200-те присъства-
щи от с. Бели бряг и околните села. ЕБВР разясниха 
целта на посещението, целите на Плана за преселва-
не и изискванията, заложени в екологичната и соци-
ална политика на ЕБВР, като отбелязаха, че планът 
се изготвя, за да дефинира правата на засегнатите 
лица в този процес, в случай че придобиването на 
земя е недоброволно. Подчертана бе важността на 
достъпа до информация на всяко засегнато лице и 
осигуряването на прозрачност в процеса на пресел-
ване. Наблегна се също и на това колко е необходи-
мо жителите да участват в този процес и в срещите, 
организирани от „Мини Марица-изток“ ЕАД, и да взе-
мат под внимание  мерките, които се предприемат от 
Дружеството в тяхна полза.

След срещата представителите на ЕБВР и на консул-
танта помолиха всички жители на селото да изразят 
в писмен и устен вид своите проблеми, тревоги, при-
теснения и въпроси. Бяха раздадени материали за 
писане на присъстващите, за да представят писме-
но въпросите си, след което на всеки желаещ беше 
дадена възможността да сподели проблемите си в 
индивидуална среща с един от трите екипа, под ръ-
ководството на ЕБВР. Бяха проведени разговори и с 
кмета на община Раднево и кметския наместник на 
с. Бели бряг по проблемите на жителите на селото.

„Мини Марица-изток“ ЕАД отчете и напредъка по 
проектите, съфинансирани от М  „Козлодуй”. Пред-
ставителите на ЕБВР посетиха обекта и прегледа-
ха изпълнението на проекта за рехабилитация на 
енергийната ефективност и монтажната площадка за 
подмяна на роторни многокофови багери.

Ръководството на „Мини Марица-изток“ ЕАД и представителите на Европейската банка за възстановяване и развитие по 
време на посещението в дружеството
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БИБЛИОТЕКА НА ОТКРИТО В МГУ СВ. ИВ. РИЛСКИ

Инж. А. Андонов най-вдясно  взе участие в Международ-
ния енергиен форум 2017

Пред сградата на библиотеката на МГУ „Св. 
Ив. Рилски“ в съществуващия хубав парк е 
изградена библиотека на открито. Проек-
тът е по програма на Столичната община за 

приобщаване на студентите към четене. Инициати-
вата за участието е на Студентския съвет при МГУ 
„Св. Ив. Рилски“, който изготвя проекта. Студентски-
ят съвет и университетът допълват бюджета, отпус-
нат от общината.  „В рамките на 7 дни успяхме да 
изградим фундамента, подходите за инвалиди, 12 -
13 седящи места, инсталацията за осветление и видео-
наблюдение. Има i-Fi връзка с достъп до електрон-
ната библиотека. Предстои да направим тротоарните 
настилки около района и озеленяване. Така изграде-
ното ще се превърне в кътче за четене и отдих.“ -
сподели инж. Борислав Крушкин, главен секретар на 
МГУ „Св. Ив. Рилски“.

Завършената библиотека на открито в МГУ “Св. Ив. Рил-
ски”

Международният енергиен форум, организи-
ран от Научно-техническия съюз на енер-
гетиците в България НТСЕБ , НЕК, ТУ - Со-
фия, Агенцията по енергийна ефективност 

и Националния комитет по осветление се проведе 
от 22 до 27 юни 2017 г. Той се фокусира върху стра-
тегически теми в енергетиката  и прие декларация 
в защита на производителите на електроенергия от 
въглища с апел за преразглеждане на Референтния 
документ за най-добрите налични техники за  голе-
мите горивни инсталации и необходимостта от пов-
торно гласуване в Комитета по чл. 75.

Председателят на НТСЕБ проф. д-р инж. Бончо Бонев 
връчи почетни плакети за дългогодишна съвместна 
работа на „Мини Марица-изток“ ЕАД, ТЕ  „Марица- 
изток 2“ ЕАД и ЕСО ЕАД. Заместник председателят на  
управителния съвет на Българската браншова кама-
ра на енергетиците ББКЕ  доц. Валентин Колев връчи 
почетна грамота и плакет „Енергетик на годината“ на 
изпълнителния директор на „Мини Марица- изток“ 
ЕАД Андон Андонов за ползотворна и дългогодишна 
работа в областта на енергетиката в България, за по-
стигнати високи производствено-икономически ре-
зултати и активна работа като член на ББКЕ.  

В традиционния форум участваха учени, специали-
сти и представители на всички партньори в енергий-
ния сектор - държавна власт, енергийни предприя-
тия, учени, специалисти, енергетици и потребители. 
За положителните резултати на форума допринесе и 
участието на чужди и наши експерти и на представи-
тели на водещи световни фирми.

Д  И КИ И И   МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК  ЕАД
И И   Д   М Д Д И  ГИ  М

Докладите и свързаните дискусии бяха фокусирани 
върху важни теми за сектора: стратегически и струк-
турни проблеми на енергетиката  прогнозиране и 
оценка на риска  приватизация и либерализация, 
маркетинг и законодателство, интеграция и интерна-
ционализация в енергийния сектор  ново строител-
ство и модернизация на централи  конвенционални 
електроцентрали  ядрени електроцентрали  комби-
ниран цикъл и топлоснабдителни системи  газоснаб-
дяване  рехабилитация на енергийни съоръжения  
проблеми по опазване на околната среда  електро-
енергийни мрежи и системи  ефективно използване 
на енергията  ВЕИ  изследователска, проектантска и 
внедрителска дейност  контрол, автоматизация и из-
мервателна техника и др..

Пресцентър на „Мини Марица-изток“ Д
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От 03 до 07 юли 2017 г. в Международния дом 
на учените „ р. . Кюри“, к.к. „Св. Св. Кон-
стантин и Елена“, гр. Варна се проведе ХIV 
Международна конференция по открит и 

подводен добив на полезни изкопаеми. Конферен-
цията е традиционна, има над 30 годишна история 
и се организира и провежда под ръководството на 
Научно-техническия съюз по минно дело, геология и 
металургия. 

Съорганизатори на форума са едерацията на науч-
но-техническите съюзи в България, Минно-геолож-
кия университет „Св. Иван Рилски“, Университетът по 
архитектура, строителство и геодезия, Висшето стро-
ително училище „Любен Каравелов“, Висшето транс-
портно училище „Тодор Каблешков“, Българската 
минно-геоложка камара, Камарата на строителите в 
България, Асоциация „Български въгледобив“ и със 
съдействието на Министерството на икономиката, 
Министерството на енергетиката и Министерството 
на околната среда и водите. Като партньори на това 
научно събитие участват голяма част от дружествата 
от минния бранш.

При откриването на конференцията председателят 
на Организационния комитет и председател на На-
учно-техническия съюз по минно дело, геология и 

металургия проф. д-р оло Вутов поздрави участни-
ците и подчерта важността на форума. Участници-
те в конференцията бяха поздравени и от името на 
Министерството на енергетиката, Минно-геоложкия 
университет „Св. Иван Рилски“, Мини „Марица-изток“ 
ЕАД, едерацията на научно-техническите съюзи в 
България, Македонския съюз на минните и геолож-
ките инженери и от Университета в Белград. 

В словото си председателят отбеляза, че световното 
минно производство се развива и това води до зна-
чителни промени в организацията, автоматизация-
та, планирането и проектирането в открития добив, 
което предизвиква необходимостта от провеждането 
на подобен форум. Актуалността на конференцията 
е в унисон с глобалната тенденция на увеличаване 
на дела на открития добив на полезни изкопаеми. В 
България откритият добив на полезни изкопаеми за-
ема около 95  от минното производство. 

На конференцията бяха представени 70 научни 
доклада, отпечатани в сборник с доклади на кон-
ференцията, придружен от презентационен диск. 
Най-голям брой доклади бяха представени в следни-
те направления: „Нови технологии и системи за от-
крито и подводно разработване на находища на по-
лезни изкопаеми“  „Информационни технологии при 

ХI  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОТКРИТ И 
ПОДВОДЕН ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

Част от участниците в ХIV Международна конференция по открит и подводен добив на полезни изкопаеми, 3-7 юли 2017 г., 
Международен дом на учените „ р. . Кюри“, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Варна
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проектиране, геологопроучвателни, маркшайдерски 
и минни дейности“ и „Отводняване, устойчивост и ук-
репване на откосите в открити рудници“. 

Изнесените доклади бяха изслушани с интерес от 
участниците и предизвикаха въпроси и дискусии. 
Бяха направени и няколко фирмени презентации, 
които запознаха участниците с дейността на значими 
компании, разработващи открити рудници - „Геотех-
мин“ ООД, „Елаците мед“ АД, „Мини Марица-изток“ 
ЕАД. По време на конференцията беше организира-
но изложение, на което следните фирми представиха 
дейността си: „Белаз София“ ЕООД, „Булекспорт Кон-
султ“ ЕООД, „Елтрак България“ ЕООД, НОАК“ ЕООД, 
„НОЕН“ АД и „C I ICA EDI E. G SE . I “.

В този престижен традиционен форум участие взеха 
над 180 минни експерти, преподаватели от универ-
ситети и специалисти от производството от Бълга-

рия, Беларус, Италия, Испания, Македония, Русия, 
Словения, Сърбия, Украйна, Чехия.

Организационният комитет благодари на спонсора 
на конференцията - „Елаците-мед“ АД за оказаната 
финансова подкрепа, както и на авторите, изложите-
лите и водещите на пленарни заседания, които на-
правиха възможно успешното провеждане на този 
утвърден научен форум.

Надяваме се следващата ХV конференция през 2019 г. 
отново да събере научния потенциал на България и 
Европа в областта на открития и подводен добив на 
полезни изкопаеми.

  Д-р инж. Кремена ДЕДЕЛЯНОВА

Главен секретар на Научно-те ническия
съю  по минно дело, геология и металургия

ТЕМАТИ НИ НАПРАВЛЕНИЯ

 Съвременни представи за 
геологията и дълбочинния 
строеж на Балканско-Черно-
морския регион

 Въглеводороден потенциал 
на Балканско - Черноморския 
регион

 Неконвеционални въглево-
дородни източници

 Методи и технологии за 
търсене, проучване, добив, 
транспорт и съхранение на 
нефт и газ

 Морска нефтогазова индус-
трия и технологии

 Екология и мониторинг, ико-
номика и устойчиво развитие

 Диверсификация на въглево-
дородните източници

 Подготовка на кадри за неф-
тогазовата индустрия

Кръгла маса  Диверсификация 
на източниците и доставките на 
природен газ за България
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Би те ли очертали накратко мястото на Ко-
мисията а работа с младежта и съ даде-
ните младежки секции в об ата структура 
на ФНТС.

- НТС е творческо-професионално, научно–просвет-
но, неправителствено, неполитическо сдружение 
с нестопанска цел на юридически лица - съсловни 
организации, регистрирани по З ЛН , в които чле-
нуват инженери, икономисти и други специалисти от 
областта на науката, техниката, икономиката и земе-
делието. НТС обединява 19 национални сдружения 
- научно-технически съюзи НТС  и 34 териториални 
сдружения - ТС на НТС, в които членуват над 15 хил. 
специалисти от цялата страна. Органи на НТС са Уп-
равителен съвет и комисии, където попада и ръково-
дената от мен Комисия за работа с младежта.

В средата на 2003 г. към Управителния съвет на НТС 
бе учредена младежка секция – Съюз на европей-
ски млади инженери – България СЕМИБ . Членове 

на Съюза са млади инженери, доктори, докторанти 
и студенти от горните курсове на техническите уни-
верситети в страната, обучаващи се по инженерни 
специалности.

НТС членува в младежката структура – Европейски 
млади инженери E E , която работи за установяване 
на контакти и сътрудничество между млади инжене-
ри до 35 години  от европейските страни, упражня-
ващи пълноценно инженерна професия. 

- Какви са основните адачи на СЕМИБ

Основните задачи са:

Привличане на млади инженери, доктори, докто-
ранти, магистри и бакалаври на възраст до 35 го-
дини към активна обществено полезна дейност в 
структурите на НТС и нейните сдружения

ормиране на ново управленско поколение в ор-
ганите на сдруженията във НТС, адекватно към 
променящите се съвременни изисквания , умело 
ползващо натрупания дългогодишен опит, тради-
ции и добродетели в научно-техническите съюзи

Съдействие като партньори за установяване на 
контакти и сътрудничество между български мла-
ди инженери и техни колеги от други европейски 
страни.

Като главен секретар на Научно-техническия съюз 
по минно дело, геология и металургия, бих искала 
да отбележа, че от април 2005 г. към него се създаде 
младежка секция, обединяваща студенти, докторан-
ти и млади асистенти от Минно-геоложкия универси-
тет “Св. Ив. Рилски” и Химикотехнологичния и мета-
лургичен университет.

Мотивацията един млад учен, минен инженер, гео-
лог или металург да стане наш член е строго индиви-
дуална, но те се обединяват от възможностите, които 
Съюзът предоставя за преференциално участие в 
наши мероприятия, пряката комуникация с ерудити 
от бранша, както и възможностите за бъдеща реали-
зация.

В качеството ми на председател на Комисията за ра-
бота с младежта към Управителния съвет на едера-
цията на научно-техническите съюзи в България по-
лагам заедно с моите колеги усилия за активизиране 
и мотивиране на млади учени и реализирани млади 
специалисти с участията им в европейски конферен-
ции на младите инженери, които се провеждат два 
пъти в годината. С набрания вече близо 17 години 
практически опит в работата ни с младежки струк-
тури както в техническите висши училища, така и с 
обществени организации сме установили, че задача-
та да бъде пробудена инициативността на  младите 
научни работници и специалисти не е никак лесна и 
бързо осъществима. Изисква се много търпение, ли-

Д-Р ИНЖ. КРЕМЕНА ДЕДЕЛЯНОВА: МЛАДИТЕ ИН ЕНЕРИ В 
ДЕ СТВИЕ

Интервю с Д-Р ИНЖ. КР М Н  Д Д Н В ,
Председател на Комисията за работа с младе-
жта към едерацията на научно-технически-
те съюзи в България НТС  и 
Главен секретар на Научно-техническия съюз 
по минно дело, геология и металургия
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чен пример, обществена ангажираност, достатъчен 
интелект и толерантност за работа в екип.    

- Кои мероприятия в работата на младежките 
структури пре  настоя ата година би те опреде-
лили като начими и пол отворни  

- В национален мащаб това е провелата се през пе-
риода 25 – 26 април 2017 г. V Национална младежка 
научно-практическа конференция. Към нея младите 
хора проявяват все по-голям интерес, като в това 
издание участваха 18 доклада на доктори, докторан-
ти, магистри и бакалаври на възраст до 35 години, 
от  университети в София и страната, институти на 
БАН и от фирми, които имат самостоятелни или в съ-
авторство разработки или други трудове с авторски 
характер, непубликувани до момента. В докладите 
младите участници имаха възможност да представят 
резултатите от своите теоретични и експериментал-
ни изследвания в областта на техническите, иконо-

мическите и аграрните науки и стопанското управле-
ние. Сред тематичните области на конференцията 
бяха: автоматизация и информационни технологии  
електроника, електротехника и телекомуникации  
енергетика и енергийни ресурси  металознание и 
машиностроителни технологии  минни науки, геоло-
гия и екология  химически науки и технологии  ин-
дустриален дизайн и др. Отличените с награди - гра-
мота и парична премия са следните колеги: първа
награда - Йовко Раканов с доклад  „Метод за кон-
трол на  при станции за бърз заряд на електроав-
томобили“  втора награда - Мартин Тошев с доклад 
„Изследвания за определяне на В -параметри от  
сеизмични данни“ бел. ред. - материалът е поместен 
на стр. 46  трета награда - Мартин Григоров, Симо-
на Неделчева с доклад „Невронен модел на първия 
слой от зрителната кора“.

В международен план ще акцентирам на провелата 
се през периода 16 - 18 юни 2017 г. в град Бристол, 

През периода 16 - 18 юни 2017 г. в гр. Бристол, 
Англия, се проведе 1-вата Международна 
конференция на вропейските млади инжене-
ри , чието мото бе „   “. 

В програмата на конференцията бяха включени 17 
събития и 9 семинара. Бяха организирани вълну-
ващи посещения на водещи компании, сред които 

,   ,   , 
 . 

 е един от най-големите световни произво-
дители на търговски самолети с бази в цял свят. В 
района на илтън, северно от Бристол, се намира 
седалището на  във Великобритания. Инже-
нерите в базата са отговорни за проектирането на 
криловите конструкции, горивните системи и ко-
лесника за голямата част от търговските модели на 

. Участниците в конференцията се възползва-
ха от възможността да видят тестовите и производ-
ствените мощности на някои от най-сложните части 
на търговски самолет, както и да посетят новия ае-
рокосмически музей наблизо, в който се помещава 
един от малкото останали непокътнати . 

Участниците, избрали да посетят   
 , имаха възможност да разгледат 

най-широкообхватния център за мултидисципли-
нарни изследвания в сферата на роботиката във 
Великобритания. ентърът е световен лидер в из-
вършване на услуги с помощта на роботиката, ин-
телигентните автономни системи и биоинженер-
ството. На територията на международния център 
за върхови постижения в областта на роботиката са 
разположени работилници, лаборатории, съоръже-
ния за бързо създаване на прототипи, летяща арена 
и дори 16 000-литров тест басейн. 

Сред богатото разнообразие на програмата бе и 
   . С над 100 специали-

зирани инженери, дизайнери и техници, работещи 
по иновативни композитни приложения,  е во-
дещ световен център за високи постижения и ино-

вации в композитните технологии. Националният 
център за композити NCC  осигурява съоръжения 
за научноизследователска и развойна дейност в ин-
дустриален мащаб, които да отговарят на нуждите 
на всички сектори, които желаят да се възползват от 
качествата на композитни материали с висока якост 
и ниско тегло. 

Организаторите бяха подготвили посещение на  
, който е водещият световен доставчик на 

аерокосмически продукти в света. Компанията об-
служва над 90  от световните производители на 
въздухоплавателни средства и двигатели. Посетите-
лите на  се запознаха с основните дейности при 
проектирането и производството на иновативни ин-
телигентни аерокосмически системи и компоненти. 
Техните технологии се използват в самолетострое-
нето - от най-използваните и най-големи пътниче-
ски самолети в света до бизнес джетове и модерни 
бойни самолети от пето поколение. 

Официалното откриване на конференцията бе 
последвано от вълнуваща презентация за едно 
от най-емблематичните инженерни чудеса на

Д-р инж. Кремена Деделянова с участници в  41-вата Меж-
дународна конференция на E E
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Бристол – мостът „   “! Програмата 
на първия ден завърши с незабравима 3D демон-
страция в най-иновативния планетариум във Вели-
кобритания. 

Във втория ден на конференцията програмата бе 
изпълнена с разнообразни и интересни тематики, 
които бяха представени на участниците от водещи в 
областта лектори.  По време на конференцията бяха 
проведени различни конферентни сесии и работил-
ници, които завършваха с дискусии с публиката вър-
ху най-интересните въпроси. Сред представените 
теми бяха тези за:

Иновациите при конструкциите, където бяха 
представени методи и инструменти за по-добро 
планиране, проектиране на сгради и инфраструк-
турни обекти  

  – при този експериментален курс 
участниците създаваха и представяха презента-
ции и придобиха знания и умения как да подгот-
вят своите бъдещи презентации, за да използват 
по-добре естествения си талант  

  – в съвременния свят на изобилие 
от данни и комуникации   е идеално 
средство за събиране и визуализиране на голям 
обем от информация. o e жизнено важен ин-
струмент за всеки познавач и е приложимо за 
всички сфери в инженерството и не само  

  дава възможност за иновативно от-
криване и моделиране на нуждите и ценностите 
на клиентите.   поставят правилните 
въпроси пред правилните хора, като се фокуси-
рат върху правилните неща при иновациите  

  -  инструмент, помагащ на 
инженерите, търсещи нови предизвикателства, 
да бъдат по-добре подготвени за пазара на труда.

По време на конференцията бяха проведени рабо-
тилници  и  семинари  на  теми  като  презентацион-
ни техники, развиване на лични качества, както и 

присъединяване към различни международни про-
екти. 

Третият ден на конференцията бе съпроводен със 
запознаване на участниците със структурата и дей-
ността на . По време на сутрешното пленарно за-
седание участниците в конференцията бяха  запоз-
нати с предстоящите събития както в краткосрочен, 
така и в дългосрочен план. От своя страна предста-
вителите на НТС заявиха готовност за организи-
ране на конференция в България през пролетта на 
2018 г. От името на НТС беше изнесена презента-
ция за предстоящата конференция в София и беше 
отправена покана за участие към всички присъства-
щи. Събитието завърши със заключителни бележки 
от страна на организаторите и благодарности за ак-
тивното  участие на всички присъстващи. В допъл-
нение организаторите бяха подготвили посещение 
на различни архитектурни забележителности на 
града. 

Паралелно с техническите посещения се състоя и 
заседание на Управителния съвет на E E. Съгласно 
дневния ред бяха разисквани въпроси, касаещи на-
стоящето и бъдещото развитие на организацията. 
Бяха проведени избори за предварително опреде-
лени места в   F  поради изтичане на ман-
датите на част от членовете му. В УС взеха участие 
следните представители на НТС: д-р инж. Кремена 
Деделянова член на УС  инж. Теменуга Георгиева 
зам.-член на УС и член на  

Заседанието на УС бе открито с приветствено слово 
на Главния секретар на  към членовете и гостите. 
Сред основните обсъждани въпроси бе този за ре-
гистриране на  катo самостоятелна неправител-
ствена организация. 

Бяха дискутирани възможностите за присъединява-
не на ърватската инженерна асоциация , както 
и на Инженерната асоциация на Чехия към . След 
заключителни думи на Главния секретар на  засе-
данието на УС бе закрито.         |

Англия,  1-ва Международна конференция на вро-
пейските млади инженери , чието мото бе „  

 “. бел. ред. - Подробна информация за 
събитието четете в карето . В програмата на конфе-
ренцията бяха включени 17 събития и 9 семинара. 
Бяха организирани вълнуващи посещения на воде-
щи компании. 

Определено смятам, че подобни форуми ще помог-
нат за повишаване на компетентността на младите 
учени и специалисти, както и за прилагането в бъде-
щата им работа на натрупания положителен опит и 
знания.

- Смятате ли, че постигането на устойчиво ра ви-
тие на даден отрасъл ависи и от апа ването и 
увеличаването на броя на младите специалисти

Специалистите с висше образование и студентите са 
елита на българската младеж. Сравнително ниското 

заплащане на труда в някои отрасли е особено чувст-
вително именно при тях. Откриването на трудовия 
пазар на ЕС е особено привлекателно за специа-
листите с висше образование поради по-големите 
възможности за социално издигане. Не трябва да се 
учудваме, че младите специалисти гледат към евро-
пейските страни и Америка с по-висок стандарт на 
живота и по-адекватно заплащане на квалифицира-
ния труд. От друга страна важно е да се отбележи, че 
най-позитивна визия за бъдещето на страната имат 
младите специалисти.

Затова мисля, че ако обществото като цяло, вклю-
чително и  научните и производствени среди  имат 
визионерски поглед за бъдещето, то те трябва чрез 
своите стратегии за заетост да привличат и задър-
жат младите, добре подготвени хора. Качествената 
заетост, особено на младите хора е предпоставка за 
устойчивото развитие не само на даден отрасъл, но 
и на обществото, в което се случва.        |
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Дружествата от бранша инвестират ли 
в усъвършенстването и ра витието на 
младите специалисти, в програми а обу-
чението на младите кадри

-  Сътрудничим си с много фирми от минерално-су-
ровинния отрасъл, които са и един от финансовите 
източници на университета. Подпомагат пряко раз-
витието на научните изследвания в университета и 
финансират научноизследователски проекти с прак-
тическа насоченост. Примери за това са водещите 
фирми от бранша - „Асарел–Медет“, „Елаците-Мед“, 
„Минстрой Холдинг“, „Каолин“, „Мини Марица-изток“ 
и др. , като наред с тях се развива успешно партньор-
ство и с представители на малкия и средния бизнес. 
Броят на фирмите, предлагащи стаж и работа на сту-
денти от МГУ „Св. Ив. Рилски“, вече надхвърля 90. 
Там нашите студенти се запознават с конкретната 
работа, а пък същевременно потенциалните работо-
датели могат да си изберат подходящи кадри.  

Гордост за нас е, че студентите, завършили нашия 
университет, се реализират успешно на пазара и по-
лучават много добри за нашата страна заплати.  Това 
го казвам не без гордост, защото малко са универ-
ситетите, които могат да се похвалят, че имат добро 
сътрудничество с бизнеса, че студентите провеждат 
практически обучения и летни стажове. Нашите лет-
ни стажове и практики започват още от първата го-
дина на обучение. Провеждат се в реални условия - в 
рудниците и минните обекти на страната както и във 
фирмите от енергийния отрасъл. Това е изключите-
лен плюс, защото студентите ни имат много добра и 

актуална теоретична и практическа подготовка, кога-
то се дипломират. Могат да влязат в сектора с летящ 
старт и да работят успешно на работното си място. 

Всяка учебна година университетът има обмен на 
студенти, които се изпращат в чужбина. През 2017 г. е 
планиран обмен на студенти, които да посетят минни 
обекти в Германия, в т. ч. и Минната академия рай-
берг, с която имаме партньорски взаимоотношения. 
Спонсор на инициативата е uar erke Grou , част 
от която е „Каолин“ ЕАД. 

Ключов проект, в който сме участвали е проектът 
„Студентски практики”, който се реализира по опе-
ративна програма „Развитие на човешките ресурси“, 
и е една от важните ни инициативи. Той има пър-
востепенна роля за професионалната реализация 
на студентите. Създадохме работна среда, в която 
всички участващи наши студенти бяха мотивирани 
да изпълняват качествено и отговорно своите за-
дължения във фирми от минерално-суровинния и 
енергиен отрасъл. И най-доброто доказателство за 
тези констатации е фактът, че всички студенти от 
университета ни, които започнаха практика по про-
екта, завършиха успешно. По последни данни в две-
те фази на проекта са участвали 1062 студенти, 515 са 
завършили успешно практиката, като на 117 от тях  
е предложена работа. В очакване на продължение, 
допълнително 213 студенти вече имат потвърдено 
от работодателите съгласие за провеждане на обуче-
ние. Това е един много добър резултат и демонстри-
ра позитивните тенденции, произтичащи от нашите 
активни контакти с бизнеса в нашия сектор.

- И пол ват ли се по-нови и модерни методи, 
по волява и ра гръ ане на потенциала на мла-
дите кадри

- Разполагаме със съвременна материална база, из-
ползва се съвременна лабораторна техника, която 
позволява на студентите да вникнат в естеството на 
бъдещата си работа още на студентската скамейка.

- Нивото на професионалната подготовка на сту-
дентите съответства ли на европейските и све-
товните критерии  Кадрите на МГУ би а ли а-
почнали бе  притеснения работа в предприятия 
от съ ия бранш в чужбина  Търсени ли са като 
партн ори при и пълнение на национални и 
международни проекти

- Нашите дипломи са признати по целия Свят с из-
ключение на Северна Америка и Канада  и не се 
налага студентите да приравняват нива или да учат 
допълнително, за да докажат компетенции. Причи-
ната за това е, че работим по европейски планове и 
програми и сме съобразили нашите учебни планове 
и програми със световните тенденции и същевре-
менно сме ги синхронизирали с другите минни уни-

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ПАВЕЛ ПАВЛОВ: СТУДЕНТИТЕ, ЗАВ Р ИЛИ 
МГУ „СВ. ИВ. РИЛСКИ”, СЕ РЕАЛИЗИРАТ УСПЕ НО

Интервю с Д . Д-Р ИНЖ. П В  П В В 
Зам.-ректор по научноизследователска дей-
ност, Минно-геоложки университет 
„Св. Иван Рилски“, София
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верситети. По този начин науката и образованието 
се глобализират.

За да се реализира обаче, студент успешно извън 
страната, той трябва да притежава езикови ком-
петенции, да има шанс и да не пропуска предоста-
вените възможности, да е находчив и, разбира се,  
инициативен. Наши студенти работят в Африка, 
Азия, Канада, Латинска Америка, САЩ. Например в 
момента мой докторант - Борислав Борисов, строи 
виетнамското метро. Наши преподаватели и докто-
ранти участват редовно в полярните експедиции на 
Антрактида. Завършили МГУ „Св. Ив. Рилски“ рабо-
тят във водещи европейски, не само минни, научни 
институти и университети, други се утвърждават и 
участват в научни разработки. Нашите кадри са це-
нени и спокойно могат да се конкурират с научния 
елит на Европа и на света.

- Има ли мотивация а ра работването и а ита-
та на докторски дисертации и продължаване на 
научнои следователската дейност  

- В МГУ „Св. Ив. Рилски“ в момента има 67 докторан-
ти, като от началото на 2017 г. успешно са защитили 
13 души. След защита на докторските работи те за-
почват работа в нашия университет, в други универ-

ситети, в БАН или във фирми от минерално-суровин-
ния бранш. 

Опитваме се да привлечем младите специалисти, 
които останат при нас, да работят по проекти, кои-
то са с практическа насоченост, европейски проекти 
или по проекти с национално финансиране, което да 
им даде възможност за повишаване на социалния 
им статус. Това е формулата ни за запазване и при-
вличане на нови кадри в МГУ „Св. Ив. Рилски“. Стара-
ем се да подпомагаме младите научни работници в 
тяхното развитие под формата на локални проекти, 
под формата на съдействие от колеги и преподава-
тели, както и на финансова подкрепа от страна на 
университета. 

- Има ли приемственост между специалистите от 
ра личните поколения

- Има, и това се вижда от развитието и състоянието 
на МГУ и, разбира се, може да се каже и за фирмите 
от минерално-суровинния бранш. Типично е за коле-
гите от „Минстрой Холдинг“ и „Мини Марица-изток“, 
където могат да се видят да работят поне три поко-
ления в едно и също направление, да си помагат и 
да  се допълват, което се потвърждава и от техните 
икономически резултати.                                                 |
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В„Асарел-Медет“ АД сме създали 
добър екип, който съчетава дълго-
годишни опитни и млади амбици-

озни професионалисти. Предоставили 
сме добри условия за резултатна рабо-

та, творчество и инициатива, които те 
проявяват непрекъснато. Компанията 
ни е един от най-предпочитаните ра-
ботодатели в региона и страната както 
заради доброто заплащане, надвиша-
ващо средното за минния бранш, така 
и заради социалните придобивки и тра-
диционно силното социално сътрудни-
чество.

Нашата политика е не само да инвести-
раме в развитието на кадрите си днес, 
а с програмите за привличане на мла-
ди специалисти да инвестираме дълго-
срочно в тяхното бъдеще и в бъдещето 
на компанията.

Радваме се на голям интерес за работа 
от страна на млади специалисти, вклю-
чително от най-важните за нас минни 
специалности.  Всяка година провежда-
ме лятна стажантска програма, в която 
до 2016 г. са се включили над 580 сту-
денти от различни български и чуждес-
транни университети, а 109 от тях вече 
са част от  нашия екип. 

В компанията ни функционира ентър 
за професионално обучение, който е 
лицензиран от Националната агенция 
за професионално образование и обу-
чение. Всяка година се разработват 
индивидуални планове за развитието 
на всеки един от служителите. Имаме и 
програма за подготовка и развитие на 
млади работници и специалисти за ме-
ниджърски позиции, като в нея са вклю-
чени 30 перспективни асарелци. 

Инвестициите в мотивацията и разви-
тието на хората като най-голямото бо-
гатство на компанията са важен аспект 
от политиката за социална отговорност 
на „Асарел-Медет” АД. Всяка година из-
пълняваме програма за обучение и по-
вишаване квалификацията на кадрите. 
Само за 2016 г. по нея са вложени над 
300 хил. лв., а след 1999 г. инвестицията 
ни в програмите за развитие на кадрите 
е близо 3,4 млн. лв.

ИНЖ. ДЕЛ О НИКОЛОВ: ХОРАТА СА НА -ГОЛЯМОТО 
БОГАТСТВО НА НА АТА КОМПАНИЯ

Постоянното усъвършенстване на-
мира своето проявление  както 
навътре – към служителите, така и 

навън – към младите хора, които се обу-
чават в различни академични степени. 
Разнообразните форми, които друже-

ствата предлагат за стаж и придобиване 
на опит, за усъвършенстване на вече 
придобити умения, са инвестиции в 
обучение и са сред най-ярките примери 
за социална отговорност. Това са обаче 
и инвестиции в развитието на друже-
ствата, в обогатяването на знанията и 
създаването на иновации.   

С традициите си в осигуряването на 
стаж и практика, „ДПМ Челопеч“ е под-
крепило десетки студенти и млади спе-
циалисти по пътя им към различни спе-
циализирани области. Днес една част 
от тези млади хора заемат ръководни 
позиции в дружествата в Челопеч и Кру-
мовград, управляват екипи и трансфор-
мират минното дело, превръщайки го в 
модерна дейност със значително при-
ложение на дигиталните технологии.   

„ДПМ Челопеч“ и „ДПМ Крумовград“ ин-
вестират в младите хора и дават шанс 
за развитие и растеж в дружествата. Из-
градената култура на взаимодействие, 
включването на специалисти от различ-
ни отдели в работата по проекти както в 
национален мащаб, така и в рамките на 
международните проекти на компани-
ята, осигуряването на възможности за 
свободно споделяне на мнения и изява 

отвъд тясната специализация създават 
среда за нововъведения, които пови-
шават ефективността на производство-
то и формират нов, по-привлекателен 
облик на минното дело.

Освен програмите за обучения по тех-
нически професионални и меки уме-
ния, в дружествата се прилагат гъвкави 
модели за развитие, като подпомагане 
провеждането на магистърски програ-
ми, посещения на професионални фо-
руми в страната и чужбина, обмяна на 
опит, членство в професионални орга-
низации на национално и международ-
но ниво, съдействие за подготовка на 
магистърски и докторски тези. Партни-
рането с различни академични инсти-
туции като МГУ, Университетът в Лиеж, 
СУ, ХТМУ, Лесотехническия универси-
тет, формират връзка между теория и 
практика, допълват и обогатяват зна-
нията и опита. Обучения в мениджър-
ски умения и специално разработената 
Академия за лидери създават среда за 
растеж в компанията. Въвеждането на 
изцяло нов за страната модел на рабо-
та – Да работим заедно – повишава не 
само уменията за ръководене на проек-
ти и дейности, но и предоставя изцяло 
нови компетентности.

ГЕРГАНА ЯНАКИЕВА: МЛАДИТЕ СПЕ ИАЛИСТИ ВНАСЯТ НОВА 
ЕНЕРГИЯ И СТИМУЛ ЗА РАЗВИТИЕ

ИНЖ. ДЕЛ О НИКОЛОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
НА АСАРЕЛ-МЕДЕТ  АД

ГЕРГАНА ЯНАКИЕВА  
ДИРЕКТОР ОВЕ КИ РЕСУР-
СИ И АДМИНИСТРАЦИЯ
ДЪНДИ ПРЕ ЪС МЕТАЛС
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Ръководството на „Горубсо–
Мадан“ с готовност предла-
га на млади специалисти да 

натрупат професионален опит 
по време на следването си, като 
им осигуряваме възможност да 
приложат знанията си в реална 
работна среда. Те получават не-
обходимите грижи за безопасност 
и здраве на работното място. С 
наше съдействие от пет години 
е открита паралелка в професио-
налната гимназия на града със 
специалност „Среден минен тех-
ник“. От тази учебна година по 
наше настояване е разкрита още 
една паралелка за подготовка 
на млади кадри със специалност 
„Маркшайдерство“.

Дружеството ни е регистрирано 
като работодателска организация 
по схемата „Ученически и студент-
ски практики“ на МОН. Вече трета 
поредна година наши ментори 
обучават ученици и студенти от 

специалностите  „Разработка на 
полезни изкопаеми“ и „Геология“ 
към МГУ. По Оперативна програ-
ма „Развитие на човешките ре-
сурси“, проект „Първа работа“  и 
„Подкрепа за заетост“ на МТСП, 
„Горубсо–Мадан“ се включи актив-
но и даде възможност за заетост и 
първоначален старт в трудовата 
кариера на младите безработни. 

Стремежът ни е към задълбоча-
ване на сътрудничеството между 
дружеството и учебните заведе-
ния, като  гаранция за предоставя-
нето на по-добро образование и 
възможности за практика на мла-
дите хора, което да ги подготви по-
добре за бъдещата им професия.

Професионалната подготовка на 
специалисти в минната индус-
трия и в частност в рудодобива е 
приоритетно за дружеството ни 
и усилията ни са насочени към 
привличането и мотивирането на 
младите кадри.

ИНЖ. СЕРГЕЙ АТАНАСОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
НА ГОРУБСО МАДАН  АД

Сголямо удоволствие бих говорил 
за младите специалисти във фир-
мата, защото политиката ни вина-

ги е следвала два принципа: 

тен ден. Тези, които имат определено 
по-амбициозни цели, се специализи-
рат детайлно в най-модерните направ-
ления от обработката на сеизмичните 
данни. Така нашата фирма е една от 
малкото в Източна Европа, които могат 
да обработват данни изцяло в дълбо-
чинната област. Обработката на 3D се-
измични данни вече е стандарт за нас.

Винаги сме стимулирали писането на 
научни доклади и участието във нацио-
нални и международни конференции и 
нашите специалисти са получавали на-
гради за разработките си.

Досега 4 наши специалиста са аспиран-
ти и един вече е доктор на науките. По-
стоянно доброто ни сътрудничество с 
МГУ и СУ  в нашата сфера е ключът към 
подбора на младите хора, които прие-
маме на работа.

Едно мога да кажа в заключение , че ре-
шаващото за бъдещето на всеки млад 
специалист е първо - личните качества 
и интереси, и второ - късметът за ра-
нен допир до реални високи техноло-
гии и модерен хардуер и софтуер.

ИНЖ. ИВАН ПАВЛОВ
УПРАВИТЕЛ 
НА РЕКСИМСЕИЗ  ЕООД

ИНЖ. СЕРГЕЙ АТАНАСОВ: ПРЕДЛАГАМЕ НА МЛАДИТЕ 
СПЕ ИАЛИСТИ ДА НАТРУПАТ ОПИТ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА

ИНЖ. ИВАН ПАВЛОВ: ИНВЕСТИРА ТЕ В ЕНЕРГИЯТА НА 
МЛАДИТЕ СПЕ ИАЛИСТИ

- инвестирай в енергията на младите 
специалисти

- осигури свобода на мисленето и 
свободно развитие на потенциала 
им.

През последните 25 години минимум 
един-два току що завършили геофизи-
ка започват работа при нас почти всяка 
година. Стилът ни е веднага да попад-
нат в мелницата на производството с 
използването на високотехнологични и 
професионални софтуери, а обучение-
то стъпка по стъпка е попътно. Рабо-
тейки по реални проекти с по-опитните 
си колеги средно за 3-4 години те стават 
високо квалифицирани специалисти. 
Много от тях след това започват рабо-
та в известни чуждестранни компании. 
Сега повече от 15-20 души наши кадри 
работят в сервизни геофизични компа-
нии в САЩ, Англия, ранция, Норвегия 
и др.

Допирът до нестандартни високотех-
нологични решения още в началото на 
своята работа мотивира младите хора и 
им доставя удоволствие от всеки рабо-
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Минерално-суровинната индустрия в България оси-
гурява растеж и заетост в много региони на страна-
та, допринасяйки за тяхното устойчиво развитие. 

Младите специалисти от участък  „Върба - Батанци”, имаме 
възможността да усъвършенстваме и развиваме знания-
та си в областта на минната промишленост. Движейки се 
в тандем с развитата ефективна и иновативна комплексна 
работна среда на рудника, ние можем да допълваме наша-
та база данни, зародена в МГУ, чрез сетивно възприятие 
от добрата подредба и движение в подземния комплекс. 
„Горубсо-Мадан” АД ни приветства добронамерено, осигу-
рявайки ни професионална приемственост на работното 
място. Получаваме грижи относно нашата безопасност и 
здраве на работното място. Качествено работно облекло и 
прясна храна, съобразена с нормативните наредби на МЗ 
са част от ежедневието ни.

С благодарност отбелязваме, че екипът на участък „Вър-
ба-Батанци” позволява и одобрява разгръщането на нашия 
потенциал за развитие. Възрастова граница между колеги 
няма. При нас същността на думата „колегиалност” заляга 
в пълен аспект. Разглеждаме нови методи за подобряване 
на работната среда. Ежемесечно постъпват нови инвести-
ции за оперативни дейности, машини, съоръжения и други. 
Следвайки  стандарта за устойчиво развитие на минерал-
но-суровинната индустрия, рудник „Върба-Батанци” дос-

Веселина Иванова с колеги от различни поколения

тига своето устойчиво развитие чрез модерна управленска 
практика. Отбелязваме своя растеж и ефективност, качест-
во и иновации чрез увеличаване на обема и стойността на 
извлечената от подземния комплекс оловно-цинкова руда. 
Работният процес протича при пълна прозрачност и отчет-
ност. 

Чрез надграждане на професионалната си подготовка в руд-
ника ние допринасяме за неговото цялостно развитие. С 
продуктивността на работния процес - икономически, с ин-
формиране и изпълнение на глобалната отговорност към 
природата - екологически, а с разгръщането на потенциала 
и усъвършенстването на младите кадри в системата на „Го-
рубсо-Мадан АД” - реализираме с успехи нашето социално 
развитие.

ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА
Младши геолог, участък „Върба–Батанци“ 

„Горубсо-Мадан“ АД , Мадан

МЛАДИТЕ У ЕНИ И СПЕЦИАЛИСТИ В МИНЕРАЛНО-
СУРОВИННИЯ БРАН

Инж. ДЕСИСЛАВА СЕРГЕЕВА 
АТАНАСОВА - ВЕНКОВА
28-годишна

Маркшайдер, У-к „Крушев дол”

„ГОРУБСО-МАДАН” АД, Мадан

Много харесвам работата си, въ-
преки че е „мъжка” професия и 
изисква всеки ден влизане под 

земята. Аз успях да преодолея първона-
чалния шок и да се впиша в колектива 
без проблеми.

Най-голямото предизвикателство е 
работата с миньорите на забоя и  точ-
ността за правилно зададените направ-
ления за работа под земята, което е из-
ключително отговорна дейност. 

Имах възможност лед завършването си 
да остана да работя с в София, но пред-
почетох да се върна в гр. Мадан, където 
са семейството и приятелите ми и това 
бе мотивацията ми да започна  работа 
в рудника.

В работата си не харесвам остарелия 
начин на мислене на част от работе-
щите, което постепенно се преодолява 
чрез ръководството на дружеството.

Когато човек не иска да усвои начина на 
изпълнение на работата си, на него му 
е трудно всичко свързано с нея, но ако 
иска да постигне поставените си цели и 
непрекъснато се учи, то работата става 
много лесна и удовлетворяваща.

Бих посъветвала младите хора, които 
сега искат да започнат работа като мар-
кшайдери в рудника, да се подготвят 
добре в училище или университета и 
да продължат да се учат на практика, 
защото се изискват много познания и 
желание за работа.

Навлизането на новите технологии за 
работа под земята изискват по-голяма 
отговорност и възприемане от по-ста-
рото поколение, с което значително ще 
се повиши производителността на тру-
да и съответно ще се подобри работна-
та атмосфера както на забоя, така и при 
технико-иженерния персонал.

На следващите страници ще видите лицата на млади учени и специалисти от бранша и 
ще се запознаете с мненията, идеите, оценките и предложенията, които те споделят  за 
своята работа, за професионалното си развитие и усъвършенстване. Статии на млади 
автори ще намерите в рубриките „Технологии“, „Геофизика“ и „Геология“.
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МИРОСЛАВ 
НАЙДЕНОВ ХАДЖИЕВ
31-годишен
Инженер, обогатяване на  
полезните изкопаеми
„Горубсо-Мадан“ АД, Мадан,  
звено РО

ПЕТЪР РАДИ ЕВ е на 29 години 
и работи като специалист „Минно 
планиране“ в „Асарел-Медет“ АД. 
Завършил е бакалавърска сте-
пен „Компютърни технологии в 
инженерната дейност“ и „Разра-
ботване на полезни изкопаеми“ в 
МГУ „Св. Ив. Рилски“. През 2018 г. 
ще завърши ОКС „Магистър“ по 
специалност „Индустриален ме-
ниджмънт“ в същия университет. 
От 2012 г. работи в „Асарел-Ме-
дет“ АД.  

Отношенията с колегите, общата 
цел и стратегия, желанието за 
постигане на нещо общо и добро -

това харесвам в моята работа. Създа-
дената благоприятната работна среда, 
в която работим, ни помага да прило-
жим и разгърнем пълноценно своите 
способности. Разнообразието и науча-
ването на нови неща са изключително 
важни за мен. 

Всеки ден предлага възможност да 
науча нещо ново, да постигна нещо 
различно и да се срещам с интересни 
хора. Мащабите на производството, 
динамичната работа и положителната 
оценка за нас за добре свършената ра-
бота са нещата, които ме стимулират да 
давам всичко от себе си.

С колегите си имам изключително от-
говорната и нелека задача да плани-
рам добива както в краткосрочен, така 
и в дългосрочен план. Под понятието 
„минно планиране“ би следвало да се 
разбират начините на планиране, ор-

ганизиране, координиране, както и 
контрол и оценка, т.е. формиране на 
организационна система от подходи, 
механизми и мероприятия, за оптима-
лен и безопасен добив на полезните 
изкопаеми. Не е лесно да подсигуряваш 
константния добив на руда и откривка, 
съобразявайки се с инженерно-геолож-
ките и хидрогеоложките особености на 
находището, метеорологичните усло-
вия и плановите ремонти на добивните 
машини и, разбира се, всичко това да се 
случва в условията на безопасни усло-
вия на труд. Планирането на добива и 
съответно реализацията му в находище 
с размерите на рудник „Асарел“ е из-
ключително предизвикателство.  

Минерално-суровинната индустрия в 
България е добре развита. Компании-
те, заети в сектора, непрекъснато ин-
вестират в нови технологии и човешки 
ресурси, което гарантира устойчивото 
им развитие. Нуждата от специалисти 
на този пазар на труда ме мотивира 
да избера професията си, виждайки ог-

ромното поле за развитие и кариерно 
израстване.

Каквото и да работиш, ще имаш пре-
пятствия и лоши моменти. Например 
аз не харесвам да работя в определени 
срокове, но ми се налага. С времето се 
свиква и не прави особено впечатле-
ние. В началото като започнах работа, 
ми беше трудно да обвържа теорията с 
практиката, но благодарение на посто-
янството и натрупания опит през годи-
ните, вече не виждам непреодолими 
трудности.

За адекватно изпълнение на служеб-
ните ангажименти е необходимо да си 
добре образован и усърдно работещ. 
Да си склонен към пълно себеотдаване 
и стремеж към самоусъвършенстване в 
името на организацията. Необходимо е 
да притежаваш новаторско мислене и 
подход, да умееш да взимаш правилни 
решения и да се учиш от грешките.

В нашата компания се организират 
технически образователни програми и 
курсове, които са съгласувани с нужди-
те на различните отдели. Тяхната цел е 
да подобрят работната атмосфера меж-
ду различните поколения, както и да 
предадат на младите специалисти зна-
нията на по-старшите, да ги запознаят 
с новите технически достижения, но 
най-вече да подтикнат и едните, и дру-
гите към новаторска дейност. 

Младите специалисти са носители на 
различно мислене и качествено нови 
идеи. Новите идеи, съчетани с богатия 
опит на по-възрастните специалисти, 
дават най-висок резултат и заздравяват 
връзката между различните поколения.

Изключително много харесвам в 
работата си динамиката, разно-
образието от казуси, които изис-

кват бързи и правилни решения всеки 
ден, контакта с колегите и помощния 
персонал. Всеки ден, отивайки на рабо-
та, ме очаква нещо ново, два еднакви 
дни няма, нов ден - нова ситуация.

абриката, в която работя, е с доста ос-
таряло оборудване и това прави самата 
работа предизвикателство. Да изпъл-
няваме планувания месечен добив на 
оловен и цинков концентрат е предиз-
викателство. Да постигаме качествени-
те показатели на нашите концентрати, 
удовлетворяващи изискванията на 
металургията, отново е предизвикател-
ство.

Мотивира ме предизвикателството на 
днешния ден, възможността да рабо-
тиш и да се развиваш в родния си край, 
близо до род и семейство.

В работата си не харесвам остарялата 
материална база и оборудване, но дру-
жеството е поело курс към обновяване 
на машините и съоръженията, инвести-
райки много за подобряването им.

Най-трудната част от моята работа е да 
се балансира между висшето ръковод-
ство и работниците на ниските нива.

Бих посъветвал всеки, който обмис-
ля подобна работа да помисли много 
добре, понеже тя изисква пълно отда-
ване и немалко жертви.

Сработването на различните поколе-
ния изисква търпение и толерантност. 
Колегите от по–старото поколение 
трябва да са по–отворени към идеите 
на по–младите. По–младите пък от своя 
страна трябва да сме по-търпеливи и 
смирени, за да можем да попием целия 
опит и професионализъм, който по-въз-
растните са готови да ни предадат.
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ВЕСЕЛА 
ПЕТКОВА

-годишна 

Заемана 
длъжност 
флотиер 

ЕВГЕНИ  
ИЛИЕВ

-годишен

Началник ре-
монтно вено 
Транспорт , 

це  Те ноло-
гичен автот-
ранспорт  

Стажантската програма на 
„Елаците-Мед“ АД е част от 
корпоративната социална 
отговорност на дружеството 

и важен елемент от ефективната по-
литика по управление на човешките 
ресурси. Тя е платена и се провежда 
от юли до септември в реална работ-
на среда в Обогатителния комплекс, 
с. Мирково, и в Рудодобивния ком-
плекс, гр. Етрополе.  В програмата 
участват студенти, завършили III, 
IV и V курс, или млади специалисти 
без стаж по специалността. „Ела-
ците-Мед“ предлага на стажантите 
работа в мотивиран екип и отлич-
на възможност за придобиване на 
практически познания и умения. 

През 2017 г. в програмата участват 
23 студенти. Досега в Стажантската 
програма обучение са преминали 
180 студенти от различни специал-
ности от висши училища в страната. 
Успехът на програмата е доказан 
в продължение на седем години –
26 от успешно представители се ста-
жанти са вече част от екипа на „Ела-
ците-Мед“ АД. 

Какво е Вашето образование

ЕВГЕНИ ИЛИЕВ: Висше образование 
с квалификация машинен инженер, 
което получих в Техническия универ-
ситет – София, специалност „Транспорт-
на техника и технологии“. В момента 
съм магистър отново в Техническия 
университет – София, със специалност 
„Технологии за поддържане и ремонт 
на автомобилната техника“.

ВЕСЕЛА ПЕТКОВА: Имам професионал-
на квалификация: Обогатяване и реци-
клиране на суровини - магистър   Упра-
вление на качеството - магистър

ПЕНКО КАРАМИХОВ: Завърших  Мин-
но-геоложкия университет „Св. Иван 
Рилски“, София, специалност „Прилож-
на геофизика“.

ково е много добре организирана и е 
една прекрасна възможност за младите 
хора, да започнат своето кариерно раз-
витие.

ПЕТЯ ТОДОРОВА: Стажантската програ-
ма предлага възможност на студентите 
и младите специалисти да приложат на 
практика знанията и уменията, придо-
бити на  теория, и да ги усъвършенстват 
в реална бизнес среда. В компанията 
работят висококвалифицирани специа-
листи с дългогодишен опит, които с го-
товност и внимание ни предадоха про-
фесионалните си знания и умения и 
подкрепиха  всеки един от нас  в първи-
те ни стъпки на кариерно развитие. За 
мен беше изключително признание да 
съм сред одобрените стажанти при тра-
диционно високия интерес на студенти-
те и младите специалисти към стажант-
ската програма на  „Елаците-Мед“ АД. 
Понастоящем имам удоволствието да 
съм част от екипа на Дирекция „Човеш-
ки ресурси“ в компанията именно бла-
годарение на стажантската програма.

Бихте ли препоръчали на свои познати 
да участват в стажантската програ-
ма и защо

ЕВГЕНИ  ИЛИЕВ:  Да, без да се замисля. 
Бих препоръчал стажантската програ-
ма на „Елаците-Мед“ АД, защото ста-
жантите ще бъдат обучавани от про-
фесионалисти в конкретните области и 
ще придобият практически познания и 
умения от наученото досега.

ВЕСЕЛА ПЕТКОВА: Винаги съм препо-
ръчвала и на другите студенти да кан-
дидатстват. Според мен човек трябва да 
се развива в сферата, за която е учил.

ПЕНКО КАРАМИХОВ: Да, бих им препо-
ръчал, защото имат реален шанс за ре-
ализация в едно водещо предприятие в 
миннодобивния  бранш.

СТАН ПЕТРОВ Препоръчвам силно на 
всеки да участва в стажантската програ-
ма, защото тя ще помогне да се затвър-
ди наученото в университета, да се при-
добият нови практически умения, както 
и за  професионалното развитие. 

СТАЖАНТСКАТА 
ПРОГРАМА НА 
ЕЛАЦИТЕ- МЕД  АД   

РЕАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ 
ЗА КАРИЕРНО 
РАЗВИТИЕ

СТАН ПЕТРОВ: Завърших университета 
„Ангел Кънчев” - Русе, специалност „То-
пло и газоснабдяване“

ПЕТЯ ТОДОРОВА: Завърших специал-
ността „Икономика на човешките ре-
сурси“ със специализация „Управление 
на човешките ресурси“ в Университета 
за национално и световно стопанство – 
София, магистърска степен.

С какво помогна стажантската програ-
ма на „ лаците-Мед“ Д в кариерното Ви 
развитие  Как оценявате програмата

ЕВГЕНИ  ИЛИЕВ  В „Елаците-Мед АД“ 
надградих основните си знания от уни-
верситета. Занимавам се със специфич-
ни автомобили, които има единствено 
в  добре развити открити рудници като 
рудник „Елаците“. Програмата е много 
добро начало за млади специалисти, 
един добър старт в кариерата. 

ВЕСЕЛА ПЕТКОВА Благодарение на ста-
жантската програма имах възможност-
та да се докосна отблизо до процесите, 
за които учих. Това ми помогна да до-
бия реална представа за производство-
то. Трябва да има подобни стажантски 
програми, за да могат студентите да 
придобият представа за работния про-
цес в действителност и да натрупат мал-
ко опит. 

ПЕНКО КАРАМИ ОВ  Програмата е про-
фесионално организирана.  Водещи 
специалисти от дружеството ни обуча-
ваха и ни  показаха на практика как се 
осъществява работният процес. Стажът 
ми помогна много и благодарение на 
опита, който придобих, сега  работя в 
„Елаците-Мед“ АД.

СТАН ПЕТРОВ  Стажът ми донесе нови 
знания, умения и практически опит. По-
лучих пълно съдействие от екипа, кое-
то ми позволи да се интегрирам лесно. 
Придобих основни познания в профе-
сионалната област, в която беше насо-
чен стажът. Развих технически умения, 
които ще ми послужат  в бъдеще, запоз-
нах се с много нови хора. Стажантската 
програма в „Елаците-Мед“ АД, с. Мир-
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ПЕНКО 
КАРАМИХОВ 

-годишен

Те нолог 
В ривни 

работи  
в Рудодоби-
вен комплекс 

ПЕТЯ ТОДОРОВА Личната ми и профе-
сионална препоръка към бъдещите 
специалисти е да инвестират в придо-
биването на ценен опит чрез стажант-
ските ни програми и да гледат в перс-
пектива на кариерното си развитие.

Какво харесвате в работата си

ЕВГЕНИ  ИЛИЕВ: В работата си харес-
вам това, че всеки ден човек може да 
научи нещо ново и интересно.

ВЕСЕЛА ПЕТКОВА: Движението, различ-
ното. Всеки ден е динамичен.

ПЕНКО КАРАМИХОВ: Динамичната ат-
мосфера.

СТАН ПЕТРОВ: Аз много харесвам рабо-
тата си, макар че в началото ми беше 
доста трудно. Важното за мен е, че ра-
ботя по специалността, която съм учил 
в университета. Работата ми е разноо-
бразна и всеки ден се сблъсквам с раз-
лични задачи, поставени от ръководи-
теля ми, с които трябва да се справя. 

ПЕТЯ ТОДОРОВА: Вярвам, че хората са 
най-ценният капитал за индустрия, коя-
то е не само устойчива, но и развиваща 
се. Удовлетвореността от работата ми е 
от това, че имам възможност да работя 
в полза на  развитието на човешките 
ресурси, както и да имам интензивна 
комуникация и постоянно сътрудни-
чество с колеги от всички структурни 
звена по въпроси в различни направ-
ления – от трудовите правоотношения, 
през усъвършенстването на компетен-
циите и инвестирането в обучение на 
служителите, до професионалното им 
развитие в компанията.

Кое е най-голямото предизвикателство 
в работата Ви?

ЕВГЕНИ ИЛИЕВ: Казват, че най–голя-
мото предизвикателство е работата с 
хора, но в работата с екип, като този в 
„Елаците–Мед“ АД предизвикателство 
са единствено постиженията.

ВЕСЕЛА ПЕТКОВА: Предизвикателство-
то е да докажа на себе си, че мога по-
вече .

ПЕНКО КАРАМИХОВ: Отварянето на 
нови хоризонти.

СТАН ПЕТРОВ: Комуникацията с ко-
легите  и това, винаги да преценявам 
ситуацията  и да намирам правилното 
решение на поставената от ръководи-
теля ми задача, свързана и зависеща от 
други хора.

ПЕТЯ ТОДОРОВА: При комуникацията 
си с всеки един служител да прилагам 
индивидуален подход, за да бъде ефек-
тивна колективната ни работа в пред-
приятието.

Каква беше мотивацията Ви, за да избе-
рете тази работа

ЕВГЕНИ ИЛИЕВ: Винаги съм искал да се 
занимавам с автомобилен транспорт.

ВЕСЕЛА ПЕТКОВА: Мотивацията ми е, 
че искам да се развивам и по двете ми 
специалности. 

ПЕНКО КАРАМИХОВ: Интересът към 
взривните работи.

СТАН ПЕТРОВ: Мотивира ме желанието 
ми да стана по-добър в работата си. По-
лучавам голямо удовлетворение от ус-

пехите си и се стремя  да допринасям за 
успеха на цялата фирма, в която работя. 
Другото, което ме мотивира е това, че 
всеки ден се сблъсквам с нови за мен 
неща и с интерес намирам правилното 
им решение.

ПЕТЯ ТОДОРОВА: Възможността да се 
развивам по специалността, която съм 
избрала за своя професия в област, коя-
то поддържа у мен постоянен интерес и 
желание за усъвършенстване.

Най-трудната част от Вашата рабо-
та

ЕВГЕНИ ИЛИЕВ: Не мисля, че има така-
ва.

ВЕСЕЛА ПЕТКОВА: Не съществува така-
ва. Не трябва да се гледа на нещата по 
този начин. Приемам предизвикател-
ствата с отворени обятия. И докато не 
са покорен връх, не спирам.

ПЕНКО КАРАМИХОВ: Зареждането на 
сондажи в тежки атмосферни условия.

СТАН ПЕТРОВ: Да планирам нещата и 
да ги завършвам навреме, съгласно по-
ставения  срок от ръководителя ми.

СТАН 
ПЕТРОВ

-годишен

Инженер, 
ме аник в 
отдел Ме-

аничен , 
Рудодобивен 
комплекс

ПЕТЯ 
ТОДОРОВА

-годишна

Специалист 
Управление 

на човешки-
те ресурси

Обогатителният комплекс „Елаците–Мед“ АД , с. Мирково
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Харесвам динамичната и променя-
ща се среда. Харесвам и екипа, в 
който работя – млади, задружни 

колеги, които с желание дават всичко от 
себе си и имат стремеж за учене, прия-
телска атмосфера. 

Смятам, че за развитието на всеки чо-
век, средата е определяща - формира 
характера, калява, надгражда и помага 
за развитието в професионален план. 
За мое щастие, попаднах в добра среда 
в университета и след това в работата. 

В университета се докоснах до първите 
теоретични принципи в добива на по-
лезни изкопаеми и в частност механи-
ката на скалите. В рудник „Челопеч“ се 
докоснах до самите скали. 

Сега имам възможност да изследвам 
параметрите на скалния масив, да се 

опитвам да предсказвам тяхното пове-
дение - какви промени са настъпили, 
какво ги е породило и най-вече как да 
проникнем в тях, за да добием полезни-
те изкопаеми безопасно и устойчиво в 
полза на развитието на човечеството. 
Голямо предизвикателство за мен е да 
съчетавам времето за изучаване на на-
влизащите открития в областта на гео-
механиката с административните и со-
циални отговорности, които имам към 
развиването на хората в екипа.

 Радвам се, че компанията ми гласува 
доверие и ми осигурява средства спря-
мо най-новите и модерни стандарти в 
бранша за постигане на по-големи по-
стижения. Истинско удоволствие е да 
работя с този екип и в тази среда. Обо-
гатявам се от възможността да работя 
с професионалисти от световна класа, 

вдъхновявам се от това, че компанията 
ми осигурява инструментите и софту-
ерите, които използват световните ком-
пании за добив на полезни изкопаеми, 
както и да участвам в непрекъснатото 
надграждане на прилаганата система 
на разработване – камерно-целикова с 
последващо запълнение, чрез въвеж-
дане на нови машини, прокарването на 
наклонени галерии шахти  и не на по-
следно място участие във внедряване-
то на системата за пастово запълнение.

Не харесвам дребнавостта във взаимо-
отношенията между хората. Когато чо-
век започне да си мисли, че само него-
вата задача е важна и той може да реши 
всички проблеми, тогава се получават 
деленията между хората, екипите и от-
делите. Признавам, че в моята практика 
аз също съм попадал в този капан и не, 
не е това начинът. 

В работата си с хора от различни поко-
ления откривам, че разликата във въз-
растта няма значение - трябва само да 
се приеме фактът, че всеки човек е твой 
учител. Споделянето на техническа ин-
формация в бранша е препоръчително 
и обогатяващо, макар и да е разбира-
емо, че информацията с търговски ха-
рактер трябва да бъде пазена. 

На всеки, който ще дръзне да се разви-
ва в тази област, бих казал да е отворен 
към новото, да иска да учи, но и да бъде 
подготвен, че много пъти ще се оказва, 
че нищо не знае.

ИВАН АВРАМОВ 

35-годишен

Старши инженер
Геомеханика - 
подземен добив

„Дънди Прешъс Металс 
Челопеч“ ЕАД

ПЛАМЕН ЖИВКОВ 
ГОСПОДИНОВ

29-годишен 

Ръководител финанси, 
планиране и анализ

„Дънди Прешъс Металс 
Челопеч“ ЕАД

Аз съм част от „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД от 
година и половина. Започнах като Старши финансов 
анализатор, а настоящата ми позиция е Ръководител 

Планиране и анализи. Работата на финансиста е много от-
говорна и изисква умения за работа в екип. инансите на 
едно дружество като „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД 
представляват комплекс от дейности. Резултатите се полу-
чават от общите усилия на хората в отделите. Трудовият ми 
опит досега винаги е включвал работа с финанси, но едва 
когато дойдох в Челопеч осъзнах, че теорията, която съм 
изучавал в учебника, има приложение и се използва в прак-
тиката. 

Най-общо казано, работата ми включва изготвянето на го-
дишни и месечни бюджети, които следят финансовото със-

тояние на компанията. Работата ни е дълбоко свързана с 
добива и преработката на руда, макар да не участваме пря-
ко в производството. Опитът ми в „ДПМ  Челопеч“ показва, 
че младите специалисти биват приети добре и бързо стават 
част от екипа, което е ценно качество на добрата компания.

„Дънди Прешъс Металс“ следва и работи по международни 
стандарти и се спазва точно определен метод на отчитане. 
Като дъщерно дружество на компания, чийто акции се тър-
гуват на фондовата борса, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ 
има много по-строгa отчетност и всичко се оповестява в 
точно определено време. Това, заедно с изключително пре-
цизните прогнози за разпределението на бюджета, е едно 
от нещата, които ми направиха най-голямо впечатление 
още когато започнах. Трудностите, които срещнах по пътя 
си, касаеха високото ниво на работа   стандарт, с който аз 
не бях свикнал. Благодарение на помощта на колегите си 
успях да ги преодолея. 

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД е пример за пред-
приятие, което добре развива своите специалисти. Аз съм 
завършил бакалавър финанси и магистър финансов ме-
ниджмънт в УНСС, но продължавам да се развивам, благо-
дарение на компанията. В момента очаквам резултатите си 
от изпита за C artered Fi a cial A al st. Смятам, че идеите 
на младите специалисти могат да бъдат изключително по-
лезни, ако им се обърне нужното внимание. Това, което 
много харесвам в работата си досега е, че всеки има право 
на глас и достойните идеи рано или късно биват одобрени 
и реализирани.
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В„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ 
попаднах през 2010 г. като марк-
шайдер, когато все още бях сту-

дент в Минно-геоложкия университет. 
Винаги съм искал да се занимавам с ге-
одезия, тъй като я изучавах още в сред-
ното училище. Като втора специалност 
в университета записах  „Маркшайдер-
ство и геодезия“, но никога не съм и 
предполагал, че ще се занимавам с мар-
кшайдерство и то в подземен рудник. 
През 2012 г. станах старши маркшай-
дер, а през 2014 г. главен маркшайдер. 

Като главен маркшайдер отговарям за 
правилното пространствено позицио-
ниране на обектите в рудника, за всич-
ки маркшайдерски и геодезически дей-
ности. Наричат маркшайдерите „очите 
на миньора“, защото е изключително 
трудно да се ориентираш под земята. 
Хората на повърхността виждат резул-
татите от нашите маркшайдерски сним-
ки, виждат как изглеждат изработките и 
къде точно се намират - като цяло виж-
дат точното пространствено позицио-
ниране на различните обекти.

Изключително много харесвам профе-
сията си. Харесва ми това, че всичко в 
нея е различно и интригуващо, а това 

няма разделение между младите спе-
циалисти и хората с по-голям опит. Ние 
черпим опит от по-възрастните, а те 
пък получават по-креативни и модерни 
идеи. 

Според мен младите специалисти тряб-
ва винаги да подхождат с уважение към 
по-възрастните, а по-възрастните да се 
вслушват в думите на по-младите. 

Ако мога да дам един съвет на всеки, 
който е решил да се занимава с тази 
или с която и да е друга професия - нека 
прави всичко с любов, труд и постоян-
ство. Това е ключът към успеха. 

поддържа интереса ми жив. Няма нещо, 
което да не харесвам в работата си. 
Дори когато имам предизвикателства 
пред себе си, успявам да се справям с 
тях и след това чувството на удовлетво-
рение е невероятно. 

На мнение съм, че няма трудни неща. 
Във всяка професия има нещо специ-
фично, но лично аз не го приемам като 
трудност. Вярвам, че ако човек даде 
всичко от себе си, ще успее да се справи 
с всяка задача. 

Като млад специалист мога да кажа, 
че в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ 

ЛЪ ЕЗАР КОСТАДИНОВ
СТАМЕНОВ 

29-годишен

Технолог изследвания
и проекти

„Дънди Прешъс
Металс 
Челопеч“ ЕАД

рия другаде няма приложена подобна 
флотация. Новите неща ме карат да се 
самомотивирам.

В работата си имам много възможнос-
ти за учене и развитие. Понастоящем 
в „Челопеч“ работя в интегрирането на 
нови приложения за анализ на данни. 
Едно от тях е icrosoft – o er BI, с което 
особено се гордея, тъй като имам личен 
принос в реализирането на проекта.

Смятам, че това, което получавам тук 
в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“, е 
правилният начин за развитие на мла-
дите специалисти. Работя съвместно 
с магистранти по програма Emerald от 
Университета в Лиеж, които идват на 
стаж и работят по дипломните си ра-
боти в Челопеч. Виждам как нещата 
се получават, когато има респект, но и 
когато има добри взаимоотношения и 
съвместна работа между представите-
лите на различните академични среди. 

В кариерата си съм се срещал с доста 
затруднения, особено в началото, но 
сам открих, че ако правиш нещо със 
сърцето си и се стараеш истински, то 
ще се получи, без чуждото влияние да 
има значение. Това е и моят съвет към 
някого, който тепърва ще върви по моя 
път. Работата като технолог е много-
компонентна и често взискателна, но си 
струва за този, който наистина я цени.

Аз съм един от хората, които могат 
да се похвалят, че ходят с желание 
на работа и не чакат часа, в който 

да си тръгнат. Започнах работа в Обо-
гатителната фабрика „Челопеч“, ведна-
га след като завърших бакалавърската 
си степен по Химично инженерство в 
ХТМУ, София.  След това завърших ма-
гистратура по Металургия на цветните 
метали, а понастоящем подготвям док-
торската си дисертация по същата спе-
циалност в ХТМУ.

Като част от екипа на обогатителна фа-
брика участвах в реализирането на „Пи-
ритния проект“ - едно голямо предизви-
кателство, което ми даде възможност да 
работя с много различни хора и разви 
уменията ми за работа с тях. Считам, че 
един екип, който включва млади спе-
циалисти, но и такива с повече опит, 
трябва да работи като едно цяло, без 
разделение, защото така нещата наис-
тина се получават. 

Имах възможността да участвам и в 
проекта за внедряване на нови флота-
ционни машини за медна флотация –
стъпков флотационен реактор SF . 
Предизвикателство за мен ще бъде и 
проектът „Крумовград“, където фло-
тацията ще се извършва по изцяло 
новата технология на стъпковите фло-
тационни реактори. Това е и нещото, 
което ме стимулира, тъй като в Бълга-

СЕРГЕЙ МИТЕВ 
МИХАЛЕВ

30-годишен

Главен маркшайдер 

„Дънди Прешъс Металс 
Челопеч“ ЕАД
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Когато завършвах „Телекомуникации“ в Техническия 
университет, не съм и предполагала, че ще се окажа 
част от екипа на минна компания. Стана малко на 

шега, но след като не успях в няколко мобилни оператора, 
кандидатствах по обява за рудник „Челопеч“. Обявената по-
зиция беше Плановик поддръжка към обогатителна фабри-
ка – не ми говореше нищо, но ме приеха и ми дадоха шанс 
за развитие. 

Първите стъпки от въвеждането ми в работата бяха да ходя 
на обиколки с шлосерите, със специалисти в различни от-
дели на дружеството. Макар в началото всичко да ми се 
струваше много непонятно, в рамките на няколко месеца 
с помощта на колегите и с четене на много ръководства и 
допълнителна информация се запознах и навлязох в дей-

ЕВГЕНИЯ ДИНКОВА
ДИМИТРОВА

30-годишна

Старши плановик бюджетиране 
a imo

„Дънди Прешъс Металс 
Челопеч“ ЕАД

ността на рудник „Челопеч“ така, както се очакваше. Орга-
низирани ми бяха и редица обучения и две години по-къс-
но вече бях Старши плановик към Обогатителна фабрика.   

Още в началото в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ харесах 
това, че ми се даде шанс не само да започна работа, но и 
да посещавам подходящи курсове, да присъствам на про-
изводствени срещи и обучения за поддръжка и на такива, 
които развиват самата мен – менторство, презентационни, 
лидерски умения и др. Освен това участвам в много проек-
ти – един от тях беше и системата за поддръжка Максимо. 

Работата по система за управление на поддръжката беше 
новост за „Челопеч“ и за планирането като цяло. За мен 
беше голямо предизвикателство, тъй като участвах във 
внедряването й и продължавам и днес да съм част от екипа, 
който я усъвършенства вече като Старши плановик бюдже-
тиране a imo.

В отдела, от който съм част, се реализират много разно-
образни дейности. Именно това ме мотивира да се развивам 
и да искам повече. Може би ако работата ми беше рутинна, 
щеше да ми е трудно и неприятно, но разнообразието ме 
кара да се усъвършенствам и да търся нови възможности.

Много е полезно, когато хората в една компания могат да 
общуват свободно, да споделят знанията си, независимо от 
позицията, която заемат, поколението, към което принад-
лежат, и опита си. А в „Дънди Прешъс Металс“ се дава въз-
можност за общуване, развитие и растеж.

Намирам за нещо вълнуващо въз-
можността  да изследвам непо-
знатите природни закони, да се 

опитам да разгадая историите, които 
могат да ни разкажат минералите и ска-
лите. 

Всяко следващо изследване стои като 
поредното голямо предизвикателство 
пред мен. Смятам че, интересът и лю-
бопитството към научните изследвания 
са движеща сила да избера тази работа.

Новите и модерни методи за изследва-
ния навлизат и се прилагат все повече 
в обучението на младите ни специали-
сти. Но няма рецепта за добре функ-
ционираща програма за обучението на 
младите кадри на работното им място, 
поради спецификата на различните на-
правления в науките за Земята и подхо-
да на обучаващите.

От особена важност са специализа-
циите и обучението в чуждестранни 
университети и институции, където мо-
дерните методи са утвърдени и се при-
лагат.

За съжаление, нивото на подготовка в 
българските университети отстъпва и 
е под средното ниво за Европа. Обик-
новено кадрите ни със следдипломна 
квалификация или специализации на-
мират по-лесно работа в чуждестран-
ни компании. През последните години 
има тенденция за съвместни проекти и 
сътрудничество с чуждестранни и меж-
дународни организации. С подкрепата 
на такива проекти се обучават и млади 
специалисти.

Инвестициите за развитие на младите 
специалисти до известна степен зависи 

ПЕТ О РАДИУМОВ ФИЛИПОВ

35-годишен

Асистент

Геологически институт при БАН

от областта на специализация. Чисто 
теоретичните направления намират 
трудно подкрепа от страна на бизне-
са. В развитите страни науката има за 
цел да подпомага производството чрез 
внедряване на иновативни подходи, 
което често спестява и разходи в дълго-
срочен план на компаниите в бранша. 
В България не е изграден мост между 
науката и бизнеса.

Разработването на научноизследова-
телски проекти, подкрепящи обучение-
то на млади специалисти, и защитата 
на дисертации са главна цел в нашата 
институция. С приемането на страната 
ни в Европейската общност се работи 
усилено в посока интеграционни про-
грами, които да подкрепят развитието 
на младите чрез обучение, специализа-
ции и обмяна на опит в чуждестранни 
институции. Аз самият съм участвал в 
такива програми.

Обучението на млади специалисти не 
би било възможно без приемственост 
и подкрепа от опитните ръководители 
и консултанти. Не смятам, че въобще 
може да се говори за развитие на даден 
отрасъл, ако не съумяваме да запазим 
младите специалисти с висока квалифи-
кация в границите на страната ни.

Статията на Петьо илипов, базирана на 
изследване, осъществено по проект Д НП-  
на Б Н, ще намерите на стр. .
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Преподавателската професия е 
по-скоро призвание, отколкото 
стандартна работа. Тя е предиз-

викателна, динамична и дава много 
възможности за кариерно развитие и 
усъвършенстване. Удовлетворението 
от това, да предадеш своите знания, 
умения и опит на бъдещите специали-
сти е голямо. Въпреки че резултатите 
идват след години усилен труд и стара-
ние, всички успехи, които те постигат 
в професионалния си път, са гордост и 
награда за преподавателя. 

Изграждането и развитието на млади-
те специалисти изискват много усилия, 
търпение, внимание, отговорност и 
увереност. Да успееш да мотивираш 
студентите да си поставят високи цели 
в образователния процес, които да не 
спират да преследват, е едно от най-го-
лемите предизвикателства в днешно 
време. Нужно е да се потърси и намери 
правилният подход към всеки студент, 
за да се събуди неговият интерес и же-
лание за знания. Това невинаги е лесна 
задача. 

Моят стимул за избор на работа бяха 
моите интереси. Преподавателите, кои-
то имах възможността да срещна по 
време на следването, също изиграха 
важна роля. Те ме насочиха и насър-
чиха да продължа да се занимавам с 
научноизследователска дейност след 
завършването на магистърска степен. 
Тяхната подкрепа и настойчивост ми 
дадоха увереност, че изборът, който 
вече бях направила, ще бъде правилен 
за мен. Моят опит е още едно доказа-
телство, че в науката приемственост-
та между поколенията е много важна, 
особено за младите учени. Тя е добра 
основа и предпоставка те да намерят 
нужната смелост да се заемат с такава 
амбициозна задача като разработване-
то на докторска дисертация. 

Много харесвам моята работа и я вър-
ша с удоволствие. Отрицателните й 
страни се появяват, само когато срещам 
неразбиране, недоверие или липса на 
мотивация от страна на студентите. 
Това затруднява обучението и влошава 
резултатите от него. 

БОРИСЛАВА БОРИСЛАВОВА 
ГЪЛЪБОВА

30-годишна

Главен асистент, доктор

Катедра „Икономика и управле-
ние“, МГУ „Св. Ив. Рилски“

За да е успешен образователният про-
цес, в който активни участници са 
както преподавателите, така и самите 
студенти, е нужно да се положат много 
усилия за постигане на взаимно уваже-
ние, желание за активна и ползотворна 
работа и сътрудничество. Създаването 
на атмосфера на доверие и градивни 
взаимоотношения е една от трудните 
задачи. За младия преподавател това е 
още по-голямо предизвикателство. Въ-
преки липсата на богат опит, той трябва 
да демонстрира високо ниво на компе-
тентност и бързо да натрупва сериозни 
знания и умения, които с желание да 
предава на своите студенти. Препо-
давателската работа предполага да се 
утвърдиш като уважаван специалист в 
своята научна област и постоянно да се 
развиваш и усъвършенстваш профе-
сионално. Това отнема много време и 
усилия и изисква отговорен подход. 

Изборът на професия е един от 
най-трудните житейски избори, който 
трябва да направим осъзнато и увере-
но. Съветвам всеки, който би желал да 
се насочи към преподавателска и на-
учноизследователска работа, да не се 
страхува да го направи въпреки труд-
ностите, които ще срещне. През послед-
ните години се откриват много нови 
възможности пред младите учени да се 
интегрират успешно в световното и ев-
ропейското научно пространство, като 
участват в различни международни 
проекти и инициативи. По този начин 
те могат да получат висока оценка за 
труда си, да развиват потенциала си и 
да се занимават професионално с това, 
което най-много харесват.

Нямам еднозначен отговор на въпроса какво харесвам 
в моята работа. Комплексно е. Самият факт да рабо-
тиш това, което искаш е най-важно. Така е и при мен.

елият процес на проектиране е предизвикателство, като 
се започне от заданието на проекта, в което възложителят  
има  съответните виждания и изисквания как трябва да ста-
не дадено нещо. След това твоята задача е да го визуали-
зираш начертаеш, проектираш, създадеш , като спазиш 
всички условия на заданието и то да отговаря на всички из-
исквания и норми за съответния тип обект. И накрая да го 
видиш изпълнено и работещо в реално време.

Професията си съм я избрал още в университета със съот-
ветната специалност, а „Минпроект” ЕАД е възможността да 
работя и да се развивам в областта, в която искам.

Не ми харесва това, че работата ми е свързана със седенето 
на стол часове наред.

Да си минен проектант не е никак лесно. Занимавам се с 
това повече от 5 години и предизвикателствата следват 
едно след друго, защото във всеки следващ проект,  който 
започваме, има нещо ново, нещо различно, нещо което не 
е правено досега или поне не по този начин . Това е труд-
ната, но и интересна част от работата.

Ако някой има интерес към проектантската работа бих му 
казал да не се колебае, а ако има възможност да започва 
веднага да се развива.

От личен опит мога да кажа, че най-важното, което се  из-
исква, е търпение както от страна на „по-младото”  поко-
ление защото минното проектиране е нещо, което се учи 
цял живот и винаги може да се научи нещо от по-опитните, 
които са от 30-40 години в тази сфера , така и от страна на 
„по-старото” поколение защото никой не се е родил нау-
чен . Колективната работа е в основата на успеха.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
РАДЕВСКИ

33-годишен

Инженер

Минен проектант

„МИНПРОЕКТ” ЕАД
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МАРТИН ТО ЕВ

30-годишен

Геофизик

„РексимСеиз“ ЕООД

Харесвам завършени проекти, да 
видя въведен в експлоатация 
обект, който въпреки трудностите 

в процеса на проектиране, одобрение и 
строителство, работи по предназначе-

Работата ми е свързана с проучване 
на площи с потенциални залежи на 
нефт или газ и по същество се съз-

дават сеизмични разрези, което пред-
ставлява изображение на подповърх-
ностното пространство. Харесва ми, че 
обработвам площи от цял свят, които 
сами по себе си носят своите предиз-
викателства. Предизвикателствата се 
основават на това, че поради различ-
ната геоложка обстановка всеки един 
проект, който разработвам, изисква да 
проявявам изобретателност и умения, 
за да се създаде оптимално най-добри-
ят сеизмичен разрез. 

Поради това, че съм амбициозен човек, 
когато бях студент в Минно-геоложкия 
университет съм се старал да бъда един 
от най-добрите студенти. Положеният 
от мен  труд щеше да се обезсмисли, ако 
не бях започнал да работя в компания 
за обработка на сеизмични данни и по 
конкретно в „РексимСеиз“. В дружество-
то продължих да надграждам придоби-
тите знания. Благодарение на опита и 
знанията които придобих, в момента 
защитавам докторска степен към МГУ с 
ръководител проф. дгн Стефан Димов-
ски. 

Не смятам, че има нещо, което не харес-
вам в работата си. Трудности и пробле-
ми има във всяка една дейност, но те 
пък се явяват допълнителен стимул за 
това, човек да бъде по-гъвкав, съобра-
зителен и изобретателен. 

Всеки млад човек, който иска да се раз-
вива в моята сфера трябва да знае, че 
естеството на работата е специфично 
и отговорно, и в тази връзка е необхо-
димо да притежава търпение, креатив-

се уча от грешките си и да не спирам да 
се усъвършенствам. Считам, че това е 
най-правилният подход, защото въз-
можността да обмениш идеи, да обсъ-
диш своите предизвикателства и да 
чуеш други е нещо, което прави всеки 
един от нас по-добър професионалист, 
тъй като всяка една позиция във всяка 
компания се изпълва със съдържание 
най-вече от човека, който я заема.

елта, която Европа си е поставила – 
стимулиране на максималното разгръ-
щане на младежкия потенциал, което 
да доведе до напредък във всички об-
ласти, е най-вече чрез образование и 
научноизследователска дейност. Като 
страна членка на ЕС, тази цел е валид-
на и постижима и за България, защото 
младите специалисти са били и винаги 
ще бъдат основен двигател за открити-
ята в науката и развитието на икономи-
ката.

Доброто съчетание на обща инженер-
на подготовка с по-тясно профилирани 
знания и умения дава широки възмож-
ности за реализация на завършилите 
специалността геофизика във всяка 
една държава. 

Студентите в България, които изучават 
сходни дисциплини и ги изучават дос-
татъчно сериозно, могат да приложат 
успешно знанията и в чужбина. Личен 
пример имам с мои колеги, завършили 
специалността геофизика и реализира-
ли се извън страната.

Статията на Мартин Тошев, отличена с 
-ра награда на  Национална младежка на-

учно-практическа конференция, ще намерите 
на стр. .

ност и умения да се концентрира върху 
разрешаването на поставените задачи. 
Впоследствие положеният труд се въз-
награждава.

Мнението ми е, че дружествата, рабо-
тещи в областта на минно-геоложкото 
дело, инвестират в усъвършенстването 
и развитието на младите специалисти, 
защото добрият висококвалифициран 
екип е от ключово значение за всяка 
компания. Инвестицията в кадрите ви-
наги води до множество положителни 
резултати, тъй като само експертният 
екип, който е отворен да се учи, дава 
най-доброто от себе си за изпълнение 
на поставените цели. 

От много съществено значение е и раз-
работването и защитата на докторски 
дисертации. Имайки предвид глобали-
зацията на икономиката в световен ма-
щаб, възниква предизвикателството да 
се поддържа конкурентоспособност на 
най-високо ниво. Необходимо е посто-
янно усъвършенстване, адаптивност 
към промените и прилагане на най-до-
брите практики в бранша.

Естествен резултат от научноизследо-
вателската дейност на младите спе-
циалисти е намирането на иновативни 
подходи и оптимизация на минно-гео-
ложките проучвания.

От личен опит мога да кажа, че има 
приемственост между специалистите от 
различните поколения и по-конкретно 
във фирмата, в която работя. Г-н Иван 
Павлов ме научи както в професионал-
но отношение да имам по-големи зна-
ния и умения, така и да съм уверен в 
себе си, да не се плаша от неуспех, да 

ТОНИ КИРОВА
КОН ЕВА

34-годишна

Инженер

Ръководител отдел 
ВиК и 
Хидросъоръжения

„МИНПРОЕКТ“ ЕАД

ние. Удовлетворението от добре свър-
шената работа ме мотивира.

Предизвикателство в моята работа е 
всяка нова задача, защото те никога не 
се повтарят. Минерално-суровинният 
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Вработата си харесвам динамиката – постоянно нови 
проекти, а заедно с тях нови знания, които натруп-
вам, и опит, придобит в реална среда на действие

контактът с висококвалифицираните кадри от „Мини Мари-
ца-изток“ ЕАД,  „Асарел-Медет“ АД и др.  Работата в екип от 
професионалисти допълнително предразполага за разви-
тието ми като част от екипа на „Минпроект“ ЕАД.

Мотивацията ми да избера тази работа бе стремежът към 
развитие и трупане на знания, достигането на висота в про-
фесионалното развитие, опознаването на все повече ма-
шини и технологии в минно–добивната и рудничната про-
мишленост, както и енергетиката като цяло. Най-голямото 
предизвикателство в работата ми е вземането на решения 
в напрегнати моменти, решаването на реални проблеми в 
кратки срокове. Кратките срокове за предаване на проекти 
това е част, която винаги съществува при работа с хора  и 

работата по няколко проекта едновременно в кратки сроко-
ве са и най-трудната част от нашата работа.

Бих посъветвал човека, който има желание да работи като 
проектант, да се запаси с търпение и да приеме факта, че ще 
има да чете доста. Професионалистът става такъв в процеса 
на своето професионално развитие и усъвършенстване, но 
това се постига с упоритост, много работа и много четене.

Както младите специалисти трябва да се учат от хората 
с по-голям опит, така и хората с по-голям опит трябва да 
черпят сили, вдъхновение и понякога да се вслушват в пре-
ценката на младите специалисти. Различията не трябва да 
отблъскват хората един от друг, а чрез тях да се намери така 
наречената „златна среда“ и да се върви заедно към успе-
ха. Успехът не се постига от един човек, успехът се гради от 
силни хора, които имат обща цел.

МАРТИН ИВАНОВ 
ПУ КАРОВ

25-годишен

Машинен инженер

„МИНПРОЕКТ” ЕАД 

Това, което харесвам най-много в работата си, е творче-
ският елемент. Свободата да създадеш нещо твое, да 
измислиш и реализираш нещо ново, нещо различно.

Решаването на всяка една проектантска задача, особено в 
промишленото проектиране, което е основно застъпено 
в „Минпроект“ ЕАД, само по себе си е предизвикателство. 
Също така да успеем да убедим събеседника си възложи-
тел, инвеститор  в правилността на решенията, които като 
проектантски колектив сме взели в процеса на проектира-
не. 

Тъй като винаги съм бил добър по математика и физика, 
висшето образование по инженерна специалност за мен 
беше естествено. Строителното инженерство е сложна и от-
говорна професия и именно това ме мотивира да  се отдам 
напълно.

Не одобрявам липсата на адекватна оценка и изобщо пред-
става за проектантския труд.

Не бих могъл да посоча най-трудна част от моята работа, 
дори изобщо нещо, което да ме затруднява в работата ми. 
И смятам това за нормално, когато човек обича професията 
си. 

Бих посъветвал всички бъдещи колеги проектанти да бъдат 
смели,  отговорни и да се впускат без страх в новите профе-
сионални предизвикателства.

Аз ежедневно работя с колеги от различни поколения и не 
срещам трудности в деловото общуване с тях. Според мен 
най-важното нещо е да има взаимно уважение и приемстве-
ност.

ВАСИЛ ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ

28-годишен

Инженер

Ръководител отдел 
„Строително-конструктивен 1“

„МИНПРОЕКТ“ ЕАД

бранш поставя пред проектантите специфични инженерни 
задачи, които изискват придобиване на нови знания и уме-
ния. 

Започването на работа в „Минпроект“ ЕАД беше естествено 
продължение на обучението ми. Дипломирах се през юли
2006 г. и започнах работа през месец август. Изборът ми 
беше насърчен от моя преподавателка, работила вече с 
„Минпроект“ ЕАД. След като посетих първите няколко пъти  
„Мини Марица-изток“ АД и видях мащабите на комплекса 
осъзнах, че участвам в нещо важно и значимо. С времето 
все повече харесвам работата си и се гордея с това, което 
правим като екип.

Не се чувствам комфортно, когато факторът време е опре-
делящ при изпълнение на дадена задачата. В голяма степен 
работата ни е творческа, идеите и решенията имат нужда 
от време, за да се изяснят, обмислят и приложат адекватно. 
Стандартните практики в този отрасъл не са винаги прило-
жими.

Понякога е доста трудно проектът едновременно да 
удовлетворява изискванията на експлоатационния персо-
нал, да отговаря на нормативната уредба в страната, да е 
икономически изгоден за инвеститора и да е с оптимален 
срок за реализация.

На започващите подобна работа бих казала, че тя е разно-
образна, много интересна и отговорна. Завършващите сту-
денти, които искат да се реализират като проектанти, бих 
посъветвала да не прибират учебниците си, защото обуче-
нието им сега започва, ако искат да се изградят като добри 
специалисти.

Динамичното време, в което живеем, ни поставя в позици-
ята да искаме да узнаем всичко веднага и когато има някой, 
който да попитаме е най-лесно. Но за да стигнем до жела-
ната информация, първо трябва да я потърсим сами, след 
това да се научим да задаваме правилните въпроси навре-
ме и да сме готови с търпение да изслушаме получените 
отговори.
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Докторантурата е преследване на целите, но също 
така е и процес на обучение и подготовка за карие-
ра в академичните среди. елият процес е по-струк-

туриран в сравнение с бакалавърската и магистърската 
квалификация, с което се насърчава научноизследовател-
ската работа, която е от особено значение.  Докторантът 
като изследовател поставя границите отвъд това, което 
вече е известно по проблема, върху който работи. 

Възможността за придобиване на допълнителни умения 
и опит, свързани с получаване на оригинални изследва-
ния и нови резултати е вид предизвикателство. Но най-го-
лямото е представяне на изследването и публикуване в 
научно списание – това е важен процес за всеки прохож-
дащ учен в академичните среди. елият период на рабо-
та е едно трудно и огромно предизвикателство, изискващ 
три години упорит труд и всеотдайност. 

Мотивацията ми да избера докторантурата е осигуряване 
на по-задълбочени познания по дадена дисциплина. По-
добряване на уменията, които могат да доведат до по-до-
бра работа. Изграждане на лични качества, които след 
време носят преимущество. 

В работата си не харесвам заплащането стипендията , което 
е по-ниско от това на неквалифициран труд, поради което в 
България вече има цели научни области, в които не достига 
компетентност.

Много от студентите не обмислят добре идеята, преди да ско-
чат с главата напред в следдипломна квалификация. А целта 
не е да се завърши един определен набор от курсове, както в 
бакалавърска програма, но и да се развият значителни и ори-
гинални изследвания в дадена област на експертиза. Доктор-
ската степен в дадена област е като страст във всички аспекти. 
Една от най-добрите страни на докторантската програма е, че 
можете да направите изследването свое собствено. 

Причините за продължаващо обучение в докторска степен 
могат да бъдат много, като най-основната е жаждата за зна-
ния. Казано с други думи, .D. студентите са тези с висока сте-
пен на вътрешна мотивация, която произтича от вродената 
им любознателност и любов към интелектуални занимания. 
От тях се очаква, че след като получат докторска степен, те 
ще се превърнат в учени, за които  изкушението да изследват 
нови и вълнуващи теми е също неустоимо. Докторантурата е 
необходимо формално изискване за бъдеща академична ка-
риера, за работа в сферата на научни изследвания или в пре-
подавателската област. Поучете се от неуспехите си, а не се 
крийте от тях лесно е да се каже, отколкото да се направи! . В 
университета и по конкретно в катедрата, в която сте записали 
докторската програма, се развиват изследователско сътрудни-
чество и професионални връзки, които могат да бъдат от зна-
чение в тригодишния период на обучението докторантура , 
както и след това. 

Докторската степен не е само паспорт в един свят на научни 
изследвания и нови знания, но също така е и ценен актив, 
който увеличава шансовете за получаване на по-високо пла-
тени и по-задоволителни работни места. Квалификацията е 
инвестиция, удостоверение за специални способности, която 
дава предимства на пазара на труда.

ПОЛИНА ПЛ. МЛАДЕНОВА

27-годишна

Докторант в катедра „Инженер-
на геоекология“, направление 
„Системи и устройства за опаз-
ване на околната среда“

МГУ „Св. Ив. Рилски“

Културата е много важна, приятната работна среда, об-
щата цел и желанието за постигане на нещо общо и 
добро. Установените отношения и тон, а също и до-

брата комуникация на всички нива в университета са чу-
десни.

Колкото повече научаваш и задълбаваш в дадена матери-
ята, толкова повече разбираш, че има още много да учиш 
и да наваксваш, за да си в крак с времето. Трудно е да ос-
танеш фокусиран и да не изгубваш самообладание от вре-
менните неуспехи.

МАРТА ЙОРДАНОВА
ЛЕ ЕВА

35-годишна

Инженер

Докторант в катедра „Инже-
нерна геоекология“, направле-
ние „Системи и устройства за 
опазване на околната среда”  

МГУ “Св. Ив. Рилски” 

Възможността да работя на място, където правя това, което 
наистина харесвам,  и да се развивам в компанията на инте-
лигентни и ерудирани колеги за мен е безценно.

Заплащането е голям проблем, то е много ниско и най-веро-
ятно една от причините за продължаващата с години тен-
денция към застаряване и липса на млади кадри в науката.  

Липсата на средства за осигуряване на по-добри материал-
ни условия за провеждане на научни изследвания е трудна-
та част от работата. 

Много е важно докторантът да получава необходимата под-
крепа от научния си ръководител, но още по-важно е самият 
той да е амбициран и мотивиран. През последните години 
започнаха да се реализират  проекти, които касаят специ-
ално раздел наука. Тези проекти целят създаването на при-
влекателни условия за научна кариера, професионално из-
растване, квалификация и специализация на докторантите. 
Осигуряването на по-добри условия за работа и достъпът до 
специализирано оборудване ще дадат възможност на док-
торантите да разгърнат научния си потенциал. 

Подкрепата за публикации в научни списания с импакт 
фактор ще им даде възможност да представят научните си 
разработки пред по-широк кръг колеги. Създаването на кон-
такти с бъдещи работодатели и сродни научноизследова-
телски организации в хода на изпълнение на дейностите по 
проекта ще улесни включването на докторантите в научни 
колективи по университетски, национални и международни 
проекти.
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Р  РН УД В  е управи-
тел на Българската учинг 
академия, част от „Н П Бъл-
гария“ Д, „Бизнес Инсайд“ 

 издателство „Н П Бълга-
рия“. систент на д-  Ри-
чард Бандлър - създател на 
невролингвистичното про-
грамиране Н П . ксперт по 
спираловидни динамики от 
института на аша То-
доровик   Краун. дин-
ствен Н П оучинг треньор 
за Източна вропа в момен-
та, сертифициран от бще-
ството по Н П. Магистър 

 и ономи а от „ уиз Гуидо 
“, Рим. Притежава  магистърска степен по бизнес ад-

министрация от университета „ ъл“, ондон.

Г-жо Арнаудова, какво представлява коучингът и 
а о е често и биран като метод а управление 

на успешен би нес

- Коучингът е инструмент за постигане на резултати. 
Чрез добре оформени въпроси и модели се предизвикват 
знанията, уменията и способностите, заключени в човека, 
екипите и организацията. След като бъдат осъзнати, тези 
ресурси се превръщат в източник на решения, стъпки към 
желана цел или различно начало. В този смисъл коучингът 
се превръща в значимо допълнение по пътя за постигане 
на успешен бизнес. В оптиката на организацията коучинг 
означава разбиране ефикасността на оперативните проце-
си и тяхното напасване към комуникационната реалност 
чрез точна програма от групови и индивидуални срещи и 
игрови обучения.

- Въ можно ли е постигане на промяна в дадена ор-
гани ация, бе  първо да се постигне промяна при ли-
чността на лидерите и служителите

- Промяна се постига чрез отработване на синхрон между 
оперативни и комуникационни динамики на всички нива 
и позиции, движени например от лидери иноватори. Ли-
дерите задействат промените, предизвиквайки първо себе 
си и екипите, които ръководят. Хората в организацията ги 
следват не защото трябва, а защото припознават себе си, 
харесват своето място и споделят общата посока. В този 
смисъл типичните предизвикателства като мотивация, ан-
гажираност, участие, обратна връзка, кооперативна работа 
се изместват от фокуса на индивидуалния подход към син-
хронизирането на различията в средата. В организациите 
на бъдещето няма обикновени служители. Има еволюция 
на уменията спрямо желания, възможности и потенциал, 
подкрепяни от структура, чрез адекватни и новаторски ин-
струменти.

- От какво ависи мотивацията и как един лидер може 
да поддържа мотивиран екипа си

- еланието за работа често се възприема като ключ, от-
варящ различни врати. Но по-скоро е врата, търсеща своя 
ключ. Мотивирането е субективен процес. ормира се от 
личните нагласи и цели, от разбирането на заданията, при-
познаването на професионалната роля, работните динами-
ки, общуването с колеги, настоящия екип и ръководителя. 
Мотивацията се влияе дори от предходната професионална 
история. Особено значение има първият ментор. Онзи при-
мер, протегнал видима или невидима ръка, от когото е било 
възприето усещането, задвижило професионалния живот. 
Разпознаването на усещанията, движещи хората, просто 
ще доведе мениджърите до вратата. Ключът са служители-
те.

- Кои са тайните на иновативните компании а ра ви-
тие на служителите

- Тайната на иновативните компании се крие в персонали-
зирания подход към кадрите. Новият подход допълва ин-
струментите за управление и кооперация, като чувствител-
но ускорява улавянето на сигналите за промяна. На ниво 
екипи и служители вътрешният коуч подпомага процесите 
на формулиране, планиране и постигане на цели, решаване 
на конфликти, даване на обратна връзка, делегиране, про-
следяване на резултати, смяна на подходи и ангажираност. 

На стратегическо ниво тяхната намеса се позиционира като 
предварителна подготовка, носеща същинска информация 
и гъвкавост.

- Как може ефикасно да се интегрират нанията и уме-
нията между поколенията

- Младите хора излизат от университетите, въоръжени със 
знания на изпълнителен директор и умения от очаквания. 
Опитните поколения са въоръжени с отработени техники 
и премерени целенасочени действия. Ефикасната интегра-
ция зависи от смирено попиване на пример от младите и 
структурирано поясняване на добрите практики от страна 
на опитните поколения. Нужни са осъзнат пример, близко 
общуване, търпение и време, съчетани с енергия, желание 
и идеи.

- Кои са основните пречки пред ра витието на младите 
специалисти  С какво коучингът може да помогне при 
интеграцията на млади и по-неопитни служители във 
вече утвърдени екипи

- Пречките са свързани с определяне на посоката за раз-
витие, осъзнаване на личния потенциал, уменията и на-
гласите, избора на професия или функция. При навлизане 
в съществуващ екип предизвикателствата произлизат от 
динамиките на работния процес, интеграцията с другите 
членове, навлизане в същината на задълженията, зауча-
ване на добрите практики, открояване и допълване на 
екипните компетенции. По отношение на кариерния избор
коучингът подпомага младия човек в напасване между 
лични очаквания и възможни алтернативи. По отношение 
на екипната интеграция подкрепя интеграцията за всички 
членове на екипа.

Не е за подценяване и това, кой и как ще поеме и „моде-
лира“ новия млад човек в компанията. Още повече че ако 
той е в началото на кариерата си, този контакт може да по-
влияе и върху цялостния му бъдещ подход към работата и
взаимоотношенията с колеги и клиенти. Другите членове 
от екипа също имат отношение към адаптирането на мла-
дия колега с примера, който дават, когато изпълняват раз-
лични задачи.                                                            |

ЛОРА АРНАУДОВА: ТА НАТА НА ИНОВАТИВНИТЕ КОМПАНИИ 
СЕ КРИЕ В ПЕРСОНАЛИЗИРАНИЯ ПОДХОД К М КАДРИТЕ
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ЕФЕКТИВНО ОБОГАТЯВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ РЕЗ 
ГЪВКАВИ ТЕХНОЛОГИ НИ И ТЕХНИ ЕСКИ РЕ ЕНИЯ

Д-р инж. Методи ЗЛАТЕВ
aver Niagara, Германия, m.zlatev@haverniagara.com

Технологичните процеси в минно-обогати-
телната промишленост и при преработката 
на инертни материали за строителството все 
по-често налагат да се обработват суровини, 

чиято степен на замърсяване изисква използването 
на промивен процес. 

Чрез изземването и промиването на стари насипища 
се откриват нови възможности за бъдещо гаранти-
ране на суровинната база и намаляване на финан-
совата тежест от екологични такси. От друга страна, 
промивните процеси обикновено са придружени 
от значително увеличение на разходите за поддър-
жане на водно стопанство, както и разходи за елек-
троенергия. Количеството на използваната вода 
в промивните инсталации често се ограничава от 
различни екологични норми, като използването на 
прясна вода е ограничено.

За оптимизация на процеса на промиване са въз-
можни следните решения:

Намаляване на количеството на материалите, из-
искващи промиване чрез предварително преся-
ване.

Прилагане на процес на промиване, ефективен от 
енергийна и ресурсна гледна точка.

Намаляването на количеството на материалите чрез 
предварително пресяване може да стане още на ста-
дий първично трошене. По този начин се предотвра-
тява последващото замърсяване на натрошената 
чиста суровина. AVE  NIAGA A предлага два вари-
анта за реализация на стационарни инсталации за 

първично трошене. В класическия вариант фиг. 1  
ексцентриково сито тип AVE  NIAGA A разтоварва 
първичната трошачка. Освен това чрез допълнител-
ната ситова повърхност на същата ситова машина 
се осъществява разделяне при необходимост  на  
силно замърсения материал фракция 0 50 mm  от 
общия поток с последващо директно депониране. В 
случай че качеството на изходната суровина се по-
добри, то пресятата дребна фракция може да бъде 
върната с помощта на реверсивна транспортна лен-
та обратно в общия поток от материал.

Вторият вариант фиг. 2  позволява още по-добро 
използване на суровините от находището. Това поз-
волява на клиента да прояви гъвкавост и рентабил-
ност на първичното трошене, особено важно при 
нехомогенни находища. Предварително пресетият 
материал от първото сито фракция 0 50 mm  се по-
дава на втора ситова машина. Надситовият продукт 
примерно 20 50 mm  се подава в производството и 

само силно замърсената подситова фракцията 0 20 
mm се депонира или промива. Когато подаваната за 
трошене суровина е силно замърсена, то съществува 
възможността цялата подситова фракция от първото 
сито да се отведе за депониране или промиване.

Един от най-важните компоненти на всяка инста-
лация за първично трошене е ситото за предвари-
телното пресяване. Неговата употреба намалява 
износването на трошачката и прави инсталацията 
по-ефективна и продуктивна. Ексцентриковите сита  
за предварително пресяване тип aver NIAGA A се 
използват във всички части на света 1 . Те осигуря-
ват надеждна и постоянна по качество продукция. 

Фиг. . Инсталация а първично трошене, вариант 
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Други по-специални приложения на този тип ситови 
машини са:

Класификация на вълноломни скали по фракции 
5, 10, 15 kg 2 ,

Класификация на трудни за пресяване например, 
склонни към налепване и  или силно замърсени  
материали 3 , 

Високи обеми производителности  на захранва-
не и неравномерно пулсиращо  подаване на ма-
териала - например от кофов елеватор директно в 
ситовата машина.

Този тип сита имат приложения в рудната и нерудна-
та промишленост. 

В много области има изисквания за намаляване на 
динамичните натоварвания на машините. Те се по-
стигат успешно с помощта на ексцентриковите сита 
тип aver NIAGA A. Задвижването е с помощта на 
ексцентиков вал. Системата генерира постоянно, 
независимо от натоварването и при всякакви усло-
вия кръгово движение вибрация  на ситото. Ексцен-
триковият вал е лагеруван на четири лагера. Тази 
конструкция осигурява константните вибрационни 
параметри постоянно ускорение  на ситото, което 
от своя страна предпазва ситовите повърхности от 
запушване. Спокойната работа на машината се оси-
гурява чрез балансни противотежести. 

От посочените примери се вижда, че изискването за 
повишаване на производителността чрез миними-
зиране на депонираните количества и максимално-
то извличане на материалите при всякакви условия 
може да бъде реализирано при оптимален и прави-
лен подбор на използваното оборудване 4  още на 
стадий първично трошене.

Освен в областта на пресевните машини AVE  
NIAGA A е основен производител и на техника за про-
миване. Основна задача при този процес е почиства-
нето на подавания на входа материал от полепнали-
те глини и фини фракции, както и разрушаването на 
образувани конгломерати. За изпълнението на тази 

задача е разработена машината AVE  dro-Clea  
фиг. 3 .

Пречистването на материала зърно с размер 
0-120 mm  се осъществява основно с помощта на 
струя вода под високо налягане до 160 Bar  и допъл-
нителни процеси на удар и обтриване на отделните 
частици, намиращи се в камерата за промиване фиг. 
3, 4 . Наличните нежелани примеси се дезинтегрират 
разтварят  и повърхностите на частиците са почис-

тени ефективно фиг. 5 .

Процесът се характеризира с ниско ниво на използ-
ваните вода и електроенергия, предпоставки за кои-
то са простото техническо решение и краткото време 
за обработка в промивната камера 5, 6 . Основните 
области на приложение на AVE  dro-Clea  са про-
миване и дезагломерация на  пясък, чакъл, трошени 

Фиг. . A ER инсталация а първично трошене, вариант M

Фиг.  . Принципна с ема на A ER - :  - приемен 
бункер   - ротодиск   - адвижва  вал на промивния диск  

 - промивен диск с дю и а високо налягане  5 - материал в 
промивния барабан   - полиуретанови повър ности а от-
веждане на мръсната вода   - тръби а отвеждане на мръсна-
та вода   - транспортна лента а промития материал
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Фиг. 5. Материал от ра товарва о сито на инсталация а пър-
вично трошене: преди и след промиване с помо та на A ER 

-

фракции в минерално-суровинната и рециклираща 
индустрия.

През 2013 г. е разработена промивна машина AVE  
Frictio -Clea  за обработка на силно замърсени и 
трудно промиваеми материали. Тя се базира на ин-
тензивно триене и срязване на материала в промив-
ната камера 7 .

Чрез използването на системи за пречистване на за-
мърсената вода и повторната  употреба в промив-
ния процес специалистите от aver  Boecker виждат 
нови възможности за намаляване на оперативните 
разходи и опазване на околната среда 8 . Възмож-
ностите за техническото изпълнение, системите за 
пречистване на водата са много и зависят от различ-
ни фактори, като например суровината, изисквания-
та на клиента, нормативните изисквания и други. Оп-
тималното техническо решение следва да се намери 
след оценка на всички горе указани фактори.

Основните компоненти, от които се състои една ком-
плексна инсталация за промиване и класификация, 
могат да бъдат разделени в три групи:

Промиване и класифициране по фракции

Обезводняване и промиване на пясъците

Пречистване на водата от глинестите частици

Чрез систематизация и комплексна оценка на тези 
три групи по отношение на потребяваните вода и 
електроенергия при еднакви производителности и 
качество на промиване могат да се намерят нови на-
чини и възможности за допълнителни икономии.

Опитът и практиката показват, че при добър подбор 
на всичките три от горепосочените групи е възмож-
но намаляване на потреблението на енергия  до 20  
и количеството на използваната вода до 30 .

Вече реализирани проекти в области като промива-
не на железопътни фракции 9  фиг. 6, 7 , златна руда 
и кварцов пясък доказват ниския специфичен разход 
на вода от 1,5 до 2 m  t на цялата система 9, 10, 11 .

Разработката  на гъвкав процес за промиване и кла-
сификация на железопътни фракции е показана в 9 . 
След определен брой години на експлоатация, же-
лезопътните фракции под релсовите пътища губят 
носещата си способност и следва да се обновят или 
рециклират. Изхождайки от това се, разработи мо-
дулна, контейнерна пречиствателна станция за про-
миване и класификация. Системата трябва да работи 
на различни места и да се справя с различни мате-
риали. Инженерите на AVE  NIAGA A разработиха 
инсталация, състояща се от модули за промиване и 
класификация, модул за промиване и обезводнява-
не на пясъци, и система за пречистване на водата.  
Инсталацията има максимална производителност от
80 t час. 

Използва се машина AVE  Хидро-Clea © C 700 100, 
която разтваря груби примеси със специфичен раз-
ход на вода от 0,125 m t. Следва специално сито, 

Фиг. . A ER -  ®

Фиг. . Промиване и класификация желе опътни фракции

Фиг. . Желе опътни фракции преди и след промиване с 
A ER -
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което отделя леки материали дърво, пластмаса и 
т.н.  и разделяне по фракции 20 mm, 2 20. Ситна-
та фракция -2 mm  се подава на модула за проми-
ване и обезводняване на пясъци. Той се състои от 
хидроциклон и обезводняващо сито. Промитите 
пясъци излизат със съдържание на влага до 20 . 
Водата с разтворените в нея глинести частици се 
смесва с флокулант и се подава за пречистване в 
ламелен сгъстител и лентова филтър преса. Пре-
чистената по този начин вода е годна за повторна 
употреба в системата за промиване и класифика-
ция. Количествата на добавяната прясна вода са 
минимални и служат за компенсиране на загуби-
те.

Гореописаното решение е реализирано както в 
полумобилен контейнерен , така и в мобилен ва-
риант 12  в тясно сътрудничество с фирма lasser 

 euerer.

Чрез комбиниране възможностите на инстала-
циите за първично трошене и системите за про-
миване, клиентите на AVE  NIAGA A имат въз-
можност за максимално използване ресурсите 
на своите находища, като превърнат досега не-
използваеми залежи в рентабилни продаваеми 
продукти. С нашите мобилни промивни инстала-
ции е възможно провеждане на полуиндустриал-
ни тестове на място. По този начин е възможна 
разработката на оптимални за дадените условия 
технологичен процес и последваща инсталация.
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ПРИЛОЖНА НАНОТЕХНОЛОГИЯ ПРИ ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА 
ПО ВИ В ЗЕМНАТА ОСНОВА НА ИНЖЕНЕРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Гл. ас. д-р Иван МИТЕВ -
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, iva mitev mgu.bg

Основната цел на изследването е насоченa 
към укрепване на „земното легло“ на пътно 
платно със високи стойности на външни на-
товарвания, чрез прилагане на нанотехно-

логия при изпълнението на строително-монтажните 
работи и постигане на оптимизационни резултати в 
изкопни работи, дейности по уплътняване на земно-
то легло, транспортни разходи, усвояване на площи 
за депониране, скъсяване на работния срок в част-
та на подготовката на „земното легло“. За тази цел 
се изградиха тестови площадки, които да дадат кон-
кретни насоки при евентуално бъдещо внедряване 
на технологията при изпълнението на проекта за из-
граждане на пътно платно в частта му „земно легло“.

Настоящата разработка третира патентована техно-
логия на o erCem ec ologies B.V., чрез влагане на 
зеолитна нанодобавка в състава на почвите и мате-
риалите, необходими за извършване на стабилиза-
ция на „земното легло“. В състава на добавката се съ-
държат около 200 напълно безвредни компонента, а 

основното  приложение е като добавка към цимен-
та, която химически изменя, свързаните материали 
и значително подобрява качества на получения ком-
позит. Въздействието на зеолитната нанодобавка по 
време на процеса на хидратация предизвиква в ма-
териала образуване на структура от дълги игловидни 
кристали фиг. 1 , които се преплитат един в друг, в 
резултат на което, полученият композит е с повише-
ни параметри на: водоплътност, температурна устой-
чивост, умора на материала, ерозия, Чувствителност 
към студ и химични субстанции, якост на натиск и 
опън, модула на еластичност, ъгъл на вътрешното 
триене и много други.

ПОДГОТОВКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕСТОВИТЕ 
ПЛО АДКИ

Изследването за директно изпълнение на стабилиза-
ционния пласт е проведено на терен с подготовка и 
изграждане на три тестови участъка фиг. 2 .

Всеки участък беше разделен на две рав-
ни части за изготвяне на тестови площадки
фиг. 3  с различни рецепти и дебелини на ста-

билизационния пласт. За всяка тестова площад-
ка, „земното легло“ бе оформено с характерни 
размери, както следва: за участък 1, всяка тес-
това площадка е с размери 15 m дължина и ши-
рочина 7,60 m   за участък 2 - 20 m дължина и 
10 m широчина  за участък 3 - 20 m дължина и 
10 m широчина. Дълбочина за всички тестови 
площадки е в границите 0,60  0,90 m. 

Подготовката на тестовите площи от трите 
участъка за директно изпълнение на стабили-
зационния пласт са проектирани отделни ре-
цепти:

За участък 1, с проектна дебелина d  30 cm 
и тестови площадки  със следните рецепти: 1  
2,40 kg m2 свързващо вещество зеолитна на-
нодобавка  и 240 kg m2 цимент и 2  1,80 kg m2

свързващо вещество зеолитна нанодобавка  и 
180 kg m2 цимент. 

За участък 2 с проектна дебелина d  20 cm 
и тестови площадки със следните рецепти: 5  
1,80 kg m2 свързващо вещество зеолитна на-

Публикуван в Сборник с доклади от ХIV Международна конференция по открит и подводен добив на полезни изкопаеми,
03 – 07 юли 2017 г., Варна

Фиг. :  - при авършена идратация на цимента се вижда форми-
рането на елементи на кристална структура   - при авършена и-
дратация на цимента с добавка на R  се формира решетка с 
и ра ени дълги игловидни кристали и се получава ефект на пре-
плитане

а

b
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нодобавка  и 180 kg m2 цимент и 6  2,40 kg m2

свързващо вещество зеолитна нанодобавка  и 
240 kg m2 цимент. 

За участък 3 с проектна дебелина d  30 cm и 
тестови площадки със следните рецепти: 3
2,20 kg m2 свързващо вещество зеолитна нанодо-
бавка  и 220 kg m2  цимент и 4  2,00 kg m2 свързва-
що вещество зеолитна нанодобавка  и 200 kg m2

цимент.

ОПРОБВАНЕ НА ЗЕМНА ОСНОВА

Данните от доклад за резултатите от инженерно-ге-
оложките проучвания на земната основа обект на 
стабилизация показват, че площадките са разполо-
жени върху следните пластове след отнемането на 
най-горния почвен слой :

участък  – жълтокафява глина – жълтеникава, 
косо- и вълнисто- слоиста, с включения от варо-
вити ядки, на места слабо варовита, набъбваща. 
Изчислително натоварване R0  0,28 a.

участък  – жълтокафява глина – прахова, на мес-
та с варовити ядки, има вълниста хоризонтална 
слоистост. Преобладава мекопластичната кон-
систенция. Тя е много влажна до водонаситена, 
слабо набъбваща. Изчислително натоварване
R0  0,24 a.

участък  – глина, тъмнокафява до сивокафява, 
кафяво - черна и черна, прахова, с редки ръбести 
скални късове. В горните части се установяват ко-
рени  от тревна растителност предимно  и храсто-
ви растения. Глината се отличава с умерени стой-
ности на относително набъбване. Изчислително 
натоварване R0  0,21 a.

Първоначалния етап на опробването на всеки един 
участък, включва статични изпитвания на земна ос-
нова посредством натискова плоча щампово изпит-
ване , в естествено състояние без предварително 
третиране. Провеждането на три броя предварител-
ни изпитвания чрез статично щампово натоварване 
има за цел установяване деформационните характе-
ристики на земната основа, в т.ч. деформационния 
и еластичен модули в тестовите участъци преди 
извършване стабилизацията на площадките. Щам-
повите изпитвания са изпълнени директно върху 
естествения почвен пласт. Получените резултати
табл. 1  са обработени съгласно БДС 15130-80 “Поч-

ви строителни. Определяне на еластичния и дефор-
мационен модул, чрез натоварване с кръгла плоча“.

Следващия етап от опробването, включва статично 
щампово натоварване на седмия ден върху заздра-
вените след изпълнение на стабилизация на пла-
стове от земната основа. Позициите на щампови 
натоварвания, както и на самите пробни площадки 
са съобразени с проектното натоварване на пътя. 
Разположението на щампите е представено върху 
схема фиг. 3 .

По време на изпитванията на седмия ден метеороло-
гичните условия се влошиха, вятърът се усили, кое-
то доведе до отклонения в резултатите на някои от 
щамповите натоварвания, поради чувствителността 
на манометрите. Поради тази причина резултатите 
от изпитванията в този период считаме за недосто-
верни. Затова за по-меродавни приемаме резулта-
тите от изпитванията на стабилизационния пласт на 
четиринадесетия ден след изпълнението му.

За изпитването на четиринадесетия ден след датата 
на извършване на стабилизирането, избрахме до-
пълнителни дублиращи контролни тестови точки, 
разположени в непосредствена близост до старите 
върху тестовите площадки. Изпитванията са извър-
шени на дата 24.04.2014 г., резултатите от които са 
представени в табличен вид табл. 2 .

На двадесет и осмия ден се проведоха комбинирани 
тестове посредством динамично и статично щампо-

Тестови участък 2 3

Контролно изпитване № 1 2 3

Деформационен модул, a 15,00 21,00 19,00

Еластичен модул, a 17,40 23,50 23,10

Отношение E2 : E1 2,8 2,9 2,9

Табл. . Ре ултати, получени при и питването на трите учас-
тъка ,  и 

Фиг. . Терен с подготовка и и граждане на три тестови учас-
тъка

Фиг. . Трите участъка, ра делени на две равни части а и -
готвяне на тестови пло адки
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во натоварване. При стартиране на тестовете с ди-
намичната щампа, поради строителните процеси на 
участък 1 е преминавала тежка верижна техника с те-
гло на багера G  20 t. Наложи се разчистване на нови 
точки от тестовите площадки върху същия участък. 
В табл. 3 са представени осреднените стойности на 
получените деформационни характеристики от щам-
повите изпитвания, проведени върху повърхността 
на стабилизираните пластове.

Част от опробването на земната основа е определя-
нето на реалната дебелина на стабилизационните 
пластове. Това се осъществи, чрез ръчна сондажна 
техника фиг. 4 . При посещението на обекта бяха оп-
ределени дебелините на заздравените пластове на 
площадки 5 и 6 от участък 2, както и площадка 3 от 
участък 3. Бяха получени следните дебелини на ста-
билизационните пластове: 

площадка 5 с проектна дебелина на конструктив-
ния заздравен пласт d  20 cm – реална дебелина
d  10 cm

площадка 6 с проектна дебелина на конструктив-
ния заздравен пласт d  20 cm – реална дебелина 
d  20 cm

площадка 3 с проектна дебелина на конструктив-
ния заздравен пласт d  30 cm – реална дебелина 
d  25 cm

Проведоха се и изпитвания посредством динамична 
и статична щампа на вече съществуващата настил-
ка в близост до участък 1, с оглед получаване на де-
формационните характеристики на съществуващата 
конструкцията. Резултатите от тези изпитвания са 
представени в табл. 4.

ЗАКЛЮ ЕНИЕ

Предложението за алтернативно решение при ста-
билизиране на земната основа  за удължаването на 
пътното платно, съгласно тръжната документация за 
изпълнение на предложените конструкции се осно-
вава на изискването за минимална носимоспособ-
ност на почвата в „земното легло“ от CB  6 .

След направени тестове със статична натискова пло-
ча в различни точки на обекта стойностите на носи-
моспособността варират от CB  3,5  до 4,5 , които 

Табл. .  Ре ултати, получени при и питването на трите участъка ,  и  с допълнителни дублира и контролни тестови точки

Тестови участък 2 3

Контроло изпитване № 1 2 3 4 5 6

Деформационен модул, a 141,00 86,60 225,70 120,70 54,70 189,60

Еластичен модул, a 165,60 111,30 254,90 139,90 62,30 230,90

Отношение E2 : E1 1,9 1,6 1,9 1,6 1,6 2,2

Контролно и мерване 2 3 4 5 6

Тестови участък 1 3 2

Динамичен модул на деформация Evd, Ра 86,15 118,65 92,40 82,50 14,40 89,60

Приведен статичен модул на деформация, Рa 172,30 237,30 184,80 165,00 28,80 179,20

Статичен модул на деформация Ev2, Рa 141,00 87,00 225,70 120,70 54,70 189,60

Ускорение на натоварващата плоча s/v,  ms 1,7 1,9 1,8 2,1 4,4 1,7

Оценка спрямо s/v за тестове върху почви - - - - - -

Отношение Ev2/Evd за тестове върху почви - - - - - -

Табл. . Осреднените стойности на получените ре ултати

Фиг. . Определянето на реалната дебелина на стабили а-
ционните пластове чре  ръчна сондажна те ника 

Вид натоварване Статично Динамично

Дата: 5.4.2014 г. 22.5.2014 г.

Статичен модул на обща деформа-
ция Ev2, a 286,00 572,00

Динамичен модул на обща дефор-
мация Evd, a - 271,20

Еластичен модул, a 347,00 -

Табл. . Ре ултати от и питвания на вече съ ествува а 
настилка в бли ост до участък 
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не обезпечават инженерния риск по отношение на 
носимоспособността на земната основа.

Чрез полевите тестове се определиха индивидуални-
те характеристики на заздравените почвени матери-
али, както и поведението им с почвата на обекта под 
тях .

ормулата за обобщен модул на реакция „земно лег-
ло“ k1 е:

           k1  2,7545 . 10-4 C1  C2 . eC3 C4 . eC5 , 1

като коефициентите се изчисляват по следните фор-
мули:

C1  30  3360 . k0

C2  0,3778 h2 - 43,2

C3  0,5654 . l k0   0,4139 l Ev2

C4  -283

C5  0,5654 l k0 ,

където:

  k1 e обобщеният коефициент на реакцията на зем-
ната основа, N mm3

  k0 - коефициентът на реакция на „земното легло“ 
на строителната почва на място, N mm3

  h2 - дебелината на заздравения пласт, mm

 Ev2 - еластичният модул на заздравения пласт,
N mm2.

Въз основа на действителните данни от полевите 
тестове и направените изчисления, дефинираме 
влиянието на заздравяването с o erCem върху но-

Носимоспособност на 
съществуващата почва

Участък 1

Участък 2

Участък 3 

Ev2 : 17,4 a   - 3  CB

Ev2 : 23,5 a   - 4,5  CB

Ev2 : 23,1 a   - 4,5  CB

Ниво на подпочвените 
води 1 m

Вид на почвата Песъчлива глина

Дълбочина на замръзване максимум 0,6 m

Табл. 5. Състояние на почвата

Табл. . И числителна таблица

R, E , N 2 Edyn, N 2 K0, N 3

1 - 10 0,014

2 - 20 0,021

3 16 30 0,027

4 20 40 0,033

5 24 50 0,039

6 28 60 0,045

Фиг. 5. Влияние на  стабили ация при ра лични начални носимоспособ-
ности

симоспособността на „земното легло“, за което e уста-
новено, че 6  CB  е приблизително равна на модул 
на реакция на „земно легло“ от 0,05 N mm3. Същата 
стойност е и необходимият минимум за носимоспо-
собност за земната основа на обекта.

На фиг. 5 е показано влиянието на o erCem стаби-
лизация при различни начални носимоспособности. 
Зелената линия от фиг. 5, показва естествената но-
симоспособност на „земното легло“, която е 3  CB , 
съответно заздравен пласт от 15 cm е достатъчен, за 
да се подобри носимоспособността до стойност на

CB   6 . Също така е отчетено, 
че 6  CB  приблизително отгова-
ря на модул на реакция на „земно 
легло“ от 0,05 N mm3.

Предложението за използване на 
технологията o erCem за пови-
шаване носимоспособността на 
почвата в земната основа по един 
сравнително бърз и лесен начин 
за стабилизация на „земното лег-
ло“, е целесъобразна, като това за-
ключение се обосновава на полу-
чените полеви тестове. Също така 
няма нужда от доставяне на друг 
строителен материал ВСМ, чакъл, 
пясък , намалено е въздействие 
върху околната среда, намалено 
е теглово натоварване от теглото 
на доставените материали , нама-
лена е и потенциална деформа-
ция, вследствие на строителните 
работи.                                               |
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ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АВО ПАРАМЕТРИ 
ОТ  СЕИЗМИ НИ ДАННИ

Мартин ТО ЕВ* - „Рексимсеиз” ЕООД, marti .tos ev86 gmail.com

ОСНОВНИ ЕТАПИ НА АВО ОБРАБОТКАТА НА 
СЕИЗМИ НИТЕ ДАННИ 

За да се използва напълно АВО техниката, сеиз-
мичните данни трябва да са прецизно обрабо-
тени, така че всяко забележимо изменение в 
амплитудата да е само в резултат на промени 

на коефициента на отражение вследствие промяна 
на физическите параметри на средата, а не е в ре-
зултат от някои странични ефекти от приложените 
процедури в обработката или повърхностни геолож-
ки фактори. 

Една от основните задачи при АВО обработката е по-
лучаването на сортирани по ОДТ сеизмични записи 
със запазени истинските амплитудни съотношения, 
които показват латералното изменение на полето 
на амплитудите с увеличаване на отдалеченост-
та на пункта на приемане от пункта на възбуждане 
АВО-аномалия . 

Основната разлика между конвенционалната обра-
ботка и АВО обработката е, че освен необходимостта 
да се съхранява истинското съотношение на ампли-
тудите, с АВО обработката се постига и максимално 
подобряване на съотношението сигнал-шум чрез 
специални процедури.

Конвенционалната обработка до голяма степен из-
ползва процедури, които променят истинското съот-
ношение на амплитудите в процеса на генериране 
на сортираните по ОДТ сеизмограми преди сумира-
не. 

За АВО обработката,  данните са анализирани преди 
сумирането им така, че нивото на амплитудите преди 
прилагане на всяка процедура да е равно на нивото 
след прилагането. Този подход се нарича „обработка 
със запазване на истинските амплитудни съотноше-
ния”.

Примерите, които са представени по-долу са обрабо-
тени с използването на следните основни стъпки:

корекция на амплитудите за затихване и сферич-
на дивергенция
корекция на амплитудите за различни условия на 
възбуждане и приемане
деконволюция и потискане на полето на кратните 
вълни

двуетапен детайлен скоростен анализ

двуетапна корекция на остатъчните статически 
поправки

създаване на скоростния модел на средата на ба-
зата на скоростите за сумиране

миграция преди сумиране на всички офсети

прилагане на остатъчна кинематика

генериране на сортираните по ОДТ и мигрирани 
сеизмични данни за анализ и извличане на АВО 
свойствата.

На фиг. 1 е показан един пример от използваните за 
изследванията данни на ОДТ сеизмограми получени 
при обработка със стандартна методика и с описана-
та по-горе последователност със запазване на истин-
ските амплитудни съотношения, а сеизмичния раз-
рез е показан на фиг 1а.

На иг. 1б е показан извлечения сеизмичен импулс 
от данните в нормална и обърната полярност и него-
вия спектър. Този импулс се използва за нулево-фа-
зова трансформация на сеизмограмите вход за из-
вличане на АВО параметрите.  

ИЗВЛИ АНЕ НА АВО ПАРАМЕТРИТЕ

Генерираните ОДТ сеизмограми по горната техноло-
гия са входни данни за АВО анализа и извличането 
на АВО параметрите.

Извличането на АВО параметрите включва следните 
етапи:

Входни ОДТ сеизмограми с приложени кинема-
тични поправки и сортирани дистанции офсети  
по абсолютната стойност фиг. 1

Оценка на полярността на сеизмичните данни 
преди АВО обработката фиг. 1б

Построяване на мигриран сеизмичен разрез
фиг. 1а

Създаване на сеизмограма за всяка ОДТ пози-
ция, съдържаща сеизмичните импулси отделно 
за ъгли например от 1 до 90о фиг. 2 . Тези сеиз-
мограми в практиката се наричат A gle I cide ce 
Gat er.

Публикуван в Сборник с доклади от V Национална младежка научно-практическа конференция, организирана от НТСБ, Ко-
мисия за работа с младежта и Съюза на Европейските млади инженери - България, 25 – 26 април 2017 г., София. Материалът 
е отличен с втора награда. 
*Представянето на автора в рубриката На фокус: Младите кадри  - на стр. 
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Фиг. . Сравнение на ОДТ-сеи мограми от конвенционална 
обработка А  и АВО обработка Б  на данните

Фиг. а. Мигриран сеи мичен ра ре  и и учаваната ампли-
тудна аномалия ярко петно

Фиг. б. Нормална и обърната полярност в оната на аномалията

Фиг. . Сеи мограма на полето на ъглите 
на отражение на сеи мичните вълни

Фиг. . Пример на сеи мограма а четири диапа она на ъглите на отражение: 
бли ки - , средни - , далечни -5  и а целта на и следването е и бран 
диапа он от средни до далечни -5  ъгли

Анализ на ъглите на падане – близки, средни и 
далечни фиг. 3 . В практиката се наричат A gle 
imited Gat ers. На фиг. 2. е представен A gle 

I cide ce  Gat er,  a  на  фиг. 3.  A gle imited 
Gat ers.
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Създаване на сеизмични разрези за близките, 
средните и далечни ъгли на падане фиг. 4.

Извличане на АВО параметри – интерсепт, гради-
ент, флуид фактор, коефициент на Поасон и др.

Построяване на сеизмични разрези за извлечени-
те свойства интерсепт I  и градиент G   фиг. 5.

Създаване на АВО индикатори по произведение-
то на интерсепта и градиента, както и за флуид 
фактор и коефициента на Поасон фиг. 6 - 8

Графични зависимости „cross lot”  между извле-
чените АВО параметри и анализ на аномалната 
зона фиг. 9 .

За избраните диапазони на ъглите на отражение са 
построени сеизмични разрези. На фиг. 4. са показа-
ни фрагменти от сеизмичните разрези, които пред-
ставят само аномалията „ярко петно” за различните 
близки, средни и далечни диапазони.

След избраният диапазон на изследване 20-57 , 
следва построяване на сеизмични разрези за извле-
чените свойства. В това изследване се разглеждат 
интерсепт I  и градиент G  само за аномалната зона 
фиг. 5.

Интерсепта представлява пресечката на линията на 
най-доброто съвпадение с оста на нулевото отдале-
чение източник-приемник нулев офсет  или на ну-
лев ъгъл на падане. Това е амплитудата на нулевия 
офсет, директно свързана с коефициента на отраже-
ние 1 .

При обикновено сумарно трасе, амплитудната стой-
ност на определено време е усреднена за амплиту-
дите от всички офсети. Така това усредняване ели-

Фиг. . Пока ване на част от сеи мичен ра ре  в областта на 
аномалията ярко петно   а бли ки - , средни - , да-
лечни -5  и от средни до далечни ъгли -5

Фиг. 5. аст от сеи мичен ра ре  в областта на аномалията 
ярко петно  при интерсепт А  и при градиент Б

минира амплитудната информация, носена от всеки 
офсет. От друга страна обаче информацията за про-
мяната на амплитудата с офсета се използва при из-
числяването на „интерсепт-трасето”. В този смисъл 
интерсепт-разреза може да се смята за по-информа-
тивен разрез от конвенционалния в смисъла на ам-
плитудни аномалии.

Градиентът е наклона на линията на най-доброто 
съвпадение. Описва относителното изменение на 
амплитудата с ъгъла и офсета.

Голямата промяна в отношението V Vs предизвиква 
високи стойности на градиента. Тъй като наличието 
на газ в порести скали силно влияе върху отноше-
нието V Vs, градиент разрезите са добър индикатор 
за такива резервоари фиг. 5 .

Тъй като тези свойства могат да не бъдат в най-под-
ходяща форма за интерпретация на АВО аномалия 
се въвежда така нареченият “АВО индикатор произ-
ведение”. Тук са разгледани три АВО индикатори, а 
именно произведение между интерсепт и градиент 
I G , флуид фактор F  и коефициент на Поасон, които 

са представени на следните фигури. 

На фиг. 6 е показан АВО индикатор от произведение-
то между интерсепт I  и градиент G  само за анома-
лията „ярко петно”.

Фиг. . АВО индикатор от прои ведението между I и  само в 
областта на аномалията ярко петно
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На фиг. 7 е показан АВО индикатор „флуид фактор” 
отново само за зоната на интерес. „ луид фактор” е 
изчислен с уравнението на 2  за глинести скали като 
оценката на съотношението на надлъжната скорост 
към напречната скорост на сеизмичните вълни е те-
оретичната, а не от сондажни данни. Отклонението 
на интерсепта и градиента от регионалния тренд се 
проявява като аномалия „флуид фактор”.

На фиг. 8 се разглежда АВО индикатор „Коефициент 
на Поасон” само за  аномалията „ярко петно”. Гене-
рално скоростите на глини и пясъчници например 
не се различават съществено. Наличието на флуид в 
колектор може да предизвика разлика в скоростите 

на  и S вълните, откъдето и аномални стойности на 
коефициента на Поасон 3 .

Последната стъпка от АВО обработката на сеиз-
мичната информация е създаването на графики 
на взаимовръзките на различните АВО параметри 
„cross lot” . Наборът от тези графики се използва 

при специалната интерпретация и прогнозирането 
на геоложкия строеж с използването на сондажна ин-
формация за литолого-стратиграфското обвързване 
на сеизмичната информация.

На фиг. 9. е показан един пример на взаимовръзка-
та „cross lot”  на извлечените свойства интерсепт и 
градиент, получени по описаната технология.

ЗАКЛЮ ЕНИЕ

Демонстрираната последователност на обработка за 
запазване на истинското амплитудно съотношение 
и последващата АВО обработка на данните помагат 
да се разбере, колко важен инструмент е това за от-
криване на преки признаци за зони на натрупване 
на въглеводороди използвайки сеизмичните данни.

Получените резултати показват, че всяко едно от из-
браните свойства, както и АВО индикаторите в слу-
чая показват силното влияние върху промените в 
коефициента на отражение като функция от ъгъла 
на падане.

Анализът на изменението на амплитудите спрямо 
офсета, тук и в много случаи,  помага да се разграни-
чат аномалните зони, които са свързани с амплитуд-
ни отклонения при изменение на физическите пара-
метри на разреза.

БЛАГОДАРНОСТИ: Изказвам специална благодарност на 
„Рексимсеиз” ЕООД за предоставените програмни продукти 
и реални сеизмични данни, с помощта на които бяха реали-
зирани експерименталните изследвания.

Фиг.  . -анали  на и влечените свойства: интерсепт и градиент

Фиг. . АВО индикатор Коефициент на Поасон  само а ано-
малията ярко петно

Фиг. . АВО индикатор Флуид Фактор  само а аномалията 
ярко петно
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БРАЦИГОВО-ДОСПАТСКИ ВУЛКАНСКИ РАЙОН  
ПРЕХОД ОТ ИЗТОЧНОРОДОПСКИЯ К М ЗАПАДНОРОДОПСКИЯ 
МАГМАТИЗ М ПРЕЗ К СЕН ПАЛЕОГЕН

Aс. д-р Пет о ФИЛИПОВ*1, проф. дгн Петър МАР ЕВ1, проф. д-р Ирена ПЕЙ ЕВА1,2, 
доц. д-р Албре т фон КВАДТ2, ас. Стоян ГЕОРГИЕВ1 - 
1Геологически институт при БАН, ili ov geolog .bas.bg
2 IG -E  ric , S it erla d

ВЪВЕДЕНИЕ

Късноеоцен-ранноолигоценският магматизъм 
в Родопския масив е забележителен пример за 
връзката между дебелината на земната кора и 
състава на магматичните продукти. От изток 

на запад се наблюдава прогресивно повишаване 
обема на киселите разновидности, както и на коро-
вия компонент 1 . Източнородопските вулкански 
райони асоциират с относително тънка земна кора, 
достигаща до 35 km 2 , а средните и мафични със-
тави преобладават над киселите. В контраст с това, 
западнородопският Местенски вулкански комплекс, 
локализиран върху тектонски удебелена кора 42-50 
km , обхваща изключително кисели скали и се харак-
теризира с отсъствие на мафични и средни състави. 
Последните изследвания показват, че Местенските 
риолити и дацити са продукт на мащабна корова кон-
таминация на мантийни магми 3 . Брацигово-Дос-
патският вулкански район БДВР  е разположен меж-
ду тези контрастиращи по дебелина на земната кора 
региони и е представен от еднообразни риолитови 
туфи, редки монцогранодиоритови дайки и субвул-
канско монцонитово тяло. Настоящото изследване 
представя нови данни за U- b възраст по циркон и 
Sr-Nd- f изотопен състав на Брацигово-Доспатските 
игнимбрити и дайки, което би допринесло за изуча-
ването на композиционните модификации на свър-
зания с удебелена кора магматизъм, като ще хвър-
ли и повече светлина върху преходния характер на 
БДВР с останалите къснопалеогенски вулкански ра-
йони в Родопите.

ГЕОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ РАЙОН

Брацигово-Доспатските вулкански продукти фиг. 1  
се простират на площ от около 650 km2 и покриват 

палеогенски конгломерати и брекчоконгломерати, 
съдържащи късове от гнайси, шисти, амфиболити, 
гранити, мрамори или директно залягат над мета-
морфния фундамент 5 . Според тектоностратиграф-
ската подялба на Родопския метаморфен комплекс 
по 6 и цитираната литература , БДВР граничи с ня-
колко алохтонни единици. Арденският метаморфен 
купол, изграден от къснопалеозойски ортогнайси и 
обхващащ част от долния и средния алохтон на Ро-
допския метаморфен комплекс, се простира на изток 
от БДВР. На запад и северо-изток, БДВР граничи с 
Асенишката единица, представена от юрски ортог-
найси и разглеждана като част от средния алохтон. 
Първенецката единица, отнесена като част от ран-
нопалеозойския горен алохтон, ограничава БДВР от 
север, а от юг се ограничава от ранноеоценският Ба-
рутин-Буйновски плутон.

Брацигово-Доспатските игнимбрити Si 2  70,1-
72,8  t  формират последователност с максимална 
мощност от 800 m на север от гр. Девин фиг. 1 . Стра-
тиграфският разрез на БДВР е поделен на няколко 
нива 4 : 1  витрофирни игнимбрити, с висока сте-
пен на компактност и силно деформирани и подре-
дени в паралелни структури витрокласти, изграждат 
основата на комплекса  2  масивният игнимбритов 
поток се характеризира с най-голяма дебелина от 
приблизително 500 m. Стъклените фрагменти в ма-
сивните игнимбрити показват по-ниска и варираща 
степен на деформация в сравнение с витрофирите  
3  най-високите нива на разреза северно от гр. Де-

вин се държат от витрофири, чиито витрокласти са 
свързани в стъклена основна маса с перлитова на-
пуканост, поради което тази част от разреза на БДВР 
може да представлява основата на втори ерозиран 
пирокластичен поток. Игнимбритите от различните 
нива се характеризират с приблизително еднакъв 
минерален състав, представен от порфири от кварц, 
плагиоклаз, К-фелдшпат, биотит, амфибол и акце-
сорни магнетит, аланит, титанит, апатит, циркон. В 

ABSTRACT

Bratsigovo-Dospat volcanic area (BDVA) localizes between rela-
tively thin crust of the East Rhodopes and thickened crust of the 
West Rhodopes. New Sr-Nd-Hf isotope data reveals the transi-
tional nature and relation of BDVA with contemporaneous East 

      .

РЕЗЮМЕ

Брацигово-Доспатският вулкански район БДВР  се локали-
зира между относително тънката кора на Източните Родопи 
и удебелената кора под Западните Родопи. Нови Sr-Nd- f 
изотопни данни разкриват преходния характер и връзката 
на БДВР с едновъзрастните източнородопски мафични и за-
паднородопски кисели магмени скали.

*Представянето на Пет о Филипов - на стр. 
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игнимбритовия комплекс е вместено субвулканско 
монцонитово тяло 7 , обгърнато от променителна 
зона на интензивна аргилизация 8 .

В настоящото изследване бяха опробвани и ня-
колко монцогранодиоритови дайки Si 2  63,4 -
67,5  t , внедрени в метаморфния фундамент на 
средния алохтон в близост до БДВР. Те са порфир-
ни скали с подобен минерален състав на Брациго-
во-Доспатските игнимбрити.

АНАЛИТИ НИ МЕТОДИ И МАТЕРИАЛИ

Седем представителни скални проби са подбрани за 
настоящото изследване фиг. 1 : 1  две проби от ви-
трофирни игнимбрити от основата на разреза в бли-
зост до стената на яз. Доспат и гр. Девин  2  две проби 

от масивни игнимбрити от яз. Доспат и на 4 km север-
но от Девин  3  една проба от витрофирите от горно-
то ниво на 9 km северно от Девин  и 4  две монцогра-
нодиоритови дайки, опробвани на юг от с. Варвара 
и с. Паталеница. иркони от пет проби са датирани 
с U- b метод в Геологическия институт – БАН на Ne  

ave U 193F  ексимерен лазер свързан с E AN D C-e 
квадруполен масспектрометър. ест скални проби 
четири игнимбрити и два моцогранодиорити  са 

анализирани за Sr-Nd изотопен състав в E - юрих с 
помощта на ermo Scie tific rito  термойонизацио-
нен масспектрометър и Nu I strume ts Nu lasma II
мултиколекторен масспектрометър. 176 f 177 f изото-
пен състав на цирконови проби от два игнимбрита е 
определен на GEOLAS Ar-F ексимерен лазер свързан 
със същия Nu lasma II мултиколекторен масспек-
трометър в E  юрих. Катоднолуминесцентните 
изображения на цирконовите проби са направени 
в Университета на Белград на сканиращ електронен 
микроскоп E  S -6610 V.

АНАЛИТИ НИ РЕЗУЛТАТИ

При датировките са използвани само цирконови 
автокристи в смисъла на 9 , които съставляват бол-
шинството от кристалите. ирконите от витрофири 
от основата на комплекса и масивните игнимбри-
ти показват идентична конкордантна възраст на 
30,93 0,28 a и 30,92 0,36 a съответно. Пробата 
от витрофири от горната част на комплекса дава от-
носително по-млада U- b възраст от 30,55 0,25 a, 
но неразличима в рамките на аналитичните грешки. 
Възрастта на анализираните антекристи варира меж-
ду 36-32 a. Редки ксенокристи и унаследени ядра, 
представени най-вече във витрофирите от основата 
на разреза, имат възраст между 448-55 a, което е 
резултат от контаминацията със скалите на долния и 
средния алохтон и Барутин-Буйновския плутон.

За разлика от цирконовите проби от игнимбрити, 
монцогранодиоритовите дайки съдържат главно 
ксенокристи. Възрастите на по-голямата част от 
ксенокристите съвпадат с протолитната възраст на 
долния 327-271 a  и горния 469-452 a  алохтон, 
а един кристал 173 a  показва близка възраст до 

ортогнайсите на средния 
алохтон. Няколко ксено-
кристи имат къснокредни 
94-84 a  и ранноеоцен-

ски 61-53 a  възрасти. 
Много често катодно-
луминесцентните изо-
бражения на ксенокри-
стите разкриват тънки
5-10 m  осцилаторни 

обвивки. За най-вероятна 
кристализационна въз-
раст на дайките се при-
емат най-младите въз-
расти, получени от два 
по един от двете проби  

кристала на 35,8 1,5 a и
32,1 0,8 a.

Фиг. :  - Сравнение между -N  и отопни състави на Брацигово-Доспатските, и точнородоп-
ските и ападнородопските магмени скали   - Сравнение на  на цирконови проби от Брациго-
во-Доспатски игнимбрити и валови проби от и точно- и ападнородопски литологии

Фиг. . Геоложка карта на Брацигово-Доспатския вулкански 
район по  с допълнение от авторите
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Игнимбритите се характеризират със силно радиоге-
нен 87Sr 86Sri състав 0,7092 - 0,7094  и нерадиогенен 
143Nd 144Ndi Ndi  -6,6 – -4,6 . Монцогранодиоритови-
те дайки имат по-слабо радиогенен 87Sr 86Sri 0,7073 - 
0,7076  и по-радиогенен 143Nd 144Ndi Ndi  -3,2 – -2,6  
в сравнение с игнимбритите. иг. 2 а представлява 
сравнение на Sr-Nd изотопни състави на Брациго-
во-Доспатските литологии с близки по възраст къс-
ноеоцен-ранноолигоценски магмени скали от Източ-
ните и Западните Родопи. Присъства ясна тенденция 
на повишаване на 87Sr 86Sri и понижаване на Ndi от 
източнородопските към западнородопските магме-
ни скали фиг. 2 a . На диаграмата монцогранодиори-
тите и игнимбритите дефинират ясен вариационен 
тренд, като монцогранодиоритите показват сход-
ство с източнородопските мафично-средни скали, а 
игнимбритите са разположени между полетата на 
източно- и западнородопските скали. Главните раз-
личия между игнимбритовите и източнородопски-
те изотопни състави идват най-вече от по-високото 
87Sr 86Sri на игнимбритите, докато Ndi е повече или 
по-малко близък.

иг. 2 b демонстрира корелацията между f изотоп-
ни състави на цирконови и валови проби от източно- 
и западнородопските скали, хвърляйки повече свет-
лина върху произхода на Брацигово-Доспатските 
игнимбрити. fi на цирконовите автокристи -4,3 –
-1,1  и антекристи -4,3 – -1,9  от Брацигово-Доспатски 
игнимбрити припокрива съставите, както на източ-
нородопските мафично-средни така и на западноро-
допските кисели скали, като повечето циркони попа-
дат в полето на източнородопските състави.

ДИСКУСИЯ И ЗАКЛЮ ЕНИЕ

Получените в настоящото изследване възрасти 
показват, че най-старите магматични събития в 
БДВР са запазени с монцогранодиоритовите дайки. 
Монцогранодиоритовите дайки съдържат главно 
унаследени цирконови популации и твърде малко 
собственомагматични циркони в сравнение с по-къс-
ните игнимбрити. Това е в съгласие с относително 
по-ограничения престой на родоначалните магми 
на дайките в междинни камери и заграбването на 
материал от скалите на фундамента при издигането 
им към по-плитки нива. Въпреки това, дайките се ха-
рактеризират с по-ниско 87Sr 86Sri отношение, което 
индикира по-ниската степен на модификация чрез 
асимилация и или изотопна дифузия в сравнение с 
по-младите игнимбрити. Монцогранодиоритовите 
дайки показват близко 87Sr 86Sri до източнородопски-
те мафично-средни скали, внушавайки произход от 
подобни магматични източници и сравнима степен 
на корова контаминация. Така, химичният състав на 
Брацигово-Доспатските монцогранодиорити може да 
се обясни с комбиниран процес на фракциониране 
и корова контаминация AFC  на по-мафична топил-
ка, подобна на източнородопските мафично-средни 
магми.

В Брацигово-Доспатските игнимбрити са запазени 
малко количество унаследени ксенокристи, а цир-

коновите автокристи са значително повече. Това е 
в полза на интерпретацията за напълно резорбиран 
коров компонент, който е повлиял крайния състав на 
игнимбритите, визирайки относително слабо радио-
генните f изотопи на техните циркони. На базата 
на f изотопна прилика на цирконите с източноро-
допските мафично-средни скали може да се счита, 
че по времето на кристализация на цирконите, Бра-
цигово-Доспатските магми са се характеризирали 
с по-слабо контаминирана изотопна сигнатура, на-
подобявайки силно източнородопския магматичен 
източник. Това, както и по-високото 87Sr 86Sri служи 
за доказателство, че Брацигово-Доспатските игним-
брити са еволюирали до изключително киселия си 
състав чрез AFC асимилация-фракционна кристали-
зация  процес.

Настоящото изследване демонстрира, че БДВР пред-
ставлява композиционен преход от по-мафичните 
и по-слабо контаминирани източнородопски магми 
към изключително киселите и значително контами-
нирани западнородопски магматични продукти. В 
такъв случай може да се заключи, че Брацигово-Дос-
патските монцогранодиорити и риолитови игним-
брити произхождат от много близък до източноро-
допските мафични и средни скали източник.

БЛАГОДАРНОСТИ: Това изследване се осъществи с подкре-
пата на проект Д НП-230 на Българската академия на нау-
ките и проект SNF SC ES I 74 0 160512 на вейцарската 
национална научна фондация.
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ГЕОХИМИ НИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЕРГЕЛИ
ОТ СУМЕРСКАТА СВИТА 

Мадлена ГЕОРГИЕВА – 
Геологически институт при  БАН, mgeorgieva geolog .bas.bg
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УВОД

Безопасното съхраняване на високо радиоак-
тивните отпадъци е проблем за всяка страна 
добиваща електроенергия от ядрени центра-
ли. Решаването на този проблем в световен 

мащаб се търси в строителството на хранилища за 
дълбочинно погребване на високо радиоактивните 
отпадъци ВРАО . За България, като страна добива-
ща ядрена енергия този проблем също стои много 
остро. След 2000 г. в Геологическия институт при БАН 
са извършвани изследвания и оценки във връзка с 
избор на потенциални геоложки формации за дъл-
бочинно погребване на радиоактивни отпадъци 4, 
10, 6 ,3 . Част от изследванията са били насочени към 

РЕЗЮМЕ 

Във връзка с изследване на потенциални вместващи 
формации за дълбочинно погребване на радиоак-
тивни отпадъци са определени минералния състав 
и ефективната порестост на мергели от Сумерска-
та свита. Тези характеристики са едни от опреде-
лящите задържащата способност на вместващата 
среда спрямо разпространението на радионуклиди. 
Изследвани са материали от глинести мергели на 
Сумерската свита в площ „Върбица“ от два сондажа - 
Р-6 от дълбочина 400 m, и Р-5 площ „Голямо Пещене“ 
от дълбочина 200 m. 
Рентгеноструктурният анализ е извършен с автома-
тична рентгенодифрактометрична система с Гиние 
камера - G670. Ефективната порестост е определена 
чрез живачна порометрия. 
Преобладаващи минерали в мергелите са кварц 
35,1 , калцит 23,9 , илит 17,3 . Количеството 

на глинестата фракция под 2 m  е 29,2 . Карбонат-
ното съдържание е 26,9 . Общият обем на порите е 
0,0256 g cm3, а ефективната порестостта е 6,57 . Пре-
обладават порите с радиус под 0,1 m, чиито обем 
възлиза на 82,4 .
Проведените изследвания показват, че мергели-
те от Сумерската свита притежават характерис-
тики, които биха осигурили висока задържаща 
способност на вместващата скала срещу разпростра-
нението на радионуклиди, а именно: ниска ефективна
порестост - под 7  сравнително голямо съдържание 
на глинеста компонента 2 m - 29,2  високо съдър-
жание на карбонати  - около 27  високо количество 
на кварц - 35,1 .

БЛАГОДАРНОСТИ:
Това проучване 
е подкрепено 
от „Програма за 
подкрепа на млади 
учени в Българ-
ската академия на 
науките“ 2016

Мадлена ГЕОРГИЕВА - 
геолог, -годишна
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Фиг. . Мергели от Сумерската свита, ра крива и се в района 
на с. Сумер

долнокредните мергели на Сумерската свита в Севе-
розападния Предбалкан като потенциална среда за 
строителството на дълбочинно хранилище за погре-
бване на радиоактивни отпадъци площадка „Долно-
кредни мергели – Сумерска свита” .

Един от основните параметри при избор на площад-
ка за строителството на хранилище за ВРАО е спо-
собността на средата да адсорбира и ограничава до 
минимум миграцията на радионуклидите и да служи 
като бариера. Тези качества се обуславят от геохи-
мичните особености и пропускливостта на скалите. 
Това наложи и провеждането на настоящите изслед-
вания. 

КРАТКА ГЕОЛОЖКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СУМЕР-
СКАТА СВИТА

Площното разпространение на Сумерската свита на 
територията на България попада в западната част на 
Предбалканаската единица, която е част от  Балкан-
ската орогенна система 9 .

Районът се отличава с висока степен на изученост 
като основната част от геоложката информация е в 
резултат на геоложко и геоморфоложко картиране, 
извършено основно в края на 50-те и началото на 
60-те години на ХХ век. Във връзка с проучванията 
за нефт и газ са проведени множество геофизични 
проучвания сеизмични, гравиметрични и др.  и са 
прокарани голям брой структурни и дълбоки търсе-
що-проучвателни сондажи. Сондажните данни дават 
добра представа за дълбочинния строеж на райо-
на и параметрите на Сумерската свита. Настоящето 
изследване е по сондажни материали от Р-6 площ 
„Върбица“ и Р-5 площ „Голямо Пещене“ фиг.1 .

Площното разпространението на Сумерската сви-
та в Западния Предбалкан се отличава с устойчиви 
и пространствено издържани, литостратиграфски 
последователности фиг. 2 . Свитата е представена 
предимно от сиви до тъмносиви глинести мергели. 
Срещат се прослойки с плътни сиви до тъмносиви 
микрозърнести варовици или дребно- до среднозър-
нести пясъчници и алевролити фиг. 3 . Сумерската 
свита е разпространена на цялата територия на За-
падния Предбалкан, където дебелината ѝ се изменя 
от 950 m до 1200 m. Възрастта на свитата е среден 
апт -  горен алб 7 . 

Площта „Долнокредни мергели – Сумерска свита” е 
оценявана като една от най-перспективните у нас за 
дълбочинно погребване на високорадиоактивни от-
падъци ВРАО 4 . Границите  се простират: северна 
граница – Предбалканският разлом, южна граница –
Врачанска планина, източна - периклиналният за-
вършек на Мраморенската антиклинала и разкрити-
ята на горнокредни скали, западна – ридът Пъстри-
ната, източно от Монтана. В рамките на очертаната 
площ свитата е претърпяла тектонски процеси със 
значително по-нисък интензитет, в сравнение с тези 
в същинския Предбалкан. Тук гънковите структури 
са по-разлети и залягането на пластовете е субхори-

Фиг. . Прибли ително географско ра пространение на 
Сумерската свита в ра крития и по сондажни данни Тектон-
ска подялба на територията на България, по Дабовски и За-
горчев,  .

Фиг. . С ема на в аимоотношенията на литостратиграфски-
те единици, свър ани с долната креда в Западния Предбал-
кан съставена по 5 , с допълнения 
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Глинестите седименти притежават важни свойства 
необходими за изолирането от околната среда на 
ВРАО. Това са: пластичност, сорбционни свойства, 
много ниска водопроницаемост, свойство да за-
печатват възникналите пукнатини и др. Високият 
сорбционен капацитет на глинестите минерали, до-
пълнително повишава способността им да изолират 
радиоактивните изотопи.

Минералният състави и ефективната порестост са 
съответно основни геохимични и физични харак-
теристики, които в най-голяма степен определят за-
държащата способност на вместващата среда спря-
мо разпространението на радионуклиди.

При проведените изследвания са анализирани гли-
нести мергели на Сумерската свита от два сондажа –
Р-6 площ „Върбица“ от дълбочина 400 m, и Р-5 площ 
„Голямо Пещене“ от дълбочина 200 m. 

Микроструктурните анализи са извършени с елек-
тронен микроскоп E  Su er robe 733. Наблюда-
вани са отчупени повърхности, покрити с въглерод 
и златен филм с дебелина 20 m. Чрез електронния 
микроскоп са получени СЕМ изображения на изслед-
вания обект. 

Рентгеноструктурният анализ е извършен с автома-
тична рентгенодифрактометрична система с Гиние 
камера - G670. Интерпретацията на заснетите ди-
фрактограми е извършена с програми ID  и EVA  от 
програмния пакет Дифрак 11 Сименс i eral o der 
Difractio ,1986 . Количествените определения са на-
правени по метода на Петер-Калман.

Ефективната порестост е определена чрез живачна 
порометрия. Методът се основавана уравнението 
на as bur  за капилярните явления, което описва 
проникването на течности в малки цилиндрични 
пори. Определя се каква процентна част от обема на 
образеца е заета от свързани пори. Измерването е 
направено с апарат Auto ore 9200, IC E ICS. 

Фиг. . Рентгенова дифрактограма

Минерал  Количество,
%

uart 35,1

Calcite 23,9

Ilite 17,3

Albite 6,7

aoli ite 6,2

C amosite 4,1

Sodium  No tro ite 3,9

Sodium  rt oclase 2,0

Dolomite 0,9

U ide tified eak area 5,5

Табл. .  Процентно съдържание на 
минералните фа и на мергели от 
сондаж -    Върбица

зонтално. В геоморфоложки аспект площта има мек 
релеф, обхваната е от ниски хълмове прорязани от 
речни долини и дерета с полегати склонове. 

От сондажните проучвания не са установени млади 
разломявания и напуквания на мергелите. По исто-
рически и инструментални данни 8 , площта попа-
да в сравнително спокоен сеизмотектонски район, 
където не са документирани местни земетресения 
с магнитудни оценки над 4,0. Главни източници на 
сеизмична опасност са земетръсни зони извън райо-
на на площта. Сеизмичният интензитет е V  степен 
по скала на Медведев- понхоер-Карник S -64 . 
Максималното сеизмично ускорение е оценено на 
0,1 а 0,13 при 1000 години период на повтаряемост 
1 .

Долнокреденият водоносен хоризонт развит в окар-
стените ургонски варовици, се намира на дълбочина 
под 1000-1100 m от повърхността. Глинестите мерге-
ли имат ниска плътност и малък коефициент на фил-
трация. Притежават свойството да самозапечатват 
възникналите пукнатини, имат добри сорбционни 
характеристики. 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕФЕКТИВНАТА ПОРЕСТОСТ 
И МИНЕРАЛНИЯ СЪСТАВ НА МЕРГЕЛИ 
ОТ СУМЕРСКАТА СВИТА

Глинестите скали към, които се причисляват и мерге-
лите от Сумерската свита, международно са оценява-
ни като едни от най-перспективните като геоложка 
среда за погребване на ВРАО. Редица страни са опре-
делили този тип скали като подходящи за бъдещо из-
граждане на геоложки хранилища Белгия, ранция, 

вейцария . Трите страни разполагат с изградени 
подземни лаборатории U  - U dergrou d esearc  
aborator , където извършват множество изследва-

ния на място i  situ , свързани с определяне свой-
ствата на вместващите скали изясняване на пропу-
скливостта на геоложката среда и хидрогеологията, 
йонния обмен, геомеханиката и др . 
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Фиг. 5. EM-и ображение на мергел. В матрикса могат да се 
видят: микропори P , кварц Q , албит Ab  и илит Il

Фиг. . Обем на порите според радиуса им

От рентгеноструктурния анализ е установено, че из-
следваната проба е с многофазов минерален състав. 
Преобладаващи минерали са кварц 35, , калцит 
23,9 , илит 17,3  фиг. 4, табл. 1 . Същите мине-

рални фази се установяват и при изследванията със 
SE  фиг. 5 . От извършения зърнометричен анализ 
количеството глинестата фракция под 2 m е опреде-
лено на 29,2 . Карбонатното съдържание е опреде-
лено на 26,9 .

Общият обем на порите е 0,0256 cm3 g, а ефективната 
порестостта е 6,57 . Преобладават порите с радиус 
под 0,1 m, чиито обем възлиза на 82,4  фиг. 6 .

ЗАКЛЮ ЕНИЕ

Проведените изследвания показват, че мергелите от 
Сумерската свита притежават характеристики, кои-
то биха осигурили висока задържаща способност 
на вместващата скала срещу разпространението на 
радионуклиди. Този извод се основава на следните 
резултати: 

Ниската ефективна порестост под 7  и малкият 
размер на преобладаващите пори под 0,1 m  

предполагат много ниска хидравлична проводи-
мост

Сравнително голямото съдържание на глинеста 
компонента 2 m 29,2  - глинестите минерали, 
оформят тънки слоеве, чиято повърхност е елек-
трически заредена и това позволява да се задър-
жат различни химически елементи g, Na, Ca, Cs, 
Sr , които се съдържат в отпадъците

Същевременно и съдържанието на карбонати в 
мергелите е високо около 27 , което от своя стра-
на позволява поддържане на постоянно високи 
нива на  и осигурява химически стабилна сре-
да

Високото количество на кварца 35,1  придава 
на мергелите добри механични качества и  позво-
лява отдаване на отделяната от ядрените отпадъ-
ци топлина.
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ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ПРИ ПОДГОТОВКА
ЗА СТРОИТЕЛСТВО И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТКРИТ РУДНИК
АДА ТЕПЕ  НА ДЪНДИ ПРЕ ЪС МЕТАЛС КРУМОВГРАД  ЕАД

МОДЕЛ ЗА С ТРУДНИЧЕСТВО МЕ ДУ БИЗНЕС, НАУКА
И КУЛТУРА

Д-р инж. Илия Гърков, i fo du dee recious.com, 
доц. д-р Христо Попов, o ov risto a oo.co.uk

През последните години името на „Ада тепе“ до 
съвременния град Крумовград се споменава често 
в публичното пространство. От една страна то ста-
на известно с геоложките проучвания и откритието 
и регистрацията от фирмата „Болкан Минерал енд 
Майнинг“ ЕАД предишно търговско наименование 
на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД  на ново 
и непознато богато златно находище – находището 
„Хан Крум”, за чието разработване и експлоатация 
„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД сключи до-
говор за концесия с българското правителство. От 
друга страна се прочу с археологическите открития, 
направени през периода 2001-2013 г. на върха. Въ-
просът е в каква степен интересите на развитието 
на  икономиката и на модерната рудодобивна индус-
трия от една страна и на опазването и популяризира-
нето на културното наследство на страната от друга 
страна си кореспондират или влизат в конфликт по-
между си. „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и 
Националният археологически институт с музей при 
Българската академия на науките НАИМ-БАН  биха 
искали да покажат какви са пътищата, по които вър-
вят заедно и си сътрудничат. 

Контактът между модерния бизнес и институциите, 
призвани да опазват културното наследство, би мо-
гъл да се случва не под формата на конфликт, а като 

Публикуван в Сборник с доклади от ХIV Международна конференция по открит и подводен добив на полезни изкопаеми,
03 – 07 юли 2017 г., Варна

RA  ERI A E RE ER A ION RIN  
E RE- ON R ION A E O  N EE RE-

IO  ME A  R MO RA  EA  MININ  
O ERA ION A  A A E E. A MO E  OR OO -
ERA ION E EEN E IN R , IEN E AN  

RE. Iliya Garkov, PhD, Hristo Popov, Assoc. Prof., 
PhD 

A RA

The Report will outline good practices in the coopera-
tion between DPMK and the Archaeological Institute of 
the Bulgarian Academy of Sciences, the archaeological 

,        -
ological community and the potential for cultural tour-
ism in Krumovgrad. Information about ancient gold 
mining and processing practices at the oldest known 
mine in Europe, with details about the daily life of the 
Thracians who lived in the region.  

Панорамен поглед от северои ток към Ада тепе  и долината 
на р. Крумовица

диалог, при който двете страни се изслушват и под-
хождат с разбиране за проблемите, потребностите и 
спецификите на дейността си, работейки заедно по 
един съвременен и цивилизован начин. Няма да кри-
ем, че и при нас началото не беше лесно. Като клише 
са се наложили подозренията, в които двете страни 
биха могли да се обвиняват една друга взаимно. От 
една страна бизнесът може да отправя упреци, че се 
спекулира с реалната стойност на откритото, съзна-
телно се блокират инвестиции за много милиони и 
буквално се изнудва, като не се държи сметка за ико-
номиката, съвременните потребности на общество-
то и страната. От друга страна представителите на 
институциите, призвани да осигуряват опазването и 
проучването на културно-историческото наследство 
на страната могат лесно да отправят упреци, че няма 
съгласуване, има занижен контрол и безогледно се 
унищожават безценни движими и недвижими кул-
турни исторически ценности и информация, които 
няма как да бъдат възстановени. Същевременно са 
необходими средства и време, за да могат да се оси-
гурят достатъчно добри стандарти за тяхното съхра-
нение и проучване. В крайна сметка при липса на 
диалог двете страни могат да гледат на себе си като 



58

КОР ОРА И НА ОЦИА НА О О ОРНО

Минно дело и геология, 5-6 2017

на врагове. И двете страни могат да претендират, че 
представляват дейност, която е от обществен инте-
рес. Опитът ни научи, че търсенето и намирането на 
компромисни решения, които държат сметка за раз-
личен спектър от проблеми, в крайна сметка може 
да доведе до положителни резултати. Достигането до 
крайности не е в интерес и на двете страни. 

Съвременното българско законодателство в Зако-
на за културното наследство регулира в частта си за 
провеждане на спасителни археологически проуч-
вания взаимоотношенията между археологията от 
една страна и инвеститора от друга. Същевременно 
то е далеч от съвършенство и често при провеждане-
то на една или друга процедура не се държи сметка 
за един от основните водещи фактори в съвремен-
ния бизнес – времето. В случая с „Ада тепе“ трябва 
да бъдат взети и някои допълнителни особености, 
които със сигурност трябва да бъдат отчетени, при 
проследяването на развитието на целия проект за 
спасително археологическо проучване. От средата 
на 70-те години на миналия век на територията на 
държавата не е откриван нов рудник. Това означава, 
че всички нормативни процедури са безвъзвратно 
остарели или просто липсват такива и тепърва тряб-
ва да бъдат разработвани, включително и в частта за 
културно-историческо наследство. 

Минно-геоложкият бранш понастоящем е един от 
най-интензивно развиващите се в страната. Той 
осигурява големи инвестиции и откриване на много 
нови работни места. Блокирането на неговата дей-
ност, а и на дейността на който и да е отрасъл на ико-
номиката не е алтернатива и пропуските в действа-
щата нормативна база трябва постепенно да бъдат 
попълвани въз основа на практиката, като се държи 
сметка за различни аспекти на обществения живот.

Смеем да твърдим, че в нашата съвместна работа 
ние натрупахме значителен практически опит, като в 
редица случаи се налагаше разработване на проце-
дури, за които нормативната уредба няма подробно 
предписание. 

Историята на археологическите проучвания на „Ада 
тепе“ има своето начало още през 2001 г. През пе-
риода 2001-2006 г. на върха се проучва малко тракий-
ско светилище. През 2005 г. започват първите проуч-
вания на следите от стар златодобив, откривани по 
склоновете на върха. През цялото време „Дънди Пре-
шъс Металс Крумовград“ ЕАД дъщерно дружество на 
Дънди Прешъс Металс Инк., Канада  финансира и 
подкрепя тези археологически проучвания. 

С появата на първите резултати, показващи, че зла-
тодобив на върха е имало още в средата на  хил. пр. 
Хр. – времето на Микена и на Троя бе необходимо 
между археология и инвеститор да бъдат проведени 
сериозни разговори, които да поставят на здрава ос-
нова перспективите за спасително проучване на ар-
хеологическия обект, като в същото време не бъдат 
компрометирани и блокирани вече дългогодишните 
усилия и инвестиции от страна на „Дънди Прешъс 
Металс Крумовград“ ЕАД. 

Проблемът се усложняваше и от рядкостта на архео-
логическия обект. Геологията и минното дело като и 
археологията впрочем  са деструктивни. Те изчерп-
ват определени суровини от земните недра, като по 
такъв начин унищожават отгоре надолу, в дълбочи-
на, всички намиращи се по-близо до повърхността 
пластове или части от археологическия обект . Мяс-
тото на редица суровинни източници е известно от 
векове, ако не и от хилядолетия. Там се е извършва-
ла добивна дейност в продължение на много поко-
ления. Правилото е, че винаги последните дейности 
засягат или унищожават структурите, останките или 
най-общо - следите от по-ранна добивна дейност. За 
разлика от процеса на „създаване“ на редица архе-
ологически обекти тук имаме процес не на натруп-
ване, а на отнемане и изчерпване. По тази причина 
е и толкова трудно да бъдат открити следи от стара 
рударска дейност. Рудните находища продължават 
да се експлоатират. Някои от тях дори са били изчер-
пани от човечеството и вече не съществуват. 

Случаят с „Ада тепе“ е по-особен. По някакви причини 
рудникът макар и разработен през късната бронзо-
ва епоха  няколко века по-късно е бил изоставен, без 
златните залежи да бъдат изчерпани. Бил е не само 
изоставен, но и забравен в последствие – за близо 
3200 години. На една табелка, поставена от геолож-
кия екип през 2002 г. пишеше „Към забравения руд-
ник“. Тогава още не се е знаело от кое време точно 
датира рудникът, но точно обстоятелството, че е бил 
забравен даде възможност да бъде разкрита много 
важна информация за историята на рударството и 
златодобива не само в нашите земи, но и в Европа 
от времето на бронзовата епоха. България е родина-
та на най-старото злато в света – това от Варненския 
халколитен некропол находките са на близо 6500 го-
дини . Благодарение на изследванията на „Ада тепе“ 
понастоящем България предоставя и най-ранните в 
Европа доказателства за добив на злато от коренно 
находище – от „Ада тепе“. 

От 2010 г. „БММ“ ЕАД предишно търговско наимено-
вание на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД  се 
ангажира с пълното проучване на стария златодоби-
вен рудник на „Ада тепе“ и с популяризирането на ре-
зултатите от спасителното му проучване. Проектът, 
финансиран от „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ 
ЕАД през периода 2010-2015 г. бе най-големият про-
ект за проучване на отделен археологически обект в 
Република България. 

През 2010 г., при съдействието на Министерство на 
културата, „БММ“ ЕАД и НАИМ - БАН сключиха рамков 
договор за финансиране и осъществяване на научни 
изследвания на „Ада тепе“ до гр. Крумовград през пе-
риода 2010-2014 г. В последствие, заради огромния 
обем на площите, които трябваше да се проучват, те-
ренната работа бе продължена и през 2015 г., а двете 
страни сключиха анекс, предвиждащ обработването 
на многобройните материали и теренна документа-
ция. 

Тук трябва да бъде подчертано, че и двете страни 
по договора настояваха за максимална обществе-
на и професионална отговорност при неговото ре-
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ализиране и за спазване на най-високи стандарти. 
В основния текст на рамковия договор е включена 
клаузата, че археологическото проучване на древ-
ния златодобивен рудник и дейностите по социали-
зиране и популяризиране на резултатите трябва да 
бъдат извършвани с методи и средства, отговарящи 
на най-високите съвременни стандарти от водещите 
страни в Европейския съюз. Постигнатите през по-
следните 3 години резултати и перспективите, които 
разкриват, са добро доказателство за отговорностите 
поети и носени от страна на „Дънди Прешъс Металс 
Крумовград“ ЕАД. Партньорството на НАИМ-БАН с 
„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД се разви и 
на практика надхвърли рамките на предварително 
заложения проект. Смисълът на съвместната ни ра-
бота бе насочен не само към преките резултати от 
научните проучвания. Основно внимание бе обър-
нато на социализирането и популяризирането на 
придобитата информация за културно-историческо-
то наследство и създаването на обществени проду-
кти, които имат трайно значение за местното насе-
ление. 

Ще посочим няколко основни направления, в които 
партньорството между „Дънди Прешъс Металс Кру-
мовград“ ЕАД и НАИМ - БАН има значими приноси: 

НАУ НИ ПРИНОСИ, ИНОВАТИВНОСТ, ПАРТН ОР-
СТВО, ОБУ ЕНИЕ

 Проектът има съществени приноси за развитието 
на съвременната българска археологическа наука. 
По него се развива иновативно за нашата страна на-
правление – това на минната археология. През по-
следните няколко десетилетия от средата на 70-те 
години на ХХ в.  то е особено актуално в Западна и 

ентрална Европа, но е оставало дълго време недо-
оценено тук. От територията на съвременна Бълга-
рия произхожда най-ранното злато в историята на 
човечеството находките от Варненския халколитен 
некропол , тук е регистриран и най-ранният добив на 
мед в праисторическа Европа. Понастоящем в Бъл-
гария има останки от стотици древни рудници. Това 
културно-историческо наследство, свързано с ранна-
та история на рударството и металургията в нашите 
земи и Европа има огромен потенциал, който може 
да бъде развиван. В други европейски държави, като 
Великобритания, Германия, Испания, ранция, Че-
хия, Полша и др. има редица положителни примери 
за популяризиране на този по-специфичен дял от 
културно-историческото наследство на дадена стра-
на. 

 За България проектът „Ада тепе“ е водещ и нова-
торски в реализирането на проучвания в областта 
на минната археология и тяхното социализиране и 
популяризиране. 

 От научна гледна точка проектът бележи значител-
ни успехи. Днес „Ада тепе“ е най-ранният известен 
златодобивен рудник в Европа. Неговото проучване 
и популяризиране е от голямо значение не само за 
българската, но и за европейската наука. До този мо-
мент постигнатите научни резултати са представени 

В одът на малка проучена галерия на юго ападните склоно-
ве на Ада тепе . Късна брон ова епо а. - III в. пр. Хр.

Пластове с преработена скална маса те нологичен отпадък . 
Проучване на отвали по и точните склонове на Ада тепе  от 
късната брон ова епо а

Проучване на отвал по юго ападните склонове. Над него се 
вижда вър а, където се е ра полагало едно от двете проучени 
сели а на рударите

асти от открития рудник на и точните склонове на Ада 
тепе  и спуска ите се отвали с те нологичен отпадък
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на редица значими международни форуми по хро-
нологически ред това са научни конференции прове-
дени в Анкара,Турция  Бохум, Германия  Инсбрук, Ав-
стрия  София, България  Истанбул, Турция  Бразилия, 
Бразилия  Дрезден, Германия  Виена, Австрия  Търгу 

иу, Румъния и др. , като навсякъде са били посрещ-
нати с много високи оценки. 

 Като информация с много висок научен потенциал 
могат да бъдат посочени следните бази-данни натру-
пани по време на спасителните кампании: 1. Инфор-
мация за технологията на рудодобив и в частност на 
златодобив през късната бронзова епоха  2. Инфор-
мация за професионалния бит и ежедневието на ми-
ньорите през бронзовата епоха  3. Огромна база дан-
ни от абсолютни радиокарбонни дати, позволяващи 
при използване на корелация да се правят изводи 
не само за „Ада тепе“ и неговия микрорайон, но и за 
редица други части от Древна Тракия. 4. Керамичен 
комплекс над 20 тона, съхраняван в депо в Крумов-
град , покриващ пълния спектър на битовата кера-
мика от късната бронзова епоха и предоставящ ма-
териал за базови изследвания за Родопите и жна 
Тракия  5. База данни за климата и околната среда 
през периода  6. Редица материали даващи инфор-
мация за междурегионалните контакти през епохата 
в посока Гърция, островите в Егейско море, Западна 

Анатолия  и позволяващи да се направи анализ на 
дистрибуцията и икономическите връзки, стоящи в 
основата на златодобива на „Ада тепе“, 6. База-данни 
за хранителната диета на хората експлоатирали руд-
ника и живели в непосредствена близост и др.

 „Ада тепе“ не е единственият значим древен руд-
ник на територията на страната. Той обаче е първи-
ят, който е проучван целенасочено, в широк мащаб 
и при използване на най-съвременни методи и сред-
ства. Последното без съмнение има огромно значе-
ние за високото качество на постигнатите резултати. 

 При реализирането на проучването на „Ада тепе“ се 
използват редица съвременни и иновативни методи 
и средства за регистриране, документация и визуали-
зация. Тук могат да бъдат дадени няколко примера. 
За първи път в българската археологическа прак-
тика се извършват: 1. Пълно археологическо проуч-
ване на древен рудник  2. Въздушно лазерно скани-
ране с висока резолюция на археологически обект 
и микрорайона около него iDA  3. Геофизическо 
проучване на древен рудник  4. Радиокарбонно дати-
ране на костни образци A S  с големи серии от про-
би на обект от късната бронзова и ранната желязна 
епохи  5. Поленови анализи на древна палеосреда, 
свързана с човешката дейност в района на стар руд-
ник  6. 3-D визуализация и изграждане на дигитални 
модели за различни етапи от функционирането на 
археологически обект

 Липсата на практически опит и на собствена база в 
българска среда често сблъскват екипа, работещ по 
проекта, с необходимостта да се „учи в движение”. В 
това отношение „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ 
ЕАД винаги са подкрепяли и насърчавали инициа-
тивността и предлагането на новаторски идеи. Про-

Сели ето на вър а. Основи на линейно ра положени по-
ме ения. Късна брон ова - III  и ранна желя на епо а
ХII -  в. пр. Хр. .

Строшени каменни сечива ромели, чукалки , и пол вани в 
ра лични етапи от рудодобива и рудопреработката

Основи на поме ение. Край на късната брон ова епо а. 
III в. пр. Хр.

Сели е на вър а. Основи на къ а с кръгъл план
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ектът има важна роля за изграждането в български 
условия на човешки потенциал и ресурс от специа-
листи, компетентни в едно модерно, интердисципли-
нарно научно направление.

 По проекта се привличат чуждестранни специали-
сти и научни институции, които имат водещи позиции 
в областта на минната археология или на конкретни 
специфични интердисциплинарни изследвания. Под 
ръководството от страна на НАИМ - БАН по проекта 
бе изградена научна мрежа от институции.

Участници в проекта са следните научни институ-
ции: Български: НА ИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ 
ИНСТИТУТ С МУЗЕ  – БАН основен изпълнител по 
проекта . Участие в различни етапи и в изследване 
на конкретни научни проблеми имат представите-
ли на: Институт по минералогия и кристалография 
– БАН, Институт за изследване на изкуствата - БАН, 
Национален институт по геофизика, геодезия и гео-
графия – БАН, Геологически институт – БАН, СУ „СВ. 
Климент Охридски”, Регионален исторически музей – 
Кърджали, Регионален исторически музей – Хасково  
Чуждестранни: Вестфалски вилхелмов университет, 
Мюнстер, Бранденбургски технически университет, 
Котбус, Германия  Католически университет, Льовен, 
Белгия  Немски музей за минно дело, Бохум Герма-
ния  SUE C adiocarbo  Dati g aborator  Scottis  
E ter rise ec olog  ark, Glasgo  Хайделбергски 
университет, Германия  фирма B , Дания.

През последните години активно се включиха Инсти-
тут за източна и европейска археология EA  при 
Австрийската академия на науките  ентър по архео-
метрия в Манхайм, Германия.

Въз основа на резултатите от базовия проект, реали-
зиран въз основа на договора между „Дънди Прешъс 
Металс Крумовград“ ЕАД и НАИМ - БАН до този мо-
мент са реализирани или са в процес на реализация 
общо 3 международни научни проекта:

Желя о и лато. По следите на металургията 
на Древна Тракия  съвместно с Вестфалски Вил-
хелмов университет, Германия , финансиран от 
фондация Александър фон Хумболдт, Германия.

 A   R    . A   
M :    съвместно с 

EA и CE  a eim , финансиран от Австрий-
ския фонд за научни изследвания.

       
  A , I  A   R    

   A    -  : 
  съвместно с Католи-

ческия университет в Льовен, Белгия , финанси-
ран от ламандския научен фонд.

Трите проекта показват ясно, че постигнатите резул-
тати дават възможности за осигуряване на допълни-
телно финансиране от други източници, а не само 
от страна на инвеститора – доколкото вече става въ-
прос не за спасителни археологически проучвания, а 
за фундаментални научни изследвания, стъпващи на 
резултатите от спасителните проучвания. 

Ар еологически експеримент. И пол ване на огън при ра -
трошаването на  латосъдържа и кварц адуларови жили

Керамични съдове, открити в деструкциите на къ ите. Сели-
е в централните части на вър а.

Промиване на латен концентрат от добитата по време на 
ар еологическия експеримент суровина. Автор доц. Здравко 
Цинцов ИМК - БАН
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 Теренната работа по проекта има и важна социална 
значимост за района на Крумовград. През 2011, 2012, 
2013 и 2015 г. временна заетост е била осигурявана 
годишно за повече от 90 безработни, преобладава-
що млади хора. Като се отчете и привличането на 
някои малки местни фирми за извършване на дей-
ности, свързани с проучванията, проектът е създал 
възможности годишно над 120 души от Крумовград и 
близките околности да получават приходи. 

СОЦИАЛИЗИРАНЕ, ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ, ОБ ЕСТ-
ВЕНА ОТГОВОРНОСТ, ПРОМЯНА: 

В проекта за проучване на „Ада тепе“ е заложена 
стратегия, която съществено го отличава от масовата 
за България лоша практика, свързана със спасител-
ни археологически проучвания по инфраструктурни 
обекти. Основно място в проекта е предвидено не 
само за теренната работа и изследванията, свърза-
ни с нея, но и за социализирането на постигнатите 
резултати и тяхното популяризиране в подходяща 
форма. ели се след приключване на теренната 
практическа работа да бъде създаден не само научен 
продукт, но и продукт с широка обществена прило-
жимост. 

Съвместно с Община Крумовград се предприемат 
действия за реализиране на проект за създаване 
на съвременен музей, в който да бъдат достъпни 
за посетителите на града находките и резултатите 
от дългогодишните проучвания. В експозицията 
ще бъдат представяни и част от вече създадените 
за временните изложби за „Ада тепе“ дигитални 
продукти, които осигуряват съвременна визуали-
зация на информацията за рудника и хората, кои-
то са работили в него.

На тази основа, при осигурен вече функциониращ 
музей, Общината може да разработва свои стра-
тегии за социализиране на културно-историче-
ското наследство в района и включване на нови 
обекти, като туристически дестинации.

Важно място в стратегията за изграждане на му-
зея има желанието той да бъде насочен основно 
към учениците и подрастващите и да функциони-
ра и като младежки център. 

Музеят трябва да има различен формат в срав-
нение с обичайното за този тип институции в 
страната. Чрез интерактивна форма, реконструк-
ции, ролево участие на посетители и др. се цели 
да се създаде продукт, който е нов и по-разчупен 
в сравнение с консервативните модели. Тези му 
качества трябва допълнително да допринесат за 
повишаване на интереса и посещаемостта. 

Популяризиране на резултатите от работата по 
проекта бе извършено и с изготвянето на ре-
дица временни изложби. Първите от тях бяха 
представени в Националния археологически му-
зей – София 25.01. – 09.03.2012 г.  и в Регионал-
ния исторически музей – Кърджали 5.11.2012 – 
18.01.2013 г . 

Особено внимание заслужават две международ-
ни изложби, реализирани през настоящата го-
дина. Първата от тях бе показана в Музея за ис-
тория на изкуството във Виена u st istorisc es 

useum . Изложбата бе наречена „Първото 
злато. „Ада тепе“ – най-старият златен рудник в 
Европа“. Изложбата бе осъществена от 6.03. до
25.06.2017 г., като е била видяна от над 100 хил. 
жители и гости на Виена. 

Заради високия интерес през периода октомври 
2017 - януари 2018 г. предстои разширен вариант 
на тази изложба да бъде показан и в София. „Дън-
ди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД осигурява 
средствата за издаване на каталога, а с подкрепа-
та на Министерство на културата и на Академия-
та на науките НАИМ - БАН осигурява останалите 
средства необходими за техническото изготвяне 
на изложбата и за направата на нови дигитални 
продукти, които да направят показването  още 
по-атрактивно. 

През последните 7 години дейностите по проучване 
на „Ада тепе“ и тяхното социализиране и популяри-
зиране, финансирани от „Дънди Прешъс Металс Кру-
мовград“ ЕАД, са най-големият проект, свързан с от-
делен археологически обект в Република България. 
Това е и най-големият проект, финансиран от частен 
инвеститор. инансирането е на нивото на съвре-
менните европейски международни научни проекти, 
като по различните дейности, през периода 2010-
2017 г. до този момент компанията „Дънди Прешъс 
Металс Крумовград“ ЕАД е осигурила над 4 млн. лв.

Партньорството по проекта за спасително археоло-
гическо проучване на „Ада тепе“  дава отлични резул-
тати и е добър пример за това как в съвременна Бъл-
гария във взаимоотношенията между инвеститори и 
наука може да се подхожда с разбиране и отговор-
ност. Междувременно дейностите на инвеститора 
по строеж в района на бъдещия рудник започнаха, 
а през следващата година предстои и стартиране на 
добива.

Развитието на модерния бизнес е важно условие за 
осигуряване на просперитет и в този конкретен слу-
чай и българската археологическа наука, в лицето 
на НАИМ - БАН, се опитва да отговори на високите 
стандарти на партньорството, предложено от „Дънди 
Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД. 

Златото има своето важно място в човешкия бит от 
близо 7000 години. Ще продължава да го има и зана-
пред. Осигурявайки финансирането на спасителните 
археологически проучвания на „Ада тепе“ „Дънди 
Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД съдейства за съхра-
няване на важна за културно-историческото наслед-
ство на страната информация и подхожда отговорно 
за популяризирането на историята на своя собствен 
бранш. А рударството и металургията са тясно свър-
зани и с историята на нашите земи. 

|
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IN MEMORIAM

Месец преди да навърши 84 години внезапно 
ни напусна 

Проф. Лазаров е роден на 
24.06.1933 г. През 1951 г. е при-
ет за студент във изико-мате-
матическия акултет на СУ “Св. 
Климент Охридски“, а от 1953 г. 
продължава своето обучение 
в МГУ „Св. Иван Рилски“ в спе-
циалност „Разработка на по-
лезни изкопаеми”. През 1963 г. 
успешно защитава докторска 
степен в областта на взривната 
техника.

Трудовият си път започва като 
старши инженер в „Балканбас“- рудник „Твърдица“, Сливен. 
В периода от 1958 г. до 1984 г. ръководи и организира  на-
учноизследователската и експериментална работа в под-
земни и открити рудници и кариери, като научен секретар, 
зам.-директор и директор на Минния научноизследовател-
ски институт – София. 

Проф. д-р инж. Славчо Лазаров е създател и дългогодишен 
ръководител на катедра „Техника и технология на взривни-
те работи“ и зам.-ректор на МГУ „Св. Ив. Рилски“. Подготвил 
е поколения специалисти в областта на взривното дело.  
Ръководител и рецензент на много докторанти, член на 

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. СЛАВ О
БОРИСОВ ЛАЗАРОВ

научни журита и специализирани съвети. Човек обичаш и 
милеещ изключително за МГУ „Св. Ив. Рилски“, отдал много 
за неговото развитие. Той бе дългогодишен член на Акаде-
мичния и Научния съвет на МГУ и на научните съвети на 
сродните научно-изследователски институти с много добро 
познаване на дейността на научните организации и Висши-
те училища. Проф. Лазаров беше председател на Акредита-
ционната комисия на НАОА за оценка, разглеждане и утвър-
ждаване на специалността „Подземно строителство“ в МГУ.

Той беше член на Световната асоциация на взривните ин-
женери. Учредител и дългогодишен зам.-председател на 
„Сдружението на взривните инженери в България“. 

Проф. д-р инж. Славчо Лазаров има огромен принос за 
развитието на науката и практиката в областта на техника-
та и технологията на взривните работи. Той създава бъл-
гарските секундни и милисекундни електродетонатори, за 
което получава държавна награда  изследва, разработва и 
внедрява употребяваните и до днес предохранителни екс-
плозиви за работа във взривоопасни среди - Балканит и 
Скаленит  изследва, разработва и внедрява експлозивите за 
открити взривни работи ГДА70 30, ГДА - ЛМ, АН О – Л, ГДА-
БМ и др  автор е на над 150 публикации в наши и междуна-
родни печатни издания, монографии и учебници, а също на 
10  патента в областта на взривната техника и технология. 

С кончината на проф. Славчо Лазаров научната обществе-
ност в страната изгуби един трудолюбив и отзивчив колега, 
който завинаги ще остане пример за достойно изпълнен 
научен и граждански дълг. Човек с голямо сърце, усмивка 
и широка душа.

Поклон пред светлата му памет!

От колектива на МГУ Св.Иван Рилски“

Проф. д-р Любомир Вла-
димиров Кузев е роден на 
04.12.1939 г. в гр. Батановци, 
Пернишко. През 1965 г. за-
вършва МГУ „Св. Иван Рил-
ски“, специалност „Обогатя-
ване на полезни изкопаеми“. 
През 1968 г. започва карие-
рата си в МГУ „Св. Ив. Рилски“ 
като научен сътрудник към 
НИС, а през 1985 г. е старши 
научен сътрудник. През 1994 г.
е избран за доцент, а от 2001 г. 
е професор. 

През 1981 г.  защитава  дисертация  и  получава  званието 
„доктор“.  Научните му интереси са в областите: „Интензи-
фициране на процеси при обогатяването“, „Вибрационно 
смилане“, „Оползотворяване на техногенни отпадъци“.

Проф. Кузев има огромен принос в подготовката на минни-
те специалисти обогатители и създаде цяла школа с тради-
ции. Води лекционни курсове по “Зърнометрична подготов-

ка на суровините”, “Основи на минералните технологии”, 
“Преработка на инертни, строителни и скалооблицовъчни 
материали”.

Ръководител е на катедра „Минерални технологии“ през 
периода 1999 - 2007 г. Председател на Общото събрание на 
МГУ „Св. Иван Рилски“ през периода 2003 - 2007 г. 

Представител е на България в I ter atio al Scie ti c Commit-
tee of Balka  i eral rocessi g Co gress om 2001 дo 2007 г.

Председател е на организационния комитет на  Балкански 
конгрес по обогатяване на полезни изкопаеми, проведен в 
гр. Варна, България през 2003 г. 

Член на Balka  Academ  of Scie ce o  i eral ec ologies.

Носител на значка за принос в науката и техническия про-
грес.

С ползотворната си над 40-годишна педагогическа и научна 
дейност в МГУ „Св. Ив. Рилски“ проф. Любомир Кузев си из-
воюва авторитета на ерудиран педагог и учен. 

Загубихме колега, който ще остане в сърцата ни и ще бъде 
достоен пример за нас! 

Почивай в мир! Поклон!

От колегите:
Проф. д-р Любен Тотев, проф. дтн илияна Джендова,

проф. дтн Антоанета Ботева,  проф. дтн Методи Методиев, 
доц. д-р Валерия Ковачева-Нинова, 

д-р инж. Кремена Деделянова, н.с. инж. Стайко Сексенов

Напусна ни достоен и уважаван колега,

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИР 
ВЛАДИМИРОВ КУЗЕВ
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