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Уважаеми колеги и читатели,

Тържествата за честване на Деня на 
миньора в национален план и по 
места вече приключиха и дейности-
те навлязоха отново в нормално-

то русло на ежедневните задачи, с които 
надграждаме започнатото през последна-
та година, планираме дейности за покоря-
ване нови хоризонти.

Денят на миньора тази година беше про-
веден по традиция. Българската минно-ге-
оложка камара връчи своите годишни 
награди на отличени компании от бран-
ша в следните категории: Постигнати 
най-високи годишни резултати; Иновации; 

Безопасност и здраве; Грижа за природата; Социално-отговорна кампания; 
Награди на дългогодишни и активни членове на БМГК; Персонални награ-
ди на ръководители на дългогодишни и активни членове на БМГК, както и 
за 110-тата годишнина на в. „Рудничар”. По места честването беше съпът-
ствано с наградени за постигнати високи производствени резултати, много 
настроение и оптимизъм.

Продължаваме да работим за обновяване на облика на списанието с пред-
ставяне на мнения на доказани лидери в бранша и на млади кадри. Започ-
ваме и рубрика, в която ни гостуват учени от чужбина.

Но искам да се върна на Националното честване. Традиционно, като всяко 
друго честване, по нищо не личеше, че ще има изненада. Но на Национал-
ното честване, проведено в хотел София Хотел Балкан, имаше голяма из-
ненада - поздрав от миньорите от рудник „Челопеч“ с изпълнение на живо 
на Гайдарски състав „Петко Войвода“ от дълбините на земните недра - 
на 600 метра под земята. Изпълнението беше публикувано и многократно 
споделено в социалните мрежи, което гарантира преглед от поне стохи-
лядна аудитория.  

Какво показа това? 
На първо четене - нивото на технологично развитие на един от водещите 
подземни рудници в България. Самото предаване беше доста емоционал-
но и мисля, че настроението се предаде на всички присъстващи на събити-
ето в центъра на София. Но по-важното послание беше, че минералносуро-
винната индустрия показва за пореден път своето ново лице – иновации, 
внедрени нови технологии, грижа за хората и природата, използване на 
възможностите на техническите достижения за повишаване на ефектив-
ността на производството. Ние си го знаем, но обществото има нужда от 
такива демонстрации, за да ни повярва, за да ни подкрепя, за да се смени 
насажданото с години мнение и да се знае, че в мините има предизвика-
телства, които минните инженери и геолозите покоряват с нови методи и 
технологии, за да бъде по-безопасно, по-леко, по-сигурно там, долу. А ина-
че средата там, „долу“, продължава да сплотява и момчетата, осмелили се 
да припарят там, „долу“, излизат истински, корави мъже. 

Приятно четене!

Инж. Иван Андреев,
Управляващ редактор

На корицата: „Каменно море“ край гр. Рисан в залива Бока Которска, Черна гора. 
Авторска снимка на проф. д-р Зоран Стеванович, Белградски университет
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Д-Р ИН . ИЛИЯ ГЪРКОВ: ВСИЧКИ МИННИ ИРМИ ТРЯБВА ДА 
Б ДАТ ПОДКРЕПЯНИ И ОКУРА АВАНИ ДА СПОДЕЛЯТ ОПИТА 
СИ И ДА Б ДАТ ЕДИННИ

-р инж  И И  Г К  е зам -председател на С на 
Българската минно-геоложка камара

ицепрезидент е на канадската компания ънди 
Прешъс Металс  и изпълнителен директор за Бъл-
гария  ъководи дейността на дружествата ънди 
Прешъс Металс елопеч   и ънди Прешъс Ме-
талс Крумовград  

По про есия д-р Гърков е минен инженер, завършил 
с докторска степен Минно-геоложкия университет 
Св  Иван илски  със специалност Подземен до ив  

и геоте нологии  Сред квали икациите му са  Кор-
поративен мениджмънт  в Нов ългарски универси-
тет и Мениджмънт  към Сво одния университет 
във елико ритания; магистър по програма Ме-
ниджмънт за организационно съвършенство  от 
Нов ългарски университет  През  г  завърш-
ва Програма за исши ръководни кадри на  

  във елико ритания  

-р инж  Илия Гърков има -годишен международен 
опит в до ивната индустрия, придо ит в България, 

встралия и рмения  

 рудник елопеч  д-р Гърков развива и реализира 
управленския си потенциал като допринася за пре-
връ ането на рудник елопеч  в предприятие от 
световна величина  Изиграва основна роля за ре-
ализацията на важни промени, сред които смяна 
на системата на разра отване на на оди ето, 
повишаването на езопасността при ра ота и по-
до ряването на е ективността на до ива  съвър-
шенства управленския си опит в рмения, където 
постига положителна промяна в дружеството и 
усвояването на специ ичен те нически опит  а-

отата му в мултикултурна среда и раз ирането 
му за значението на ангажираността допринася 
за изграждане на до ри взаимоотношения със за-
интересованите страни и за ускоряване на процеса 
по реализирането на проекта за открит рудник в 
Крумовград   качеството си на изпълнителен ди-
ректор на ънди Прешъс Металс елопеч   и 

ънди Прешъс Металс Крумовград   осигурява 
постигане на максимална е ективност на дейност-
ите и повишаване на организационната култура  

-р инж  Гърков е автор на научни пу ликации и съ-
автор на редица уче ници и про есионални издания

Уважаеми д-р Гърков, Вие сте член на УС на 
БМГК от около  години, но а то и мандат 
бя те и бран а ам.-председател. По -
дравления  Какви са Ва ите лични прио-

ритети и амбиции а утвърждаване на ролята на 
БМГК като начима бран ова органи ация

- Като човек, пряко свързан с производството, за мен 
приоритет винаги е бил и ще бъде безопасността 
при работа. От голямо значение са и развитието на 
човешкия капитал както на заетите в бранша, така и 
подготовката на бъдещите кадри за минната индус-
трия. окус ще има и върху модерния рудодобив и 
дигитализацията. 

- Предвид Ва ата професионална биография 
Вие най-точно можете да кажете какво още тряб-
ва да се усъвър енства в Националната страте-
гия а ра витие на добивната индустрия, а да 
се привличат отговорни инвеститори, в т. ч. и 
чужди

- Приетата Националната стратегия е голямо пости-
жение на бранша и Българската минно-геоложка ка-
мара.  

Основната  цел е осигуряване на устойчиво разви-
тие на минната индустрия, за което са необходими  
прозрачна регулаторна и фискална среда, както и 
ефективна институционална среда. Точно това жела-
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в обичайните условия това става в интервал от 7 до 
48 часа. Бизнес интелигентността на производство-
то е следващият ни проект. Ще са нужни умения за 
четене на статистически данни, за анализиране на 
информацията с цел да се предприемат стъпки за по-
добрение на процесите. 

- Дънди Пре ъс Металс  е голям инвеститор и 
работодател в национален и регионален план. 
Има дългосрочна ви ия не само а своето ра ви-
тие, а въобще а ра витието на регионите, в кои-
то работи. То и Ва  опит в работата с местните 
общности и общини в елопеч, и в Крумовград 
може ли да бъде поле ен, например в комуника-
ционната стратегия на БМГК а утвърждаване на 
доверието към отрасъла, отделните дружества и 
потенциалните инвеститори

- В основата на корпоративната социална отговор-
ност за „Дънди Прешъс Металс“ стои партньорството 
и мисълта за устойчивото бъдеще в регионите, в кои-
то работим. Работим прозрачно, отговорно и в диа-
лог и сътрудничество със заинтересованите страни. 
Дейността на всяка минна компания е ограничена 
до изчерпване на запасите в находището и тя тряб-
ва да носи отговорност и да осигури възможности за 
устойчиво развитие на регионите и след приключва-
не на дейността си.

В този смисъл ние споделяме опита си, а пък и Бъл-
гарската минно-геоложка камара има много добри 
практики като организация за връчване на награди 
и стимули на своите членове, свързани с корпора-
тивната социална отговорност, здравето и безопас-
ността, опазване на околната среда. В този смисъл 
и „Дънди Прешъс Металс“, и всички минни фирми 
трябва да бъдат подкрепяни и окуражавани да спо-
делят опита си, включително да бъдат единни, както 
е завещал нашият покровител Свети Иван Рилски.

ят и инвеститорите. Успех при изпълнение на страте-
гията ще привлече и отговорни инвеститори. 

- Какво още смятате, че БМГК би могла да ини-
циира по отно ение на аконодателни промени, 
предвид Ва ия опит в Дънди Пре ъс Метал 
Крумовград  със стартирането на нов рудник

- Като основен отрасъл с голям дял в осигуряване на 
брутния вътрешен продукт нашата индустрия има 
необходимост от стабилна и прогнозируема бизнес 
среда. В тази връзка всяко намаляване на сроковете 
за стартиране на проучвателни и добивни дейности 
чрез прецизиране на законите и облекчаване на раз-
решителните и регистрационни режими ще стиму-
лира инвестициите и ще подобри инвестиционната 
среда. Подобряването на административния капаци-
тет, особено в малките общини, където предимно се 
развиват нашите проекти също би подпомогнало и 
подобрило развитието на бизнеса.

- Дънди Пре ъс Метал елопеч  ЕАД е друже-
ство със световно при нание, включително и а 
иновативни ре ения. Има стабилно прои вод-
ство, въведо те в експлоатация нова компютри-

ирана те ника и те нологии, нов стандарт а 
органи ация и работа с отговорна социална и 
екологична политика. Може ли да се каже, че бъ-
дещото ра витие на рудник елопеч  ще бъде 
на качествено ново равнище и ще може да се го-
вори а дигитален рудник

- Използването на i-fi с добро покритие и осигуре-
ност в подземни условия е световна новост, с която 
рудник „Челопеч“ разполага. Добрата комуникация 
под земята вече не е проблем. Дигиталният рудник 
е нашата цел сега. Наличието на подземен i-fi и на-
деждното приемане и предаване на данни спомага 
да редуцираме ползването на хартия.  В рудника ин-
формацията се предава в рамките на 3 до 5 минути, а 

Рудник “Челопеч”
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ДЕН НА ИН ОРА О ОР

НАЦИОНАЛНО ЕСТВАНЕ НА ДЕНЯ НА МИНЬОРА 

На 18 август 2017 г. в деня на Успението на Св. 
Иван Рилски тържествено бе отбелязано На-
ционалното честване на Деня на миньора -
професионалният празник на работещите в 

минералносуровинната индустрия на България. То 
се организира ежегодно от Българската минно-гео-
ложка камара, Научно-техническия съюз по минно 
дело и геология, едерацията на независимите син-
дикати на миньорите и Синдикалната миньорска 
федерация „Подкрепа“ и се провежда под патронажа 
на министъра на енергетиката на Република Бълга-
рия Теменужка Петкова. Спонсори на събитието бяха 
„Асарел-Медет“ АД, „Дънди Прешъс Металс“ ЕАД,
„Геотехмин“ ООД и „Минстрой Холдинг“ АД.

Официални гости на празника бяха министърът на 
труда и социалната политика Бисер Петков, секре-
тарят по социална политика и здравеопазване на 
президента на Република България Гълъб Донев, 
зам.-министрите на енергетиката ечо Станков и 
Красимир Първанов, зам.-министърът на икономи-
ката Лъчезар Борисов, председателят на Съвета на 
ректорите и ректор на МГУ „Св. Ив. Рилски“ проф.
д-р Любен Тотев, председателят на Българската ака-
демия на науките академик лиян Ревалски, прези-
дентът на КНСБ Пламен Димитров, председателят на 
Българската търговско-промишлена палата Цветан 

Официалният пре идиум по време на тържественото събрание в  София Хотел Балкан по случай Деня на мин ора  -   август

Мин орите от рудник елопеч  по драви а всички свои колеги с и пълнение на живо на гайдарски състав Петко Войвода  
от  метра под емята

Симеонов, заместник-председателят на Конфедера-
цията на работодателите и индустриалците в Бълга-
рия Боряна Манолова, заместник-председателят на 
Българската стопанска камара Камен Колев, ръково-
дителите на всички сродни браншови организации, 
както и още редица представители на държавната 
администрация, науката, образователните институ-
ции, неправителствения сектор, добивната индус-
трия, ветерани и студенти. Гости на честването бяха 
и посланиците на Украйна, Беларус и Румъния.

В началото на събитието, което бе открито от пред-
седателя на Българската минно-геоложка камара
проф. дтн Николай Вълканов, се осъществи уникална 
връзка в реално време с миньорите от рудник „Че-
лопеч“, които поздравиха всички свои колеги с из-
пълнение на живо на гайдарски състав „Петко Войво-
да“ от 600 метра под земята. По този начин браншът 
показа високото ниво на развитие на съвременните 
технологии в добивната индустрия у нас, съизмери-
мо с най-високите световни стандарти.

След официалното откриване на тържественото съ-
брание всички участници и гости отдадоха почит с 
едноминутно мълчание пред паметта на дългого-
дишния председател на БМГК проф. д-р Лъчезар Цо-
цорков.
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Уважаеми г-н министър, 
уважаеми зам.-министри,
уважаеми дами и господа, 
уважаеми колеги,

За мен е чест от името на Организационния комитет 
и лично от мое име  да ви приветствам с „Добре до-
шли“ на националното честване на Деня на миньо-
ра - професионалния празник на всички, работещи в 
минерално-суровинната индустрия!

Бих искал да отправя към всички вас пожелания за 
много здраве и нови професионални успехи. Надя-

СЪСТОЯНИЕ НА МИНЕРАЛНОСУРОВИННАТА ИНДУСТРИЯ 
В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ  Г.
ДОКЛАД ЗА ДЕНЯ НА МИН ОРА, 18 август 2017 г.

Проф. д-р Цоло ВУТОВ - председател на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия

Преди тържественото събрание в София Хотел Балкан в Ка-
тедралния рам Св. Неделя  бе отслужен молебен а драве 
на мин орите

По време на събитието бе представен доклад за 
състоянието на минералносуровинния отрасъл от 

вам се да бъдем дълги години заедно, мотивирани да 
създаваме и реализираме иновативни идеи и проек-
ти. Пожелавам на всички колеги да бъдат част от от-
говорния бизнес на България и с доказан авторитет 
да съдействат за устойчивото развитие на страната.

Националното ни честване, което по традиция се 
организира от Българската минно-геоложка камара, 
Научно-техническия съюз по  минно дело, геология 
и металургия и браншовите миньорски синдикати -

едерацията на независимите синдикати на миньор-
ите към КНСБ и Синдикалната миньорска федерация 
„Подкрепа“, се утвърди като форум, на който се сре-
щат различни поколения минни специалисти, биз-
нес лидери и синдикалисти, представители на инсти-
туции, учени и студенти.

На този ден ние – организациите, представляващи 
работещите в бранша и цялата българска общест-
веност, засвидетелстваме нашето уважение към 
достойния труд на десетките хиляди хора от всички 
краища на страната: миньори, геолози, обогатители, 
механици и енергетици, маркшайдери, подземни 
строители, специалисти по автоматизация, операто-
ри на минни и обогатителни машини и системи, еко-
лози, икономисти, I , специалисти по човешки ресур-
си и по устойчиво развитие, работещи в учебните, 
инженерингови и научни организации, специалисти 
от всички логистични дейности, обслужващи мине-
рално-суровинната индустрия.

председателя на Научно-техническия съюз по минно 
дело, геология и металургия проф. д-р Цоло Вутов. 

На събитието присъства а над  гости, свър ани с минерал-
носуровинния бран  - учени, служители, ветерани, студенти 
и др.
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Уважаеми колеги,

По традиция на всеки наш празник представяме на 
вашето внимание основните тенденции в развитие-
то на бранша.

България продължава да бъде сред водещите страни 
в европейската минерално-суровинна индустрия, в 
това число и в рудодобива. Членуваме в редица ав-
торитетни организации - в Световния минен конгрес 
от 1965 г., в Европейската асоциация на минната ин-
дустрия, металните руди и промишлените материали 
ЕВРОМИН  от 1991 г., в Европейската асоциация за 

въглища и лигнити ЕВРОКОЛ  oт 2003 г. и др. Иници-
атор сме за създаване на Асоциацията „Балканмин“ 
през 2004 г. и на Балканската академия на минните 
науки 2013 г.

В минерално-суровинната ни индустрия през по-
следните години работят между 22-25 хил. души и 
още около 120 хил. души в съпровождащите я иконо-
мически дейности. Браншът създава 4-5  от брутния 
вътрешен продукт БВП  на страната. Индустрията е 
важна за българската икономика и защото е тясно 
свързана и с други сектори. Доставчици на стоки и 
услуги за минерално-суровинната индустрия са над 
83 хил. предприятия, в които работят близо 800 хил. 
души. Секторите, купувачи на продукцията на бран-
ша, обхващат над 26 хил. предприятия, които създа-
ват заетост за над 302 хил. души. 

България разполага със запаси от 7 вида енергийни 
суровини, 8 вида метални руди, 48 вида индустриал-
ни минерали и 48 – строителни и скално-облицовъч-
ни материали. Находищата на полезни изкопаеми са 
658, като 209 от тях се разработват. Основните суро-
вини, които се добиват в страната, са лигнитни въ-
глища, оловно-цинкови, медни и полиметални руди, 
гипс, варовик, бентонит, каолин, кварцови пясъци, 
огнеупорни глини, мрамор. 

Към април 2017 г. действащи са общо 523 броя кон-
цесии за добив на подземни богатства и 128 броя 
разрешения за търсене и проучване или за проуч-
ване. През 2016 г. приходите в държавния бюджет 
от концесионни плащания са достигнали почти
120 340 690 лв., по данни на Министерството на енер-
гетиката фиг. 1 . За сравнение, през 2015 г. са били 
близо 61 340 171 лв. Значителното увеличение през 
2016 г. се дължи на предприетите действия на прави-
телството и на изплащане през 2016 г. на забавените 
плащания в сектор „Енергетика“.

2016 г. не беше лека за добивната индустрия поради 
спада на международните цени на борсовите стоки. 
Общият добив на полезни изкопаеми в страната въз-
лиза над 97 680 хил. t, което е намаление с 13,1  или 
с почти 14 800 хил. t  спрямо предходната година, но 
е с 9,36  повече  от 2010 г. например.

През 2016 г. се наблюдава минимален спад в до-
бива на метални полезни изкопаеми – той е над
33 272 хил. t в сравнение с 2015 г. – над 33 693 хил. t 
фиг. 2 . Намаляло е производството през 2016 г. на 

строителни материали, индустриални минерали, теч-
ни горива, твърди горива, скално-облицовъчни ма-

териали. Незначително е общото увеличение на 
приходите в бранша от добивната дейност в размер 
на 2 581 330 лв. за 2016 г. 

Разпределението на добива на полезни изкопаеми у 
нас през последните години има трайни тенденции: 
твърдите горива и металните полезни изкопаеми са 
с най-голям дял в добива фиг. 3 . Най-голям дял в 
добива през 2016 г. заемат металните полезни изко-
паеми - 34,1 , следват ги твърдите горива - 32,2  и 
строителните материали - 23,6 . 

2016 г. бе особено трудна за подотрасъл въгледобив. 
Поради отрицателни икономически показатели бяха 
затворени две мини за подземен добив на кафяви 
въглища. С приемането от Европейската комисия на 
Референтен документ за най-добри налични техники 
за  големите горивни инсталации през тази пролет 
се увеличиха проблемите пред българската конвен-
ционална енергетика и съответно, пред българския 
въгледобив. Термичните централи, изгарящи мест-
ни горива, трябва да преустроят съоръженията си 
за улавяне на емисиите газове от 96  на 97 . Не-

Фиг. . Концесионни при оди в периода  -  г.
Източник  Министерство на енергетиката

Фиг.  .  Прои водство, ил. . Източник  Министерство на енер-
гетиката

Фиг.  .  Ра пределение на прои водството пре   г. Източ-
ник  Министерство на енергетиката
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обходими са нови, големи инвестиции, в противен 
случай глобите са големи и тези централи, които не 
постигнат новите норми за емисии, са застрашени от 
спиране. Това би било изключително тежък удар не 
само върху българската енергетика, която произвеж-
да над 45  от консумираната електрическа енергия 
на относително ниска цена на база местни въглища, 
но и върху националната икономика. Пред Бълга-
рия сега стои задачата да се изготвят анализи, в това 
число за необходимите инвестиции за постигане на 
новите норми от операторите на големите горивни 
инсталации и да се предприемат мерки във връзка с 
предвидената възможност за дерогация от изисква-
нията на Европейскaта комисия.

Подсектор „Инертни материали“ продължава да 
страда от случаите на незаконен добив на такива ма-
териали. Нашите колеги от Българската асоциация 
на производителите на инертни материали от годи-
ни акцентират върху наличието на такъв проблем. 
Незаконният добив, освен, че поставя законните 
концесионери в ситуация на нелоялна конкуренция, 
ощетява сериозно държавния и общински бюджети 
чрез пропуснати приходи от концесионни такси и на-
нася непоправими вреди на околната среда, тъй като 
незаконните фирми по принцип не могат да носят от-
говорност за последствията от тяхното въздействие 
върху природата. Благодарим на Министерството на 
енергетиката за предприеманите мерки срещу неза-
конния добив. Необходимо е да продължат усилията 
за координиране на дейността на редица компетент-
ни министерства и ведомства. 

Сред положителните тенденции ще отбележа, че 
добивните предприятия в България се отличават с 
относително висока производителност, която е бли-
зо 2,5 пъти по-висока от средната за индустрията. 
Високата производителност на бранша се дължи на 
значими инвестиции в дълготрайни материални ак-
тиви, според Изследователския доклад „Оценка на 
макроикономическото значение на минералносуро-
винната индустрия в България“, изготвен от онда-
ция „Бауерзакс“ със съдействието на Индъстри Уоч 
България през 2017 г. Между 2010 и 2014 г. предприя-
тията в минерално-суровинната индустрия са инвес-
тирали над 1 млрд. лв. в най-съвременни машини и 
оборудване, по данни на Евростат. Редица компании 
от минерално-суровинната индустрия изминаха дъ-
лъг път на технологична модернизация и направиха 
сериозни инвестиции, чрез които се повишава зна-
чително ефективността на производството им и се 
подобряват параметрите на околната среда и здра-
вословните и безопасни условия на труд. Техните 
постижения и устойчиво развитие в съответствие с 
най-добрите практики трябва да се дават за пример 
и да се подкрепят всестранно. В тези предприятия, 
които са двигателят на бранша, инвестициите в без-
опасността на труда и грижата за хората отговарят 
на високи стандарти  и добрите резултати са налице. 
Водещи в това отношение са „Асарел-Медет”АД „Ела-
ците-мед” АД, „Дънди Прешъс - Челопеч” АД, „Горуб-
со-Мадан“, Мини „Марица-изток” ЕАД и др. Внедрени 
са международни стандарти по управление на ка-
чеството, опазване на околната среда и безопасност-
та на труда. 

През 2016 г. добивната индустрия осигурява заетост 
на над 22 340 души, показател, по който България е на 
първите места в ЕС фиг. 4 . За сравнение, през 2015 г. 
на трудов договор са работили 24 617 души. Основна 
причина за намаляването на работната сила в бран-
ша се дължи на освобождаването на работещи в две 
предприятия в подсектор „Въгледобив“. 

Средната годишна заплата в сектора през 2016 г. е 
нараснала до 16 524 лв., като се отбелязва неголям 
ръст от около 1,05   спрямо 2015 г., но в същото вре-
ме - устойчивост на доходите и сигурност на заетите 
в цялата минерално-суровинната индустрия. Запла-
щането на наетите в бранша е с 50  по-високо от 
средното за страната фиг. 5 . 

Разходите за опазване и възстановяване на околна-
та среда са относително постоянни - в структурата на 
разходите за опазване на околната среда за мине-
рално-суровинната индустрия през последните пет 
години най-голям дял заемат разходите за отпадъч-
ни води - 60 . Следват ги разходите за опазване на 
почвата и подпочвените води с дял от 28 . Разходи-
те за отпадъци са с дял 7,5 . 

Браншът инвестира много в превенцията и подобря-
ването на здравословните и безопасни условия на 
труд. Въпреки предприеманите мерки и сериозно-

Фиг.  .  Среден списъчен брой на наетите лица по трудово и 
служебно правоотно ение, бр. в периода  -  г. анни-
те за  г  са предварителни  Източник  НСИ 

Фиг.  5.  Средна годи на аплата, лв. Източник  Национален 
статистически институт

Фиг. . Трудови лополуки.  анните за  г  са оперативни  
Източник  Национален осигурителен институт



9Минно дело и геология, 7 2017

ДЕН НА ИН ОРА О ОР

то техническо и технологично обновление през по-
следните години в минерално-суровинния отрасъл 
продължава да съществува риск за безопасността и 
здравето на работещите. 

Общият брой трудови злополуки през 2016 г. по опе-
ративни данни на Националния осигурителен инсти-
тут е почти без промяна в сравнение с предходната 
година фиг. 6 . Забелязва се последователна тенден-
ция към намаляване на смъртните злополуки в ре-
зултат на предприетите мерки по ЗБУТ. През 2015 г. 
има  6, а през 2016 г. една смъртна злополука. Всичко 
това се дължи на инвестициите в най-съвременни 
технологии, превенция и обучение на персонала, 
които са приоритет за редица компании в бранша.

Минерално-суровинната индустрия оказва положи-
телно въздействие върху българските региони с оси-
гуряването на заетост и приноса си за устойчивото 
развитие. Благодарение на корпоративната социал-
на отговорност в регионите на дейност на дружества-
та като цяло има сигурност, социална стабилност и 
гарантирани приходи за местния бизнес и общините. 
Компаниите подкрепят доброволно проекти в сфера-
та на образованието и дуалното обучение, културно-
то развитие, съхранението на местните традиции и 
инфраструктура, помощта в бедствия и аварии, както 
и за развитието на нови икономически дейности за 
местните общности. 

Българската минерално-суровинна индустрия рабо-
ти в тясно сътрудничество с академични и научни 
институции като Научно-техническия съюз по минно 
дело, геология и металургия, Минно-геоложкия уни-
верситет „Св. Иван Рилски“, Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“, Българската академия на 
науките и др. Бизнесът активно се включва във фо-
румите, организирани от научните и академичните 
институции и ползва успешно кадрите, подготвени 
от тях.

В заключение ще отбележа, че минерално-суровин-
ната индустрия на България се развива в положител-
на посока. Прогнозите са, че през 2017 г. нивата на 
производство и добив ще се запазят, ще бъдат устой-
чиви и стойностите ще са приблизителни до тези от 
2016 г.

Уважаеми колеги,

Днес, 18 август - деня на „Успение на Св. Иван Рил-
ски”, на нашия професионален празник, всички ние 
имаме основание да празнуваме и с гордост да отбе-
лежим направените през изминалата година пости-
жения. 

Изказвам благодарност от името на Организацион-
ния комитет на националното честване на Деня на 
миньора за постигнатите значими резултати към 
всички работещи в бранша.

Пожелавам на всички юбиляри много здраве, успех  
и професионално удовлетворение!  Бих искал специ-
ално да поздравя „Мини Марица-изток“ ЕАД с 65-го-
дишнината им през 2017 г. и да им пожелая нови 
високи производствено-икономически резултати, 
които да гарантират икономическия просперитет на 
България! 

елая на ветераните от бранша - дълголетие, а на 
младите - много ентусиазъм и възможности за науч-
на и професионална реализация.

Честит професионален празник на всички вас, ра-
ботещи в минерално-суровинната индустрия и нека 
не забравяме мъдрия съвет на Свети Иван Рилски - 
закрилник на миньорите и всички българи: „Бъдете 
единни, имайте мир помежду си“, със здраве и благо-
получие да поздравим българските миньори и тех-
ните семейства и нека Бог да ни благослови!

Всвоето приветствие по слу-
чай празника министърът 
на труда и социалната по-
литика Бисер Петков под-

черта положителните тенденции в 
развитието на отрасъла и изтъкна: 
„ нешният ден е повод да изразим 
признателност пред труда на ми-
н орите, които осигуряват суро-

вините, ез които нашият живот 
и ил невъзможен  Минералносуро-

винната индустрия е отрасъл със 
стратегическо значение за иконо-
миката на България  я е в основа-
та на всички други индустрии и е 
важен актор за икономическата 
ста илност и енергийната незави-
симост на страната  стойчивото 
развитие на отрасъла е гаранция за 
повишаване на конкурентоспосо -
ността на икономиката, за привли-
чане на младите ора да остават и 
да ра отят в България, за надграж-
дане на постигнатото чрез инова-
ции и модерни те нологии  

Искам да ви уверя, че в лицето на 
Министерството на труда и соци-
алната политика имате надежден 
партн ор за подо ряване на усло-
вията на труд във вашите пред-

приятия и свеждане до минимум 
на трудовия травматизъм  инаги 
сме подкрепяли както ра оте ите 
при за ита на те ните трудови 
права, така и ра отодателите, 
които спазват закона  ярвам, че с 
о и усилия е изкореним явления, 
като ненавременното изпла ане 
на ра отни заплати и лошите усло-
вия на труд, които върлят петно 
вър у целия ранш  С грижата за ва-
шите ра отници и служители вие 
на практика доказвате, че най-цен-
ният капитал на всеки ра ото-
дател са ората  Продължавай-
те да инвестирате в условия на 
труд, в о учение и квали икация, 
за да може всички ваши ра отници 
и служители да се при ират живи, 
здрави и удовлетворени у дома след 
ра ота
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Поздравления от името на минис-
тър Петкова, от целия екип на Ми-
нистерството на енергетиката и от 
свое име поднесе ам.-министъ-
рът на енергетиката ечо Стан-
ков.

Приемете моите поздравле-
ния по повод професионал-
ния Ви празник! Отбелязваме 
Деня на миньора, изпълнени с 
уважение към всички заети в 
миннодобивния отрасъл. Ва-
шият нелек и високоотгово-
рен труд е в основата на ста-
билността на енергийната 
система на България. Безспор-
ни са приносът и усилията на 
Българската минно-геоложка 
камара към компаниите от 
минната индустрия, благо-
дарение на които секторът 
достигна днешното си разви-
тие. През последните години 
отрасълът се наложи като 
модерна индустрия, в крак със 
световните технологични ре-
шения, при спазване на еколо-
гичните норми и защита на 
човешкото здраве. Използвам 
днешния празничен повод, за 
да ви уверя, че в лицето на Ми-
нистерството на енергетика-
та Вие имате верен съюзник в 
изпълнение на политиките за 
устойчивото бъдеще на бран-
ша.                                                  “	 Теменужка Петкова,
министър на енергетиката		

Зам.-министър Станков приведе и 
примери за успешното развитие 
на сектора през миналата година 
и припомни пред участниците в 
честването неотдавнашните про-
мени в Наказателния кодекс, одо-
брени от МС, по инициатива на МЕ. 
Новите текстове предвиждат ин-
криминиране на незаконния добив 
на подземни богатства.  По негови-
те думи предложените промени в 

НК ще съдействат за осигуряване 
на по-добри условия за растеж на 
фирмите в сектора, които работят 
на светло.

Защитата на големите горивни ин-
сталации във връзка с гласуваните 
на европейско равнище промени 
в документа за най-добри налични 
техники е сериозно предизвика-
телство в работата на Министер-
ството на енергетиката днес и през 
идните месеци. Продължаването 
на работата на топлоелектриче-
ските централи, които осигуряват 
около 40  от енергията в страната, 
е без алтернатива, каза зам.-минис-
тър Станков. Той припомни, че със 
заповед на министър Петкова в МЕ 
вече е създадено координационно 
звено, оглавявано от зам.-министъ-
ра Красимир Първанов, чиято ос-
новна цел е да подпомага центра-
лите при искането им за дерогация 
от новите норми. 

институциите и Българска-
та минно-геоложка камара. 
Инициативи и дo6pu практи-
ки, които водят до оптимис-
тична перспектива за пред-
приятията от минния бранш, 
както и до подобряване ус-
ловията на работа  и гаран-
тиране на безопасността на 
труда следва да бъдат насър-
чавани. Имате моята подкре-
па и съпричастност в тази по-
сока. Нека днешният ден бъде 
повод за радост и гордост от 
постигнатото през годините 
и донесе нова енергия и надеж-
да за бъдещето! 
Пожелавам на всички Вас креп-
ко здраве, благоденствие и ви-
соки професионални резулта-
ти!                                                 
Румен Радев, президент на 
Република България 

Пре идентът на КНСБ Пламен 
Димитров акцентира върху нуж-
дата от енергийна стратегия на 

Секретарят по социална поли-
тика и дравеопа ване на пре-

идента на Република България 
Гълъб Донев поднесе поздравле-
ние от името на президента Румен 
Радев. В него се казва:  

Открай време добиването на 
подземни богатства е било 
трудна и високоотговорна 
професия. Чрез вашия труд 
се добиват блага, които са 
от голямо значение за раз-
витието на икономиката и 
бита. Минната индустрия е 
важен отрасъл за България. 
Бих искал да благодаря за 
професионализма и всеотдай-
ността на всички работещи 
в минния сектор, които с до-
стойния си труд заслужават 
признанието и уважението 
на о6ществото. Вярвам, че и 
занапред ще продължи добро-
то сътрудничество между 

Председателят на Съвета на рек-
торите и ректор на Минно-гео-
ложкия университет проф. д-р 
Любен Тотев поздрави препълне-
ната зала, констатирайки, че почти 
всички, докоснали се до отрасъла, 
са възпитаници на минно-геолож-
ката Алма матер. 
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България, която да даде визията за 
новите мощности, да отговори на 
действията по спасяване на голе-
ми горивни инсталации и въгледо-
бива и как ще се балансира цено-
бразуването на електроенергията.
Пл. Димитров настоя за допълни-
телно доразвиване на стъпки в 
индустриалната стратегия, като се 
разработват  иновации в законо-
дателството, в  областта на човеш-
ките ресурси, в производствата, 
в нови продукти, които да дадат и 
нови възможности за бъдещето. 

с много трудности и рисков  Мин-
ната индустрия е много важна и 
структуроопределя а, осигурява-

а суровините, които се прера от-
ват в страната  ели отрасли от 
националната икономика не и а 
съ ествували ез вашия всеотдаен 
труд  Ста илността в сектора се 
о уславя от високия про есионали-
зъм на заетите в него, привличане-
то на инвестиции, въвеждането на 
нови те нологии, прилагането на 
принципите на корпоративната 
социална отговорност по отноше-
ние на езопасността на ра отни-
те места и устойчивото екологич-
но развитие  ие допринесо те за 
насърчаването на редица инициа-
тиви и политики, които осигури а 
до ра перспектива за предприяти-
ята от минния ранш и повиши а 
тя ната конкурентоспосо ност в 
условията на динамичния междуна-
роден пазар

Като най-големия представител на 
изнеса в България К ИБ има готов-

ност да ви подкрепя и занапред за 
постигане на основните цели и при-
оритети в минното дело и в иконо-
миката на страната като цяло  
дин от тя  е да продължим заед-

но да се орим сре у т  нар  зелен 
рекет  на зелените  организации 
вър у цялата ългарска икономи-
ка, за да запазим инвестиционния 
интерес към България и да ъдат 
реализирани важни за страната 
ни ин раструктурни проекти, съо-

разени с опазването на околната 
среда

дови злополуки. От името на над 
50 хил. членове на Палатата Симе-
онов пожела на работниците това 
да доведе до по-високо възнаграж-
дение, да бъдат здрави и проспери-
ращи в начинанията си.

Председателят на Българската 
търговско-проми лена палата 
Цветан Симеонов поздрави ми-
ньорите и пожела на всички фирми 
в сектора въвеждане на иновации 
и инвестиране в  технологии с цел 
увеличаване на производителност-
та и намаляване на  риска от тру-

Александър Загоров, генерален 
секретар на КТ Подкрепа  под-
черта, че миньорският бранш е 
силен с хората си - тези, които ръ-
ководят предприятията, които из-
вършват ежедневните дейности, 
с ветераните, които дават опора 
на младите, с хората от науката, с 
приятелите. Силата на един бранш 
е свързана с всичко, което правим 
ние, хората, които го познаваме, 
обичаме и искаме той да се разви-
ва.

От Конфедерацията на работо-
дателите и индустриалците в 
България поздравление отправи 

аместник-председателят Бо-
ряна Манолова: ова е свят ден, 
в който изразяваме нашето дъл-

око уважение и преклонение пред 
про есията на мин ора, свързана 

Поздравление поднесе и ам.- 
председателят на Българска 
стопанската камара Камен Ко-
лев, който изрази дълбоко уваже-
ние към труда на всички миньори 
и заети в минералносуровинния 
бранш. Той заяви, че БСК дълбоко 
цени партньорските взаимоотно-
шения с Българската минно-гео-
ложка камара и е сигурен, че те ще  
продължат и за напред.

Освен лично поднесените бяха 
получени десетки поздравителни 
адреси, включително и от минис-
тър-председателя Бойко Борисов. 
В писмото се казва: 

Приемете най-сърдечните ми 
поздрави по случай Деня на ми-
ньора. Ценя високо труда ви и 
това, че работите за успеш-
ното икономическо развитие 
на България. Приветствам ин-
вестициите, които се правят 
в сектора, съобразени с еколо-
гичните стандарти за запаз-
ването на природата, живота 
и здравето на хората. 
Бих искал да поздравя всички в 
този нелек отрасъл, който и 
до днес остава символ на усър-
ден труд, отговорност и мъ-
жество. Желая ви здраве, раз-
бирателство в семействата, 
хъс в работата, позитивизъм 
и успех. 
Честит празник!                       
Бойко Борисов, 
министър-председател 
на Република България
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По време на Националното честване на Деня 
на миньора, което се проведе на 18 август 
т.г., Българската минно-геоложка камара раз-
даде своите годишни награди на отличени 

компании от бранша. Бяха връчени награди в след-
ните категории:

ПОСТИГНАТИ НА -ВИСОКИ ГОДИ НИ
РЕЗУЛТАТИ 

Горубсо-Мадан  АД с изпълнителен директор инж. 
Сергей Атанасов сн.  за 20  ръст на производство-
то – категория „Големи предприятия“  Минпроект  
ЕАД с изпълнителен директор инж. Стойо Боснев за 
3,25  ръст на приходите – категория „Средни пред-
приятия“

ИНОВАЦИИ 

Елаците-Мед  АД с изпълнителен директор 
инж. Драгомир Драганов за проект „Система за 
високоточно позициониране на багери и сон-
ди  ro isio “ - категория „Големи предприятия“  
Нипроруда  АД с изпълнителен директор Данчо 

Тодоров за четири проекта, внедрени в „Асарел-Ме-
дет“, Екоинженеринг-РМ  ЕООД и Лукойл Нефто-

им Бургас  АД - категория „Средни предприятия“

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

Наградата се връчва за постигнат нулев трудов трав-
матизъм през 2016 г., удостоверено от Националния 
осигурителен институт.

Асарел-Медет  АД с изпълнителен директор инж. 
Делчо Николов сн. , Дънди Пре ъс Металс е-
лопеч  ЕАД с изпълнителен директор д-р инж. Илия 
Гърков сн.  и Каолин  ЕАД с изпълнителни ди-
ректори Радомир Чолаков и Димитър Ангелов – ка-
тегория „Големи предприятия“  Имерис Минералс 
България  АД с изпълнителен директор лияна 
Марева сн.  и Минпроект  ЕАД с изпълнителен 
директор инж. Стойо Боснев – категория „Средни 
предприятия“

ГРИ А ЗА ПРИРОДАТА

Наградата се връчва за липса на нарушения и санк-
ции във връзка със спазване на екологичните норми 
през 2016 г., удостоверено от РИОСВ.

Асарел-Медет  АД с изпълнителен директор инж. 
Делчо Николов и Каолин  ЕАД с изпълнителни ди-
ректори Радомир Чолаков и Димитър Ангелов – ка-
тегория „Големи предприятия“  Имерис Минералс 
България  АД с изпълнителен директор лияна Ма-
рева – категория „Средни предприятия“

СОЦИАЛНО-ОТГОВОРНА КАМПАНИЯ 

Дънди Пре ъс Металс Крумовград  ЕАД с изпъл-
нителен директор д-р инж. Илия Гърков за проект 
„Как в диалог, минният бизнес и археолози дадоха 
начало на модерната дисциплина „Минна археоло-
гия“ – категория „Големи предприятия“

Сн. 1 Сн. 2 Сн. 3

Сн. 4 Сн. 5 Сн. 6
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Вистински празник за работещите в „Горубсо- 
Златоград“ АД се превърна Денят на миньора 
на 18.08.017 г.  Тази година дружеството отбе-
лязва и 15-ата си годишнина откакто бе заку-

пено от „Минстрой Холдинг“  АД и 55 години от нача-
лото на рудник „Ерма река“.

По време на тържеството бе представена ретроспек-
тивна изложба, представяща рудодобива от зората 
му по този край до днес, а на мултимедиен екран се 
проектираше филм за развитието на „Горубсо“. 

Гости на тържеството бяха зам.-министърът на енер-
гетиката ечо Станков, областният управител Недял-
ко Славов, кметът на Златоград Мирослав Янчев, рек-
торът на Минно-геоложкия университет проф. Тотев 
и още много др.

Собственикът на „Горубсо-Златоград“ проф. Николай 
Вълканов поздрави всички за постигнатото, за разви-
тието и съхраняването на рудодобива като основен 
поминък на региона. След което отличи с награди и 
парични премии от 3000 лева бригадите с най-висо-
ки успехи в рудодобива.

„ т  г   до  момента Гору со- латоград  извър-
вява много дълъг път на те нологична модернизация 
и направи големи инвестиции за висока производ-
ствена е ективност  Много са те нологичните ино-
вации за опазване на природата и езопасността на 
труда  Постиженията на Гору со- латоград   за 
устойчиво развитие са в съответствие с най-до ри-
те практики и тря ва да се дават за пример, както и 
да се подкрепят всестранно  Към настоя ия момент 
всички рудници на Гору со- латоград  отговарят на 
всички условия за езопасна ра ота  Много трудно 

еше, когато дружеството е в ликвидация и всички 
специалисти като прокудени тръгна а да си търсят 
пре раната в чуж ина  е по-тежко еше, когато 
дружеството стартираше отново   най-големият 
капитал на едно предприятие, ората специалисти, 
вече ги нямаше  огава се налагаше да о икаляме 
по селата и по пло адите и да съ ираме тези, кои-
то я а останали, и да ги агитираме да се върнат, 
за да започнем отново ра ота   най-трудно еше, 
когато тря ваше да изпла аме задълженията, на-
трупани за осигуровки, изпълнителни дела, заплати 
и редица други дългове, които дружеството еше на-
следило след разделянето на Гору со  на  по-малки 
дружества  Много трудни я а онези години, за ото 
тря ваше да възо новим дейността, да подготвим 
изоставените и нера оте и цели три години рудни-
ци  ук е важно да се каже, че дружеството случи на 
до ър и грижлив со ственик в лицето на про  Нико-
лай ълканов “ – каза изпълнителният директор на 
„Горубсо-Златоград“ Ружа Бодурова.

В дружеството работят 500 души, като всички те по-
лучават работните си заплати навреме, добави тя. На 
всички работещи е осигурен безплатен транспорт от 
дома до работното място и обратно, безплатна раз-
нообразна храна на тристепенно меню. При влизане 
в рудниците им се осигурява питателна закуска, как-
то и след свършване на работната смяна. Осигурени 

 ИК  ГОРУБСО - ЗЛАТОГРАД  АД

Проф. дтн инж. Николай Вълканов с наградените миньори

ПРИНОС КЪМ БЪЛГАРСКАТА МИНЕРАЛНО-
СУРОВИННА ИНДУСТРИЯ

Н Г И Н  Г Г И НИ И К И НИ Н  Н  
БМГК -  години Национален му ей Земята и о-
рата  с директор Чавдар Начев  5 години Горуб-
со-Златоград  АД с изпълнителен директор Ружа 
Бодурова сн. 5  5 години Мини Марица-и ток  
ЕАД с изпълнителен директор инж. Андон Андонов

П С Н НИ Н Г И Н  К И И Н  Г Г -
И НИ И К И НИ Н  Н  БМГК - Атанас Марин-

ски „Лъки Инвест“ АД  Георги Симеонов „Ватия“ 
АД  Димитър Димитров „Базалт България“ АД  
Иван Русенов „Минстрой Марица-изток“ АД  Лиля-
на Христова „МАГ“ ООД  Николай Марев ПОК ДСК 
Родина“ АД  Ричард Хаус „Дънди Прешъс Металс 

Челопеч“ ЕАД  Са ка Кожу арова „Евротест Кон-
трол“ ЕАД  Сергей Атанасов „Горубсо-Мадан“ АД  
Халина Малецка-Пенчева „Тракия РМ“ ЕООД

Н Г   М И   Б К И Н  И П С Н  
Н  Н  Б Н  - в. Рудничар  с главен ре-

дактор Станчо Станчев. Наградата получи зам. гл. 
редактор Людмила Станчева сн. .

Н Г   Н - Б  С Н  Н  МГ  С  И Н И -
СКИ  - Димитър Кайков, специалност „Управление 
на ресурси и производствени системи“ МТ  с успех 
5,99. Наградата е от ондация „Асарел“, учредена на 
името на проф. д-р Лъчезар Цоцорков. 

Ин ормация на БМГК
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 ГОРУБСО-МАДАН  АД Б  ИК   Г Д  
И Д   МИ

Сцената на градския площад в Мадан по традиция се изпълни от официални лица – домакини и гости на празника

Сбогата програма и много настроение жители-
те и гостите на Мадан отпразнуваха Празни-
ка на града и Деня на миньора. Празничните 
мероприятия започнаха още на 17.08.2017 г. 

със старта на спортния маратон, иницииран от „Го-
рубсо-Мадан“ АД. По-късно програмата продължи с 
поднасяне на венци и цветя пред паметниците на Ан-
гел Янакиев и Клавдия Митрофановна, както и пред 
паметната плоча на загиналите миньори. Бяха награ-
дени лауреатите от тазгодишното издание на лите-
ратурния конкурс „Мадан – кътче от рая”, след което 
кметът на общината заедно с директора на общин-
ската болница прерязаха лентата на две от обнове-
ните отделения на МБАЛ „Проф. Д-р К. Чилов”.

Кулминацията на празниците бе на 18.08.2017 г. На 
сцената пред читалище „Иван Вазов 1999” кметът на 
община Мадан - ахри Молайсенов, приветства жи-
телите и гостите на града с празнично слово.

„ а мен е чест отново да застана пред вас и да ви 
поздравя с празника на града и еня на мин ора, кои-
то с годините се превърна а в символ на мъжество и 
родол ие  нес се о ръ ам с признание и уважение 
към вас, към труда и усилията ви за о ото лаго 
на нашата о ина  ук, в Мадан, човек може да усе-

ти магическото единение на история, величествена 
природа, силни и здрави традиции и вяра  Но най-го-
лямото огатство на Мадан сте вие  неговите ора, 
гордите родопчани  трудол иви, гостоприемни и 
сърдечни ора“, каза на официалното откриване кме-
тът на община Мадан ахри Молайсенов. Той заяви, 
че крачка по крачка община Мадан се доближава до 

Спортният маратон, организиран от „Горубсо–Мадан“ АД 
под мотото „Учим, работим, спортуваме“ даде старт на 
тържествата

са безплатни медицински прегледи за всички работ-
ници, както и безплатно работно облекло.

Гору со- латоград  е и най-големият спонсор на 
всяко съ итие в латоград  Поддържа, спонсорира и 
подкрепя детски градини, учили а, църкви, олница-
та, пенсионерски клу ове и всички спортни съ ития  

Нашият модел на изнес поведение носи дългосрочна 
социална стойност за о еството и града , каза 
още Бодурова.

Празникът продължи до късно през нощта със свет-
линно шоу и концерти.

Ин ормация на тзвук 
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представите за една съвременна и европейска общи-
на, отчитайки постигнатото от общинската админи-
страция за трайно и сериозно внимание на всички 
сфери – здравеопазване, социални дейности, инфра-
структура, култура, спорт и т.н.

„ ъв всяко едно населено място в о ина Мадан е ре-
ализирано по не о значимо за ората  ъпреки иконо-
мическата криза Мадан намери начин да се развива  

спя ме да ре а илитираме пъти а и улици не само 
в града, но и в много населени места на о ината  
Изгради ме нови детски пло адки, спирки и др , като 
ра отата ни в тази посока продължава  Имаме и оси-
гурено инансиране за нов пло ад, като освен него 

е ремонтираме и двете централни сгради  тази на 
о инската администрация, която от няколко дни е 
с нова покривна конструкция, както и читали ето“, 
каза Молайсенов. Кметът отбеляза в словото си и 
най-новата икономическа придобивка на общината –
проектът, реализиран от община Мадан, за сондаж 
за термалната вода. Градоначалникът за пореден 
път изрази специалните си благодарности на пред-
ставителите на минната промишленост за усилията 
през годините за спасяването на основния отрасъл, 
крепящ икономиката на Мадан – рудодобивът и за-
пазването на работните места на стотици жители на 
общината в него.

„Искам да лагодаря на всички деятели, които еже-
дневно ра отят за запазване на основния ни поминък 
в о ината  рудодо ивът  Специално искам да из-
разя своята лагодарност към ората, които в един 
от най-трудните моменти за Гору со  успя а да 
предотвратят алита на дружеството  ттогава 
до днес про  дтн инж  Николай ълканов, инж  умен 

онев и ората от целия им екип не пестят сили и 
средства и смело инвестират и развиват рудодо и-
ва“, добави още Молайсенов.

Сцената на градския площад по традиция се изпълни 
от официални лица – домакини и гости на празника. 
Сред тях бяха депутатите от Смолянско Хайри Садъ-
ков, д-р Красимир Събев и Дора Янкова, областният 
управител на Смолян Недялко Славов, председателят 
на СД на „Минстрой холдинг“  АД и на Надзорния съ-
вет на „Горубсо-Мадан” АД  проф. Николай Вълканов, 

изп. директор на „КЦМ 2000“ АД инж. Румен Цонев, 
кметовете на Мики Гърция , Рудозем, Неделино, Ба-
ните, Чепеларе, Белица, проф. д-р Любен Тотев – рек-
тор на Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рил-
ски“, изпълнителният директор на „Горубсо Мадан“ 
АД инж. Сергей Атанасов.

Проф. дтн инж. Николай Вълканов също поздрави 
жителите и гостите на Мадан с празника. а пети 
път заставам пред вас, като през годините о е а-
ва ме, че Гору со-Мадан  е е воде о предприятие  

нес това вече е акт  Само преди дни директорът 
му получи награда за ирма с най-висока производи-
телност за  г   с  ова се случи в последни-
те пет години  аедно с нашите приятели от К М 
Пловдив, ние инвестира ме о о  млн  лв  Само 
през тази година инвестициите възлизат на

 млн  лв  ова означава нови машини и те нологии 
и нови възможности, раз ира се, и по-до ро запла а-
не , коментира от официалната трибуна проф. дтн
инж. Вълканов.

С приветствие и поздрав към маданчани се обър-
наха и областният управител на Смолян – Недялко 
Славов, народните представители Дора Янкова, д-р 
Красимир Събев, депутатите на ДПС от Благоевград 
Елхан Кълков, от Кърджали Ерол Мехмед и от Мадан 
Хайри Садъков. 

След официалните приветствия небето беше озаре-
но от грандиозна заря и започна народното веселие 
с концерти на самодейци от читалищата от община 
Мадан, на естрадни и фолк изпълнители.  Концерти-
те продължиха и през съботния ден.

И през трите дни на празниците пред сградата на 
общината се проведе за първи път и „ естивал на 
родопския кристал” , по време на който бяха предста-
вени изложба на предмети, изработени от кристали, 
и колекции на местни и чужди колекционери. Една 
от целите на фестивала е минералите и кристалите, 
добивани от рудниците в региона, да станат легален 
бизнес за местните, възможност за работа за млади 
хора със здравословни проблеми, както и да дадат 
потенциал за развитие на туризма.

Със съкра ения от ин ормация на ръзки 
с о ествеността  - о ина Мадан и Гору со-Мадан  

Проф. дтн инж. Николай Вълканов, председател на Над-
зорния съвет на „Горубсо-Мадан” АД и председател на 
БМГК поздрави жителите и гостите на Мадан с празника

Поднасяне на цветя и венци пред паметната плоча на
инж. Ангел Янакиев
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На 28 август 2017 г., датата на която официал-
но се празнува Деня на миньора в Република 
Македония, „Минстрой Холдинг” АД и „Бул-
мак 2016” Д.О.А.Е.Л. честваха 80 години от 

откриването на рудника и флотационната фабрика 
„Злетово”, гр. Пробищип. На събитието присъства-
ха проф. дтн инж. Николай Вълканов, председател 
на Съвета на директорите на „Минстрой“ и предсе-
дател на БМГК, Николайчо Николов, председател на 
Македонската асоциация на минната промишленост, 
Тони Тоневски, кмет на гр. Пробищип, Димитър Сте-
фановски, директор на рудник „Злетово“, миньорите 
от рудника и много гости.

Миннодобивната промишленост в община Про-
бищип е с неколковековна традиция и история. В 
по-близкото минало, през 1935 г. от технологични из-
следвания се преминава към подготовка за открива-
не на мината. През 1937 г. са завършени основните 
съоръжения и приемният бункер във флотационна-
та фабрика с капацитет от 600 t. Построена е и газова 
електроцентрала с цел мината да има собствено не-
зависимо електроснабдяване.

МИНСТРО  ХОЛДИНГ  АД И „Б М К  Д  
  Г ДИ И Д ИК И И  Б ИК  

„  Г  БИ И  И Д   МИ   М К Д И

Тогава, през далечната 1937 г. започва експлоатация 
по хоризонтите: 610, 690 и 740 и е постигнато произ-
водство от 120 000 t руда годишно. 

През годините са се сменили редица концесионери, 
компании и лица, които са извършвали добив на ми-
нералните суровини в този район, променяла се е 
структурата и собствеността на капитала, но добива-
нето на руда в Пробищип никога не е спирало. 

Наистина силно развитие, модернизиране и рестарт 
на производството в „Злетово” беше постигнато след 
получаване на разрешение за експлоатация на на-
ходището и добив на руда от компанията „Булмак 
2016” Д.О.А.Е.Л. на 28 август 2016 г. само след рекорд-
ните 4 месеца на интензивна работа в подготовка 
на минно-добивните обекти. С много труд и усилия, 
с използването на местните знания и умения, съв-
местно с експертен и управленски опит от България 
и със силната подкрепа на „Минстрой Холдинг” АД в 
лицето на нейния председател на Съвета на директо-
рите проф. дтн. инж. Николай Вълканов работата на 
мината беше насочена към постигане на очакваните 
резултати. Дружеството се гордее, че с назначаване-
то на над 600 души работници и реализирането на 
инвестиции в размер на над 20 млн. евро, само една 
година след придобиване на концесията, постига 
много добри производствени резултати, което дава 
ново значение на гр. Пробишип и на хората, които 
живеят и работят в него.

С подкрепата на „Минстрой Холдинг” АД, днес рудни-
кът е напълно обновен в технологично отношение, 
модернизиран и е въвел екологични мероприятия за 
опазване на околната среда. Добивът на оловно-цин-
кови руди непрекъснато се развива във възходяща 
тенденция.

Ин ормация на Минстрой олдинг  

Най-добрите миньори от рудник „Злетово“ получиха на-
гради за постижения през изминалата година

Проф. дтн Вълканов получи от кмета на гр. Пробищип 
Тони Тоневски специален плакет
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и безопасни условия на труд и в со-
циални проекти. 

Поздравителен адрес до предприя-
тието бе получен от министъра на 
енергетиката Теменужка Петкова. 
Професионалният празник на за-
етите в миннодобивния отрасъл се 
отбелязва с уважение към нелекия 
и високоотговорен труд, който е в 
основата на стабилността на енер-
гийната система на България, се 
отбелязва в него. С поздравителен 
адрес министър на околната среда 
и водите Нено Димов приветства 
усилията на миннодобивните пред-
приятия в страната за въвеждане 
на добри производствени практики 
в минерално-суровинната индус-
трия и хармонизиране на добива 
на подземни богатства с високите 
съвременни изисквания за съхра-
няване на околната среда. Предсе-
дателят на едерацията на незави-
симите синдикати на миньорите –
КНСБ, инж. Валентин Вълчев, лично 

НТС ПО МДГМ Г ДИ И И Г И

На 18 август 2017 г. по време 
на Националното честване 
на Деня на миньора проф. 
д-р Цоло Вутов, председа-

тел на НТС по МДГМ удостои със 
званието „Заслужил геолог на На-
учно-техническия съюз по мин-
но дело, геология и металургия“ 
проф. дгн Петър Василев вляво  и 
проф. д-р Георги Георгиев вдясно . 
Наградените получиха диплом и 
значка. 

Проф. д-р Цоло Вутов, управител на „Геотехмин“ ООД и инж. Драгомир Драганов, 
изпълнителен директор на „Елаците-Мед“ поздравиха гостите

На 29 август 2017 г. новоот-
критият многофункциона-
лен комплекс „Етрополия“ 
в гр. Етрополе бе домакин 

на тържествения обяд, с който 
„Елаците-Мед“ АД отбеляза профе-
сионалния празник на работещите 
в миннодобивната индустрия. Сред 
официалните гости на събитие-
то бяха народните представители 
за София област Лало Кирилов и 
Мартин Тинчев, кметът на гра-
да домакин Димитър Димитров и 
зам.-кметовете Стефан Борисов и 
Росица Христова, кметовете на на-
селени места от региона – Цветан-
ка отина с. Мирково , Магдалена 
Иванова гр. Златица , Пенчо Геров
с. Чавдар  Ангел Геров гр. Пирдоп  

и кметският наместник Никола Чо-
лаков с. Бенковски . 

Приветствие към представители-
те на държавните и общински ин-
ституции, колеги и гости отправи 
проф. д-р Цоло Вутов, управител 
на „Геотехмин“ ООД, с което благо-
дари на ръководството и на екипа 
на „Елаците-Мед“ за постигнатите 
резултати. Проф. д-р Цоло Вутов из-
рази надежда за успешно сътруд-
ничество и за в бъдеще с институ-
циите и общинските ръководства. 

Инж. Драгомир Драганов, изпълни-
телен директор на „Елаците-Мед“ 
направи кратка равносметка за 
постигнатото през изминалата го-
дина. Независимо от нелеката ико-
номическа ситуация дружеството 
финансира важни инвестиционни 
проекти и продължава да инвести-
ра в околна среда, в здравословни 

поднесе искрени поздравления към 
екипа на „Елаците-Мед“ за постиг-
натите значими резултати в отсто-
яване на правата и защитата на 
интересите на българските рудодо-
бивници и подобрявате условията 
на труд. Сред присъстващите бяха 
и представители на предприятия и 
компании, сред които инж. Делчо 
Николов, изпълнителен директор 
на „Асарел-Медет“, Иван Вутов, 
изпълнителен директор на „Гео-
трейдинг“ и инж. Владимир Вутов, 
изпълнителен директор на „Гео-
строй“, представители на „Дън-
ди Прешъс Челопеч“, както и из-
пълнителният директор на БМГК, 
инж. Иван Андреев. 

Тържествената част завърши с во-
досвет за здраве и благополучие 
на работещите в предприятието 
и техните семейства, отслужен от 
отец Емил от Етрополския мана-
стир „Света Троица“.

лаците-Мед  

ЕЛАЦИТЕ-МЕД  АД Б А ДЕНЯ НА МИН ОРА В
К М К  „ И “
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Двеста и деветнадесет работници, служители и 
мениджъри от „Асарел-Медет“ АД бяха отли-
чени за професионалните си постижения или 
дългогодишната си трудова кариера в компа-

нията и обособените дружества. Ритуалът се състоя 
на 23 август пред фирмения параклис „Св. Богороди-
ца ивоприемен източник“, като всеки от наградени-
те получи благодарствена грамота и фирмен меден 
сувенир.

Отличия получиха 98 работници, диспечери, техно-
лози, механици, енергетици, началник-смени, спе-
циалисти и мениджъри, определени от колегите си 
за носители на званието „Най-добър в професията“ 
за 2016 г. По време на церемонията бяха наградени 
още 121 работещи в дружеството, които през 2017 г. 
са навършили 25, 30, 35 или 40 г. непрекъснат тру-
дов стаж в „Асарел-Медет“ или дъщерните дружества. 
Доайени сред тях са електромеханошлосерът Нико-
ла Десков и шлосерът Георги Панчовски от „Асарел 
Ремонт“ ООД, които вече четири десетилетия са част 
от екипа на компанията.

Почетен знак „За заслуги“ към „Асарел-Медет“ полу-
чи Пенко Евтимов, оператор на мелница в обогати-
телната фабрика.

„ а -те месеца на  г  дружеството отчита от-
лични резултати  о края на ли е до ита и прера-

отена над ,  млн   медна руда, като над ,  млн  
са транспортирани с иклично-поточната те -
нологична линия, която има и значителен еколо-
гичен е ект , подчерта изпълнителният директор
инж. Делчо Николов.

„Изказвам специални лагодарности на нашите дъ-
ерни дружества за отличното партн орство и за 

това, че гледаме в една посока  Благодаря и на син-
дикалните организации, с които продължаваме да 
имаме коректен и е ективен социален диалог  Искам 
в този знаков за компанията ден да честитя отличи-
ята на всички и да и призова да продължим да ра о-
тим и да мечтаем заедно  а ото сарел-Медет  е 
нашата про есионална съд а, а лагоденствието на 
дружеството, на Панаг ри е и региона, са наша от-
говорност , каза инж. Делчо Николов.

АСАРЕЛ-МЕДЕТ  АД Г ДИ  Б И И И М ИД И

219 работници, служители и мениджъри от „Асарел-Медет“ АД бяха отличени за професионалните си постижения или дълго-
годишната си трудова кариера в компанията и обособените дружества

Отборът на „Асарел-Медет“ спечели турнира по мини фут-
бол, който се организира всяка година за Деня на миньора
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Председателят на Управителния съвет на „Асарел-Медет“АД Димитър Цоцорков, изпълнителният директор инж. Делчо Ни-
колов, Галя Костова – прокурист на „Асарел-Медет“ АД и председател на ондация „Асарел“ с директори на училища, предсе-
датели на читалища и ръководители на неправителствени организации, които получиха дарения от фондацията

В
секи ра отен 
ден поднася нови 
предизвикател-
ства, но когато 

имаш до ър екип, не а-
та се получават , спо-
деля тазгодишният но-
сител на почетния знак 
„За заслуги към „Аса-
рел-Медет“АД“ Пенко 
Евтимов. За пети път 
през последните десет 
години той е избран 
за най-добър в профе-
сията. Благодарен съм 
на колегите, които са 
гласували за мен, да са 

живи и здрави, да продължаваме да ра отим все така 
заедно и да се уважаваме , признателен е той.

Първият му ден в компанията е на 7 декември
1992 г. ъкмо се я  уволнил от казармата и раз ра , 
че на сарел  търсят ора, а аз я  завършил е ни-
кума по минна промишленост Иван Манев , връща 
лентата на спомените Пенко Евтимов. Самият той се 
запалил по рудодобива като ученик, когато посетил 
закритата вече мина „Радка“. Много я  впечатлен 
от ма а ите на рудника, който влизаше на  ме-
тра под земята , спомня си Пенко Евтимов. огава 
всичко се вършеше с много примитивна, от днешна 

Председателят на УС на „Асарел-Медет“ Димитър Цо-
цорков и Галя Костова - председател на фондация 
„Асарел“, връчиха договорите за дарение на сред-
ства на училища, читалища, дневни центрове и не-
правителствени организации от община Панагюри-
ще. След кончината на председателя на Надзорния 

съвет - проф. д-р Лъчезар Цоцорков, ръководството 
и синдикалните организации в дружеството решиха 
единствено през тази година предвидените за тради-
ционния фирмен празник 25 хил. лв. да бъдат даре-
ни.

тдел Комуникации , сарел-Медет  

гледна точка, те ника  удата се извозваше с ваго-
нетки  След това ни води а на практика в М К Ме-
дет , където има ме възможност да на л даваме 
взривни дейности  огава реши , че с това искам да 
се занимавам и аз   сарел-Медет  започна  като 
машинист на транспортно-те нологични машини, 
а сега съм оператор на мелница в о огатителна а-

рика сарел   години съм тук и ако кажа, че не е 
имало про леми, е излъжа  ъв всяка ра ота има та-
кива, но когато с колегите ра отим като екип, про-

лемите се решават  Не е нужно всички да сме лизки 
приятели, достатъчно е да си помагаме, да има коле-
гиалност между нас  рганизирали сме си така не а-
та, за да сме взаимозаменяеми , издава тънкостите на 
професията Пенко Евтимов. 

Старая се да помагам на по-младите колеги, както 
на мен са ми помагали навремето  Изкл чително съм 

лагодарен на покойния вече Илия Скачков, който ми 
еше началник смяна  ой ме въведе в много от тън-

костите на нашата про есия  Много съм научил и от 
нгел Писков , признателен е тазгодишният носител 

на почетния знак за заслуги. 

Сред най-големите предизвикателства за 25-те годи-
ни в „Асарел-Медет“АД е пускането в експлоатация 
на новия „Корпус за ситно трошене“. отогава я-
ме ра отили само с руска те ника, а новият корпус 

е с модерна те нология, всичко е комп тризирано  
азликата е голяма, но се справи ме .

НОСИТЕЛЯТ НА ПО ЕТНИЯ ЗНАК ЗА ЗАСЛУГИ  КЪМ АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД 
ПЕНКО ЕВТИМОВ: К Г  ИМ  Д Б  КИ  Б  И
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Членове от клуба на миньорите-ветерани на-
чело с председателя Диньо Ганев отдадоха 
почит и поднесоха цвета на паметника на св. 
Иван Рилски край Раднево в знак на почит 

към покровителя на миньорите по случай 18 август – 
Деня на миньора. Те си пожелаха светецът да закри-
ля всички настоящи и бивши работници и служители 
на най-голямото въгледобивно дружество в страната 
и да отстояват предизвикателствата на времето.

Тази година празненствата за Деня на миньора ще 
се слеят с честването на 65 годишнината на „Мини 
Марица-изток“ ЕАД на 29 септември.

Пресцентър на Мини Марица-изток  

И   МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК  ЕАД Д  
И И 

Миньорите-ветерани пред паметника на Св. Ив. Рилски

На 02.09.2017 г. в централата на „Каолин” ЕАД 
в гр. Сеново, беше отбелязан професионал-
ният празник на работещите в минно-добив-
ната промишленост.  Роберт Линдеман-Берк, 

председател на Надзорния съвет на предприятието, 
беше домакин на тържеството. Той запозна офици-
алните лица с дейностите, постигнатите резултати и 
бъдещите намерения за инвестиции.

В дългогодишната си история дружеството преми-
нава през различни етапи като днес е част от „Квар-
цверке Груп” и заслужено заема челно място сред 
водещите производители на индустриални матери-
али. „Каолин” ЕАД е и първостепенен доставчик на 
суровини за производство на стъклени и керамични 
продукти в България и гоизточна Европа.

Сред официалните гости бяха народните представи-
тели от 19-ти МИР – Русе Светлана Ангелова, Пламен 
Нунев, д-р Андриан Райков, заместник областния 
управител на област Русе Валентин Колев, ректора 
на Минно-геоложкия университет проф. д-р Любен 
Тотев, изпълнителния директор на БМГК инж. Иван 
Андреев и др.

Д КИ Д И И Д И Д  КАОЛИН  ЕАД
  Д   МИ

В. Колев връчи на Линдеман-Берк поздравителен ад-
рес от името на областния управител на област Русе 
Галин Григоров, в който се казва: „...Сред приорите-
тите на предприятието са о е до ра социална по-
литика, популяризиране на про есионалното о разо-
вание и подкрепа на редица лаготворителни каузи  

сичко това говори за корпоративна култура и анга-
жираност, за силно мотивирани и отговорни ора, 
които са в основата на успе а на Каолин   елая 
на ас и на всички заети в този важен за България 
отрасъл здраве, лагополучие и сполука  ните и да 
са изпълнени с повече човешки радости и топлина ”

Над 20 поздравителни адреси се получиха в „Каолин“ 
ЕАД по случай Деня на миньора. 

На пищното парти присъстваха над 1000 гости - слу-
жители, членове на техните семейства, гости, прия-
тели и колеги от бранша. В концерта взеха участие 
естрадни и фолклорни изпълнители, оркестри и ан-
самбли. Веселбата продължи до след полунощ и кра-
ят  бе сложен с уникална заря.

Ин ормация на Каолин  
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И     ДИ К И   МИНИ 
МАРИЦА-ИЗТОК  ЕАД 

Николай Диков е роден през 1986 г. Завършил е вис-
шето си образование в Техническия университет - Со-
фия през 2009 г. През 2012 г. защитава магистърска 
степен по специалност „Публична администрация”. 
От 2011 г. е общински съветник в Общинския съвет  -
Стара Загора. От декември 2014 г. до март 2017 г. е 
член на Съвета на директорите на „Мини Марица-из-
ток” ЕАД.  От 2015 г. е Председател на група в състава 
на ОБС – Стара Загора. Член е на постоянните коми-
сии „Спорт и младежки дейности” и „Проекти, евро-
интеграция и международни връзки” и на Общинска-
та комисия по безопасност на движението.

Срешение на Съвета на директорите на „Бъл-
гарски енергиен холдинг” ЕАД e извършена 
промяна в състава на Съвета на директорите 
на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Освободени са 

Диан Червенкондев и доц. Георги Айданлийски. На 
техните места са избрани Николай Диков и Георги 
Коев с мандата на останалите членове на борда.

НИКОЛА
СТЕФАНОВ 
ДИКОВ

Председател
на Съвета
на директорите 

Георги Коев е роден през 1954 г. Завършил е  СА „Д. 
Ценов”- Свищов, магистър по специалност „Счето-
водство и контрол”. Специализира в УНСС „Органи-
зация и методология на счетоводната отчетност” и 
има допълнителна професионална подготовка по 
„Индустриален бизнес” и „Организация и управле-
ние на бизнеса и управленската дейност” и присъде-
ни квалификации „Индустриален мениджър” и „Ме-
ниджър-финанси и отчетност”. Професионалното му 
развитие е свързано с комплекса „Марица-изток”. 
Започва работа през 1980 г., като заема длъжности, 
свързани със специалността си във финансовата 
сфера. През периода 1986-1998 г. и 2000-2003 г. е гл. 
счетоводител, началник-отдел „Икономически” и ръ-
ководител на направление „Икономическо” в  ТЕЦ 
„Марица-изток 3”. От 2003 г. до 2015 г. е зам.-кмет в 
Община Раднево и в различни периоди ръководи 
финансовата дейност във всичките  аспекти, сто-
панските дейности и социалната политика. От 2017 г. 
работи като финансов мениджър, а от май т.г. е ди-
ректор на Дирекция „Бюро по труда”, Ст. Загора.

ГЕОРГИ 
ИВАНОВ 
КОЕВ

лен 
на Съвета
на директорите

За първата половина на годината миньорите от 
„Мини Марица- изток“ ЕАД добиха 14 867 011 t 
лигнитни въглища, което е 117  от приетия 
бизнес план за 2017 г. Само за месец юли до-

битите въглища са 2 241 040 t, което е 107  изпъл-
нение на бизнес плана. Само през юли рaз pититe, 
тpaнcпopтиpaни и нacипaни oличecтвa зeмнa мaca  
ca 7 940 548 m3, което е 106  от бизнес плана на дру-
жеството. 

Ремонтната програма на дружеството за първото по-
лугодие се изпълнява съгласно приетите графици.

Извършва подготовка за работа през есенно-зимния 
период и в трите рудника. „Мини Марица-изток“ ЕАД 
отчита положителен финансов резултат за първото по-
лугодие и счетоводна печалба за периода в размер на
23 795 хил. лв.

   O  Д БИ И Г И    Г ДИ  
  Г   ИНИ ИЦ -ИЗТ К  Д

Пресцентър на Мини Марица-изток  
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На 23 август в кв. „Гледачевски“ на Раднево 
кметът на общината д-р Теньо Тенев, зам. 
изпълнителният директор на „Мини „Ма-
рица- изток“ ЕАД  Димитър Чолаков и Диян 

Димитров, представител на ТЕЦ „Марица- изток 2“ 
ЕАД прерязаха лентата на новата придобивка. На це-
ремонията присъства и председателят на Съвета на 
директорите на „Мини Марица-изток“ ЕАД Николай 
Диков, общественици и граждани.  

Официалните гости прерязаха лентата на новото спортно 
съоръжение

... три площадки за деца до 12 години

Спортното съоръжение в Раднево съдържа игрища за 
футбол, волейбол и баскетбол, открит фитнес и ...

О ИЦИАЛНО ОТКРИХА ДЕТСКА И СПОРТНА ПЛОЩАДКА 
В РАДНЕВО

През 2016 г. компанията осигури част от финансира-
нето 50 хил. лв.  за изграждане на модерно спорт-
но съоръжение на открито в кв. „Гледачевски“,
гр. Раднево. На площ от 4,5 дка са  разположени 
спортни игрища за футбол, волейбол и баскетбол, 
три площадки за деца до 12 години, открит фитнес. 
Част от съоръженията са проектирани за деца със за-
труднени двигателни способности. Теренът ще бъде 
облагороден с алеи, пейки, озеленяване, осветление, 
поливна система, паркинг. Проектът е изработен и 
дарен на Община Раднево от „Минпроект” ЕАД - гла-
вен проектант на „Мини Марица-изток” ЕАД. 

С участието си в реализацията на проекта, най-голя-
мото българско въгледобивно дружество изпълнява 
дългосрочно поетите доброволни социални ангажи-
менти  чрез развитие на местната инфраструктура и 
облагородяване на градската среда да подобрява ка-
чеството на живот на своите служители и техните се-
мейства, местната общност и обществото като цяло.

„Мини Марица-изток” ЕАД ежегодно спонсорира и 
подпомага развитието на спортни клубове по бас-
кетбол, волейбол, футбол, борба, конен спорт, худо-
жествена гимнастика и шахмат в Раднево, Гълъбово 
и Стара Загора.

Чрез инициативата ще бъдат осигурени условия за 
спортуване и отдих на децата в град Раднево, ще 
бъдат задоволени техните потребности и ще бъде 
разрешен един наболял социален проблем в града 
– липсата на спортни площадки и добра възможност 
за осмисляне на свободното време на младите хора. 

Устойчивите, социално отговорни практики са осно-
вен елемент в бизнес стратегията на дружеството. 
Те носят полза на компанията и обществото, спо-
собстват за социалното, икономическо и екологично 
устойчиво развитие. 

актът, че участваме при реализирането на проекта 
съвместно с местната общност в лицето на Община 
Раднево, Зонта клуб - Стара Загора и нашият основен 
партньор „Минпроект” ЕАД, увеличава многократно 
обществената  значимост.

Пресцентър на Мини Марица-изток  
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АСАРЕЛ-МЕДЕТ  АД СТАРТИРА ИЗП ЛНЕНИЕТО
НА ПРОЕКТ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕ КИТЕ РЕСУРСИ“

2014 – 2020
„Асарел-Медет“ АД сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ BG05M9 001-1.008-2056-C01 за изпълнение на проекта „Осигуряване на добри и безопасни условия на 
труд в „Асарел-Медет“ АД“. Проектът е финансиран по процедурата „Добри и безопасни условия на труд“ по ОП 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Безвъзмездната помощ по проекта се предоставя от Европей-
ската комисия чрез Европейския социален фонд и е в размер на 317 520 лв., от които 269 892 лв. европейско
и 47 628 лв. национално съфинансиране. Общият бюджет на проекта е 396 000 лв., от които 79 200 лв. е
самоучастие от страна на „Асарел-Медет“ АД. 

Целите на проекта са насочени към подобряване условията на работната среда в дружеството чрез въвеж-
дане на мерки за повишаване безопасността при работа и осигуряване на социални придобивки на слу-
жителите. Основните дейности по проекта предвиждат внедряването на нова прахоулавяща инсталация в 
„Изследователска лаборатория“, изграждане на вентилационна система за подобряване на микроклимата в 
част от производствените помещения на дружеството, понижаване на риска от пожар, взрив и удар от елек-
трически ток чрез монтиране на мълниезащитни устройства, както и осигуряване на места за краткотраен 
отдих на работниците. Също така, изпълнението на проекта ще допринесе за намаляване на вредните въз-
действия върху климата и повишаване на ресурсната ефективност на „Асарел-Медет“ АД. Очаква се над 1000 
служители да се възползват от положителните резултати на проекта. Всички дейности по проекта следва да 
приключат не по-късно от 31.12.2018 г.   

www.eufunds.bg
оговор  - - -  по проект сигуряване на до ри и езопасни условия на труд

в сарел-Медет  , инансиран от перативна програма азвитие на човешките ресурси ,
съ инансирана от вропейския съ з чрез вропейския социален онд

Д  ИД  АСАРЕЛ-ИНВЕСТМЪНТ  ЕАД  ДИ  
И   Б ГД

Общинските съветници в Средец, обл. Бургас 
дадоха зелена светлина на „Асарел-Инвест-
мънт” ЕАД за извършването на сондажи в 
землището на с. Богданово. 

Припомняме, че през април тази година и общински-
те съветници в Созопол разрешиха на дружеството 
да извършва сондиране в мините на с. Зидарово.

„Асарел-Инвестмънт” ЕАД има разрешение от минис-
търа на икономиката още от 2014 г. да прави проуч-
вания за метални полезни изкопаеми и подземни 
богатства в т. нар. площ „Вършило”, която освен зем-
лищата на Зидарово и Богданово, включва още села-

та: Вършило, Индже войвода, Крушевец, Варовник, 
Дебелт, Драчево и Росеново.

ова е до ре дошло за нас  ко се намерят такива 
подземни огатства, които са изкл чителна дър-
жавна со ственост, ра отната ръка е ъде наета 
от нашата о ина  атова гласува ме да им се от-
дадат тези имоти под наем, за да започнат проуч-
ванията  тново подчертвам, ако се стигне до евен-
туална концесия, това е създаде ра отни места в 
о ина Средец   о сега на проучванията попадат 
основно изоставени имоти , заяви кметът на Средец 
Иван абов.

Със съкра ения от лагман г

тдел Комуникации , сарел-Медет  
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КАОЛИН  ЕАД     Д  Б И   
ВЕТОВО

2017-та се присъединяват още 26 деца, разпределени 
в две паралелки: „Обогатяване на полезни изкопае-
ми“ и „Химик-оператор“. Така „децата на Каолин“ ста-
ват общо 39. Компанията предоставя не само учебна 
база за практически занятия, но и преподаватели 
по специалните предмети като „Геология“, „Минно 
дело“, „Техническо чертане“, „Материалознание“, а 
от тази година също и „Неорганична химия“, „ изи-
кохимия“, „Процеси и апарати“, „Металообработва-
не“ и „Здравословни и безопасни условия на труд“. 
Нашите преподаватели, наред със задължителните 
теоретични знания, изграждат у учениците отноше-
ние към професията и ги запознават с реалната про-
изводствена среда.

Съгласно програмата основна част от обучението на 
бъдещите обогатители и химик-оператори ще пре-
минава в новоизградените работилници, оборудва-
ни с модерни машини и инструменти. Придобивайки 
практически умения, бъдещите специалисти ще бъ-
дат готови да се присъединят към трудовия пазар и 
ще имат възможността да продължат професионал-
ния път на своите родители, част от които са насто-
ящи или бивши служители на „Каолин“.

Навлизайки смело в сферата на професионалното 
образование в общината, Каолин като компания 
изпълнява своя ангажимент към развитието на ре-
гиона, като създава реална алтернатива за младите 
хора. Разполагайки с качествено образование и ясна 
професионална перспектива, те ще могат да се реа-
лизират достойно на територията на община Ветово. 
В краткосрочен план задържането на децата в учили-
ще ще бъде един от показателите на успеха на благо-
родното начинание.

По време на откриването на центъра Роберт Линде-
ман-Берк имаше възможността да разгледа оборудването 
и да поговори с децата и техните учители

Нетрадиционна среща се състоя на 30 август 
2017 г. в Дулово между ръководството на 

uar erke Gmb , немската компания, която 
през 2013 г. придоби „Каолин“ ЕАД, и кмета, 

общинския съвет и представители на местната адми-
нистрация. Срещата се проведе под формата на гра-
динско парти, организирано от uar erke Gmb  на 
територията на бившия уражен завод в града, заку-
пен от немската компания за нуждите на изгражда-
нето на съвременен завод за преработка на каолин 
и кварцов пясък. 

В двора на завода, пред изоставените от години по-
стройки, Роберт Линдеман-Берк се обърна към пред-

ставителите на местната власт с думите: „Моля ви 
добре да запомните как изглежда днес това място. И 
ви моля след една година да дойдете пак, за да види-
те какви промени ще са настъпили в него.“ Собстве-
никът на „Каолин“ увери общинарите на Дулово, че 
проектът за изграждане на завод за преработка на 
каолин в техния град е абсолютен приоритет за дру-
жеството и, че няма да бъдат жалени средства и ре-
сурси, за да бъде той най-модерното съоръжение от 
този тип в България.

Проектът за разработване на каолиновите находища 
в община Дулово се бави от десетилетия, като беше 
обект на тежки съдебни спорове, спечелени в крайна 

Д  М   И И  КАОЛИН  ЕАД  Д 
 ДУЛОВО

На 29 август 2017 г. се състоя откриването на 
новоизградения Център за дуално обучение 
във Ветово, разположен върху 1000 m2 изця-
ло реновирани за целта помещения на те-

риторията на каолинова фабрика „Ветово“. Лентата 
преряза лично Линдеман-Берк, управляващ съдруж-
ник на uar erke Gmb , едноличен собственик на 
„Каолин“ ЕАД.

Изграждането на Центъра е с цел подпомагане на 
инициативата за въвеждане на системата за дуално 
образование в сътрудничество със СУ „В. Левски“ с 
професионални паралелки в гр. Ветово. От есента 
на 2016 г. в училището се обучават 13 ученици по 
програма „Обогатяване на полезни изкопаеми“, кои-
то тази година продължават в 10 клас. Към тях през 
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Изп. директор на „Каолин“ ЕАД Радомир Чолаков вляво , 
кметът на Дулово ксел Ахмед в средата  и Роберт Лин-
деман-Берк, управляващ съдружник на uar erke Gmb , 
едноличен собственик на „Каолин“ ЕАД на срещата

сметка от немската компания. Новият собственик на 
„Каолин“ ЕАД е твърдо решен работата в Дулово да 
започне. Още през миналата година Роберт Линде-
ман обеща инвестиции в България на обща стойност 
от 100 млн. лв., като повече от половината от тях са 
предвидени именно за новата мощност в Дулово. В 
приветствията си кметът на града д-р ксел Ахмед и 
председателят на общинския съвет Сезгин Галиб за-
явиха готовността на местната власт всячески да под-
крепи инвестиционното намерение и гарантираха, 
че доколкото зависи от общината проектът няма да 
срещне каквито и да е затруднения на местно ниво.

В Дулово, което страда от последствията на деиндус-
триализацията и силната емиграция на населението 
в чужбина, стартът на разработването на каолино-
вите находища и изграждането на завод се очаква 
с огромно нетърпение и се разглежда като шанс за 
едно ново начало за възстановяването на местната 
икономика. От uar erke Gmb  се ангажират още 
сега да започнат обучение на хора от Дулово, които 

да бъдат подготвени да поемат управлението на за-
вода веднага след прерязването на лентата. 

На въпросите на общински съветници по отноше-
ние на екологията Роберт Линдеман каза: нам, че 
каквото и да ви разказвам за нашето отношение към 
природата няма да ми повярвате  атова ви каня да 
посетите който и да е от нашите двадесет завода в 
Германия, Полша, е ия, усия, встрия  Със сигурност 
немското законодателство за опазване на околната 
среда не е по-малко строго от ългарското  аклевам 
ви се, че тук е е като в Германия “

Ако всички административни процедури се движат 
безпроблемно и не бъдат създавани нови изкустве-
ни пречки пред немския инвеститор се очаква пър-
вата копка за завода в Дулово да бъде направена 
още през следващата година и той да заработи през 
октомври 2020 г.

Ин ормация на Каолин  

Дружества, членове на БМГК в класация-
та нa Бългapc aтa тъpгoвc o-пpoмишлeнa 
пaлaтa Б  “ oп 100 фиpми, вoдeщи в 
и oнoми aтa нa Бългapия пpeз 2016 г.”:

АУРУБИС БЪЛГАРИЯ  АД  е на първо място с над 
3,213 млрд. лв. нетни приходи от продажби за 2016 г. в 

гозападен район, включващ областите София-град, 
София област, Благоевград, Кюстендил, Перник. ова 
е и най-голямата сума в България по този показа-
тел за разглеждания период.

АСАРЕЛ-МЕДЕТ  АД е на трето място с близо
348 млн. лв. нетни приходи от продажби за 2016 г. 

АУРУБИС БЪЛГАРИЯ  Д  ГO М  М  O  OД БИ 
E   Г

в жен централен район, обхващащ областите Кър-
джали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково.

КАОЛИН  АД е на осмо място с малко над 
175 млн. лв. нетни приходи от продажби за 2016 г. 
в Северен централен район, вкл. областите Велико 
Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра.

РУДМЕТАЛ  АД е на пето място с 52,42 лв.  сред 100 
фирми, класирани по максимална величина на пе-
чалбата на 100 лв. приходи от продажби през 2016 г. 

С орник п  и ми, в д и в ик н мик т  н  Бълг ия п з 
 г  издание на Българската търговско-промишлена палата

Срещата се проведе под формата на градинско парти, ор-
ганизирано от uar erke Gmb  на територията на бив-
шия уражен завод в Дулово
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Иван Цанков, изпъл-
нителен директор 
на компанията “Ей 
И Ес – България” –

собственик на една от 
централите в “Марица-из-
ток”, каза в интервю за 
“Хоризонт”, че трите голе-
ми ТЕЦ-а от комплекса ще 
търсят заедно консултант, 
запознат с европейските 
норми. Той трябва да обяс-
ни какви ще са ползите за 

обществото от модернизиране на централите така, 
че те да отговарят на новите, по-високи екоизисква-
ния за големите горивни инсталации в Европейския 
съюз. Този анализ ще е необходим и ако решат да 
поискат отлагателен период за прилагане на новите 
еконорми:

Понеже в момента в България няма разработени 
детайлни методики за това точно как се смятат тези 
ползи за обществото, това, което правим с колегите 
от ТЕЦ “Марица-изток 2“ ЕАД и “Контур Глобал Мари-
ца-изток 3”, е – в процес сме да ангажираме заедно 
европейски консултант с опит в изчислението точно 
на тази част от това уравнение, за можем всички ние  
да знаем какви биха били евентуалните ползи за об-
ществото, с които трябва да сравним инвестициите, 
които би следвало да се правят.

Ако се окаже, че допълнителните разходи или ин-
вестиции, които инсталациите трябва да направят, 
са много по-големи или са несъразмерно по-големи, 
отколкото са ползите за обществото – тогава това 
е едно условие, което националните институции, 
в нашия случай това е Изпълнителната агенция по 
околна среда – може да даде такова изключение на 
съответната инсталация, тоест да отложи във вре-
мето или безсрочно да освободи от прилагането на 
по-новите мерки.

ДП РАО  И   НАЦИОНАЛНО 
ХРАНИЛИ Е ЗА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ

Иван Цанков уточни, че въпреки възможността за 
безсрочно отлагане всеки път, когато има измене-
ние в еконормите, съответните инсталации трябва 
отново да доказват, че изпълняват тези критерии за 
безсрочно отлагане: Тоест, това не е нещо, което се 
дава сега, веднъж и завинаги и повече инсталациите 
нямат отношение към този проблем.

Цанков цитира и данни на реномирана европейска 
консултантска компания, ангажирана в края на мина-
лата година от Европейската фондация за климата да 
направи предварителна оценка колко ще струва на 
всички държави–членки да приведат своите инста-
лации в съответствие с новите норми: Сумата, която 
оповестяват те за България, е около 1,2 млрд евро и с 
това България се класира на четвърто място в Евро-
па като максимален размер на инвестициите за вли-
зане в съответствие, след Полша, Чехия и Румъния.

Според Иван Цанков няма опасност някоя от три-
те големи централи от комплекса “Марица-изток” 
да бъде затворена заради завишените екологични 
изисквания в ЕС. Тези централи са абсолютно клю-
чови за нормалното и стабилно функциониране на 
електроенергийната система в България, така че не 
виждам никакъв начин, по който те да бъдат спрени. 
Не се очаква и токът от тецовете да поскъпне толко-
ва, че да не може да бъде платен от потребителите, 
обясни още Цанков:

Алтернативата и това, което ще се случи вместо тази 
ситуация, е дерогацията – тоест няма как изведнъж 
да се окажеш с инсталации, които произвеждат тол-
кова скъп ток, който хората да не могат да си позво-
лят, защото това означава, че ползите за обществото 
са много по-малки от постигането на тези екологич-
ни норми. Смисълът на процеса за дерогация е да не 
се стига по никакъв начин до повишение на цената 
на електроенергията, която се произвежда от тези 
тецове.

На 29 август 2017 г. Държавно предприятие 
„Радиоактивни отпадъци” ДП РАО  офици-
ално стартира изграждането на Национално 
хранилище за ниско- и средноактивни ради-

оактивни отпадъци НХ РАО . На специална церемо-
ния на площадка „Радиана“ министърът на енергети-

ката Теменужка Петкова и изпълнителният директор 
на ДПРАО Дилян Петров направиха символичната 
първа копка на бъдещото НХРАО. Площадка „Ради-
ана”, където ще бъде изградено хранилището, е раз-
положена в двукилометровата зона с контролиран 
достъп на АЕЦ „Козлодуй”.

ИВАН ЦАНКОВ ПРЕД БНР: МИ     
Д Г И   Д   ИГ И М  К И И  

 ГИ  И И М
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Министърът на енергетиката Теменужка Петкова: Изграж-
дането на НХРАО е важно за бъдещето на ядрената енер-
гетика в България

На събитието присъстваха още зам.-министърът на 
регионалното развитие и благоустройството Вален-
тин овев, зам.-министърът на енергетиката Краси-
мир Първанов, зам.-председателят на Комисията по 
енергетика към Народното събрание Валентин Ни-
колов, народният представител от Враца и член на 
енергийната комисия в НС Петя Аврамова, кметът на 
Козлодуй Маринела Николова и представители на 
местната власт в 30-километровата зона около АЕЦ 
„Козлодуй”, областният управител Малина Николо-
ва, представители на ръководството на Агенцията 
по ядрено регулиране, изпълнителният директор на 
АЕЦ „Козлодуй” Иван Андреев, ръководители на БЕХ 
и партньорски организации, представители на мени-
джърските екипи на проектанта, изпълнителя и над-
зора на проекта, както и на  Европейската банка за 
възстановяване и развитие ЕБВР .

Изграждането на Националното хранилище е за-
легнало в актуализираната Национална стратегия 
за управление на отработеното ядрено гориво и 
радиоактивните отпадъци до 2030 г. и представля-
ва ангажимент на българското правителство пред 
Европейската комисия. Международен фонд „Козло-
дуй” финансира безвъзмездно проекта, чрез ЕБВР, а 
стойността на първия етап от изграждането на хра-
нилището е 71,820 млн. евро. Строителните работи 
по първия етап се очаква да приключат през 2021 г.

За изпълнител на проекта по изграждане на НХРАО 
по критериите на ЕБВР е избран германо-български 
консорциум от 5 фирми с главен изпълнител NU EM 

ec ologies, която има международен опит с подоб-
ни съоръжения. Националното хранилище предста-
влява съоръжение с многобариерна защита за трай-
но съхраняване на предварително обезопасени и 
опаковани в стоманобетонни кубове радиоактивни 
отпадъци и ще бъде едно от най-модерните в Евро-
па от този тип. НХ РАО ще бъде от приповърхностен 
траншеен тип с капацитет от 138 200 куб. метра. Със-
тои се от няколко стоманобетонни вкопани конструк-
ции модули , разделени от вътрешни преградни сте-
ни на отделни камери. Планирано е хранилището да 
бъде в експлоатация, т. е. постепенно да се запълва, 

в продължение на 60 години. След това се предвижда 
то да бъде затворено. През целия период на експло-
атация и в следващите 300 години съоръжението ще 
е обект на постоянен контрол от страна на оторизи-
раните органи.

„Изграждането на Н  е важно за ъде ето на яд-
рената енергетика в България, за ото дава възмож-
ност за съ ранение на  и от нови ядрени мо но-
сти  азчитаме на експертизата на международните 
компании, ангажирани с изграждането на съоръже-
нието, което е отговаря на всички стандарти“, 
каза в словото си министър Теменужка Петкова.

Изпълнителният директор Дилян Петров изтъкна, 
че за да се стигне до изграждането на Национално-
то хранилище, ДП РАО е извършило задълбочено 
изследване на всички подходящи територии в стра-
ната и е оценявало избраните терени по над 30 кри-
терия. Работата по проекта е продължила повече от 
10 години. „  ранили ето е се погре ват радиоак-
тивни отпадъци, генерирани само на територията 
на страната  о няма да се използва за високоради-
оактивни отпадъци и отра отено ядрено гориво, 
които изискват ранили е от съвсем различен тип“, 
подчерта Дилян Петров. По думите му, в НХРАО ще 
бъдат съхранявани ниско- и средноактивни радио-
активни отпадъци от промишлеността, медицината, 
научната дейност и бита  отпадъци, генерирани при 
извеждането от експлоатация на I-I  блок на АЕЦ „Ко-
злодуй”, както и от дейността на бъдещи нови ядрени 
мощности.

Проектът за изграждане на НХ РАО е възложен на ДП 
РАО с правителствено решение от 2005 г. Решение 
на МС № 683 25.07.2005 г. . Във времето този процес 
условно се разделя на три основни етапа: избор на 
площадка, проектиране и строителство. След извър-
шени регионални и детайлни геолого-геофизични, 
геохимични, инженерно-геоложки и хидрогеоложки 
изследвания, беше избрана предпочитана площад-
ка, върху която ще се изгради националното храни-
лище – площадка „Радиана”.

Прессъо ение на П 

Министър Теменужка Петкова посади чинар, който да на-
помня на бъдещите поколения за отговорността на енер-
гийния отрасъл към хората и природата
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На 23 и 24 септември 2017 г. Детският научен 
център „Музейко“ и Българската минно-гео-
ложка камара отбелязаха паневропейската 
инициатива Дни на минералите. В година-

та, когато се навършват 10 години от началото на 
кампания за повишаване осведомеността по отно-
шение на ползите от добивно-преработвателната 
индустрия, компании от миннодобивния бранш в 
България и членове на Минната камара осигуриха 
интерактивни занимания за малките и големи посе-
тители на „Музейко“.

Над 1000 човека имаха възможност да се запознаят с 
минералите, които са в основата на нашето същест-
вуване.

Ако сте си мислили, че каолинът като индустриален 
материал се използва предимно в производството 
на порцеланови изделия, сигурно щяхте да се из-
ненадате да научите, че основното му приложение 
е в хартиената индустрия. Минералът прави листи-
те по-бели, повърхността им по-гладка и увеличава 
способността им да задържат печатарско мастило. 
Демонстрация на продуктите си и интересни факти 
за тях разказаха от фирма „Каолин“ АД.

Знаехте ли, че във Вашия дом са използвани близо 
400 тона минерали  Всички те са били добити, пре-
работени и транспортирани до нас, за да улеснят и 
подобрят живота ни. В интерактивна инсталация, 

представители на „Дънди Прешъс Металс“ и рудник 
„Челопеч“ показаха значението на безопасността в 
минната индустрия и начинът, по който се добиват 
и преработват медно-златни руди. Голям интерес 
предизвикаха скалните образци и търсенето на зла-
то и мед с геоложки чук и лупичка. Участниците има-
ха възможност да се екипират със специални минни 
лампи, колани, каски и очила. 

От „Асарел-Медет“ АД пък показаха, че приложени-
ята на минералите далеч не са само в индустрията 
и бита. В тяхната приложна работилница желаещите 
свързаха минералите с изкуството и направиха кра-
сиви, цветни апликации върху картон и минни каски. 
С въображението на любопитните посетители и по-
дадената ръка от минната индустрия всички бяха 
обогатени с нови знания и впечатления за минера-
лите, минната дейност и грижата за околната среда 
и общностите. 

Освен че добива медни руди, дружеството „Елаците- 
Мед“ АД се стреми да провокира в учениците инте-
рес към историята на родния край и търси връзката 
между обичта към родината, родното място и ин-
дустрията. Беше разпространена специална книжка 
със събрани творби на ученици от Средногорието в 
конкурс „Съкровища от миналото-животът и труда на 
хората от моя край“.    

Ин ормация на БМГК

ЕВРОПЕ СКИ ДНИ НА МИНЕРАЛИТЕ В СОФИЯ
И К  К    И  МИ И  Г Д   И ГИ К И
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НА ОК АДИ Е КАДРИ

ДЕЛ О ЕРНЕВ е на 
39 години и работи като 
инженер обогатяване 
на полезни изкопаеми в 
цех „Рудоподготовка“ на 
Обогатителна фабрика 
„Асарел“ в „Асарел-Ме-
дет“ АД. Завършил е 
специалност „Обогатя-
ване и рециклиране на 
суровини“ в МГУ „Св. Ив. 
Рилски“ със степен „Ма-
гистър“. Професионални-

ят му път в „Асарел-Медет“ АД започва през 2002 г. като 
шофьор на автосамосвал, а година по-късно започва ра-
бота във „Водно-отпадно стопанство“. През периода 2010-
2017 г. е бил мелничар, минен диспечер и началник смяна 
в Обогатителна фабрика „Асарел“. 

Минният бранш е стратегически доставчик или клиент на 
редица други сектори като енергетиката, строителството 
и др. За устойчивото развитие на минерално-суровинната 
индустрия от решаващо значение са редица фактори: по-
вишаване производителността и енергийната и ресурсна 
ефективност, намаляване на загубите при добива и увели-
чаване извличането при обогатяването, дълбочинно и пъл-
но оползотворяване на наличните полезни компоненти в 
добиваните суровини и превръщането им в пазарни про-
дукти и други.

България застарява и се смалява прогресивно, а рекордно 
висок брой млади хора под 30-годишна възраст нито учат, 
нито работят. Проблем за българското висше образование 
е липсата на представители на бизнеса в ръководствата 
на университетите и в комисиите. Според мен трябва да 
има  комуникация между експертите, които правят учебни-
те планове и хората които са в бранша. Обединенията на 
предприемачите и университетите трябва да си протегнат 
ръка при изготвянето на учебните планове. Също трябва да 
има по-гъвкави учебни програми и планове.

Проблемът с квалифицираната работна ръка се оказва 
от решаващо значение. Миньорската професия не е сред 
най-престижните в очите на младите. В отрасъла не дости-
гат както инженери, така и среден технически персонал и то 
не защото Минно-геоложкият университет в столицата при-
ема малко хора по специалността. Сблъсквайки се с липсата 
на практически умения, много от тях се насочват към други 
професионални сектори. Друга част от тях напускат страна-
та и започват работа в други държави.

Въвеждането на дуално обучение в професионалните учи-
лища е решение, подходящо за България. То е специфичен 
модел за професионално обучение, с което се дава възмож-
ност за усвояване на професионални умения чрез работа в 
реална работна среда. При него се акцентира върху прак-
тическото усвояване на дадената професия, стимулират се 
младите хора  да бъдат реализирани практическите им уме-
ния в предприятието и да се подготвят за професии,  нужни 
на бизнеса. В България, липсва гръбнака на подобен вид 
обучение - мрежата от стабилни малки и средни фирми, 
които подготвят своите работници още от училище.

По-често казвайте „Благодаря”, забелязвайте малките неща, 
избягвайте празните клюки, поддържайте политика на „от-
ворени врати”, създайте екипна среда и отделяйте време за 
шеги.

Аз обичам да работя. Харесвам професията си, работно-
то си ежедневие. Не отивам с напрежение на работа. 
Една от причините е отношенията с колегите. Започ-

нах да гледам на колегите си като на второ семейство, пре-
карвам толкова много време с тях. Общата цел и стратегия, 
желанието за постигане на нещо общо и добро – това дава 
смисъл на живота. Разнообразието и научаването на нови 
неща са изключително важни. Най-голямото предизвика-
телство е да оправдая доверието, което получих. Причина-
та да избера тази работа бе един известен мотивационен 
плакат: Не ограничавайте предизвикателствата  предиз-
викайте ограниченията . В природата ни е да търсим и да 
откриваме нови хоризонти. Ако всеки ден ни предлага въз-
можност да научим нещо ново, да постигнем нещо различ-
но, работата едва ли скоро ще ни омръзне.

Преди да започнете да допринасяте за успеха на дадена 
компания е нужно да осъзнаете методиката , как всъщност 
функционира тя. Какви са целите на този бизнес  Каква е 
йерархичната структура  По какъв точно начин се върши 
дейността в компанията  Дайте си известно време, за да 
се „гмурнете“ в новото работно място – така ще разберете 
къде точно се намирате и вие в цялата схема. Хората, които 
задават въпроси и наистина желаят да разберат функцио-
нирането и целите на бизнеса се оказват и най-кадърните 
работници. Тези, които не задават въпросите, а чакат отго-
ворите сами да дойдат при тях, в най-добрия случай бихме 
могли да определим като „добри служители“. Може би голя-
мото предизвикателство пред всеки млад специалист е да 
се впише в изградения колектив.

Човек винаги трябва да вдига глава и да върви на-
пред, независимо от перипетиите, които ще го чакат 
по пътя. Винаги трябва  да откриваме нови хоризонти, 
да се сблъскваме с нови предизвикателства, не тряб-
ва да се оставяме на течението да ни носи. Увереността 
е много важна и е ключов компонент за успеха на даден 
човек, който има желание да расте и напредва в карие-
рата си. Проектирането на доверието на работното мяс-
то може да се окаже разликата между успеха и провала. 
Хората в управлението следва да убедят останалите в ком-
панията, че има надежда стремежите им да бъдат осъщест-
вени. Ако това се случи, останалите ще вложат повече от 
себе си в работата и ще допринесат в по-голяма степен за 
постигнато на целите на компанията. Да си ръководител 
не означава, че непрекъснато трябва да носиш маската 
на строгостта и да прикриваш истинските си емоции. Ос-
вен здрава работа и добро управление, е необходимо да 
се проявява чисто човешко внимание към хората и да се 
поддържа приятелска, позитивна и приятна атмосфера. От 
съществено значение е и “обратната връзка”, ефективна-
та комуникация ръководител - подчинен засилва ангажи-
раността на служителя с целите, стратегията и ценностите 
на организацията, за която се работи. Съществен елемент 
от работните процеси в една компания, който играе клю-
чова роля за мотивацията на служителите е предоставяне-
то и получаването на обратна връзка. Подчинените имат 
възможност да споделят своите виждания и проблеми с 
преките си ръководители, като се работи в посока на из-
чистване на тези проблеми. Отношението към подчинени-
те е  показателно за отношението към работата. Малцина 
са мениджърите, полагащи реални и целенасочени усилия 
за по-висока мотивация на своите служители.

Много от по-големите фирми постоянно организират тех-
нически образователни програми, които са съгласувани с 
нуждите на различните отдели. Тяхната цел е да предадат 
на младите специалисти знанията на по-старшите и да ги 
запознаят с новите технически достижения, но най-вече да 
ги подтикнат към новаторска дейност.

 К  „Б Г Д
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Обичам своята работа, професията си. Всеки ден имам 
възможност да научавам нови неща. През 2015 г. за-
щитих дисертационен труд в катедра „Обогатяване 

и рециклиране на суровини”, МГУ „Св. Иван Рилски”. Моят 
научен ръководител – проф. д-р Иван Нишков винаги ми 
е казвал: „Не ограничавай предизвикателствата  предиз-
виквай ограниченията”. Харесва ми свободата да действам, 
всекидневно да предизвиквам способностите си, срещите 
с интересни и интелигентни хора, от които непрекъснато 
научавам нещо ново. 

Днес, знанията и технологиите се променят толкова бързо, 
че е съвсем нормално и естествено младите специалисти 
да се натъкват в ежедневната си работа на проблеми и да 
се изправят пред предизвикателства, за които не са учили 
в университета. Ако един млад специалист иска да бъде ак-
туален на своето време, то първото нещо е да се научи да 
идентифицира новите проблеми и тенденции в своя бранш. 
Не по-малко важно е и умението непрекъснато да надграж-
да познанията си, използвайки научна литература, профе-
сионални общества, социални мрежи и др. През времето на 
моето следване в МГУ „Св. Иван Рилски”, а по-късно – и през 
периодът на докторантурата ми, бях част от научно-изсле-
дователски екип. Мисля, че това е правилният подход. Аз 
не съм бил пасивен слушател, а активен участник в научни 
дискусии, в провеждане на експерименти, в анализиране, 
събиране и предоставяне на аргументи за една или друга 
теза. Придобитите по този начин знания са по-функционал-
ни, дълбоко се вкореняват в съзнанието ти.  Не на последно 
място, бих искал да спомена, че младият специалист трябва 
да развива умения да анализира проблемите, да провежда 
експерименти, да търси и да осигурява приемливо, градив-
но решение на възникналите проблеми.    

Всеки ден се изправям пред различни предизвикателства, 
зареден с ентусиазъм и професионално любопитство. За 
това спомага и градивната социална среда в компанията, 
за която работя – коректните, колегиални, позитивни, чо-
вешки взаимоотношения. Всекидневните, целенасочени 
усилия за създаване и внедряването на иновации – това 
най-голямото предизвикателство за мен. 

Моята работа ми носи удовлетворение. Бих искал да наб-
легна на факта, че иновациите са жизнено необходими за 
минерално-суровинната индустрия на България. Въвежда-
нето им в практиката позволява да се повиши конкурентос-
пособността на нашия бранш, а следователно и ръстът на 
националната икономика, чрез растежа на БВП и на износа. 
Друга важна полза от внедряването на иновации е, че те 
водят до растеж, който е в хармония с принципите на устой-
чивото развитие. Като се започне от ефективното опол-
зотворяване на рудните тела и се премине през преработка 
на отпадъчни води, и се приключи с комплексни мерки за 
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опазване на околната среда и пестене на енергия. За да бъ-
дат конкурентни и да се развиват, компаниите трябва да въ-
веждат нови идеи и концепции, дори те да не се превърнат 
в нови продукти в момента, биха се реализирали в бъдеще. 

Вярвам, че работата на специалистите в минерално-суро-
винния бранш е от фундаментално значение за същест-
вуването на хората, за устойчивото развитие на нашата 
цивилизация. Суровините отбелязват началото на сложна 
верига добавена стойност. Във времена на нарастваща 
глобализация, те са предпоставка за функционирането и 
възможностите за развитие, просперитет и ръст на всяка 
национална икономика. Световната икономика се бази-
ра на високо ниво на потребление на природни ресурси. 
Съгласно Мадридската декларация за суровините, полез-
ните изкопаеми са от съществено значение за всички от-
расли и всеки аспект на живота. Основните движещи сили 
на потребление на ресурси са икономическият растеж, 
напредъкът на технологиите и промяната в моделите на 
потребление и производство. Мотивира ме възможността 
с ежедневният си труд да допринасям за  създаването на 
стойности за обществото, за децата ни. Възможността да 
интегрирам знанията си в създаването на нови продукти, 
процеси и технологии и тяхното приложение в практиката. 

Всеки човек има трудни моменти в работата си. Важното 
според мен е да избираме положителната страна на неща-
та, а не негативната. Смисълът е в полупълната чаша, а не 
в полупразната. Всекидневно осъзнавам отговорността на 
професията си. За мен професията не е положен възмез-
ден труд, а осъществена обществена мисия и задачи. Де-
мократичният стил на управление в „Каолин“ ЕАД,  част от 

uar erke Group. който подкрепя атмосферата на сътруд-
ничество, прави трудните моменти по-малко трудни. 

Моята професия е интересна, вълнуваща и предизвика-
телна всеки ден. Работното ми ежедневие е ползотворно, 
чувствам се удовлетворен и съм убеден, че правя това, 
което трябва, че вървя в правилната посока. От дипломи-
рането ми в катедра „Обогатяване и рециклиране на суро-
вини”, до ден днешен, не ми се е налагало нито един ден да
работя – просто всеки ден правя това, което обичам. 

В „Каолин“ ЕАД работим поне три различни поколения, 
което е предизвикателство, тъй като представителите на 
различните поколения са същностно различни, с различ-
на представа за работа, ценности, бизнес и поведение. Аз 
мисля, че именно в тези различия се крият истински стой-
ностните неща, като традиции, доверие, приемственост. До-
брата комуникацията между поколенията професионалисти 
в „Каолин“ винаги стои в основата на успеха, като за това 
заслугата е на висшия мениджърски състав.

Бизнес условията непрекъснато се променят и отправят 
нови предизвикателства. Понякога успехът и напредъкът 
на компаниите се препятстват не от технически, а от соци-
ални, човешки и икономически фактори. Според мен успе-
хът на една компания  зависи не само от разпределението 
на физическите и финансовите ресурси, но все повече от 
способността да се управлява стратегически знанието и да 
се развива корпоративен интелектуален капитал. Несъмне-
но в обозримото бъдеще мината индустрия ще продължава 
да има ключово значение за света. Именно минерално - су-
ровинния сектор е ключът към механизъма за поддържане 
качеството на живот, без обаче да се нарушава целостта на 
природната среда и възможността на бъдещите поколения 
да посрещат своите собствени потребности.
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Терминът „карст“ се заражда в И Европа, в 
географската област между днешна Словения 
бивша гославия  и Италия. Славяните там 

използвали думата „кар“, означаваща „скала“, 
а италианците – „карсо“. Чрез германизация на двете 
думи този уникален терен става известен като „карст“ 
1,2 . Карстът е специфичен феномен, който се разви-

ва основно в разтворими карбонатни и евапоритни 
скали и се характеризира с много характерни обра-
зувания на повърхността кари, въртопи, ували, сле-
пи долини, карстови полета  и във вътрешността на 
скалите ями и пещери .  Това също така е и уникална 
геоложка обстановка, позволяваща изследователите 
да влязат и да минат през вътрешните  тайни, да 
потвърдят или ревизират собствените си идеи и да 
развият някои технически решения за използването 
на карстовите води. 

Карстообразувателният процес, като комбинация от 
механично и химично разрушаване на скалите, про-

тича в карбонатна среда варовици и доломити  и 
в евапоритни скали анхидрит, гипс, халит, силвин .  
Съществуват множество класификации и регио-
нални подялби на карста. Класификационните прин-
ципи включват фактори и механизми на карстообра-
зуване, литоложки типове, морфоложки форми, гене-
тични или климатични условия 3 . 

Суитинг S eeti g  4 , приемайки за основа класи-
фикацията на Цвиич Cvi i  5  – холокарст напълно 
развит , мерокарст частично развит  и междинен 
карст между меро- и холо- , и включвайки също и 
климатичните фактори, отделя: 

} Холокарст  

} лувиокарст  

} Глациално-нивален карст  

} Тропически карст  

} Ариден и полуариден карст.

КАРСТОВИТЕ ВОДИ  ГЛОБАЛЕН И УВСТВИТЕЛЕН ВОДЕН 
ИЗТО НИК

Проф. д-р Зоран СТЕВАНОВИ  - Белградски университет, Минно-геоложки факултет,
Катедра по хидрогеология Център по карстова хидрогеология, e-mail: stev 2000 a oo.co.uk

РЕЗЮМЕ

Карстът като специфично явление се развива в раз-
творими карбонатни и евапоритни скали. Неговата 
площ заема приблизително 15-20  от световната 
суша, която не е покрита с лед. Около 10  от светов-
ното население консумира питейна вода от карстови 
водоносни хоризонти, но значението на този воден 
ресурс е още по-голямо във връзка с използването 
му за напояване и за местната индустрия. Главни 
ограничения за използването и управлението на 
тези води са нестабилният дебит и високият риск от 
замърсяване. Ситуацията е особено проблематична 
при карста в аридни области, където редките и ос-
къдни дъждове не осигуряват достатъчно вода за по-
пълване на интензивно използваните извори. Зато-
ва в тези карстови области се стига до изтощаване на 
карстовите водоносни хоризонти. За разлика от тях, 
в И Европа и Средиземноморския басейн има бо-
гати карстови водоносни хоризонти. Те, макар и про-
блематични поради нестабилния им дебит и уязви-
мост към замърсяване, притежават висок потенциал 
за попълване от дъждовни води. Това налага да се 
прилагат различни технически решения за контрол 
и защита на тези важни водоизточници. 
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КРАТКА ИСТОРИЯ 
НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА КАРСТА

Най-ранните концепции за хидроложкия цикъл, из-
точника, появата и качеството на водата са развити 
във връзка с карстови обстановки 6  от Емпедокъл 
през 400 г. пр. н.е. и Аристотел през 300 г. пр. н.е., кои-
то правят първите теоретични построения за хидро-
ложкия цикъл.  Ератосфен през 100 г. пр. н.е. описва 
понори и карстови полета. Сенека, римски философ, 
през 50 г. съобщава за извори, пещери и изчезващи 
извори. Витрувий, вероятно, е първият хидрогеолог, 
който през 40 г. описва как се търсят подземните 
води. Съществуват множество легенди за подземни 
водни потоци. Например, Овидий, Виргилий и други 
знаменити поети дават обяснение за мистериозното 
изчезване на реката Алфей на полуостров Пелопо-
нес. Те предполагат, че реката минава под онийско 
море и след това се появява отново във вид на изво-
рите Чаине и Аретуза в Сиракуза, Сицилия 7 . Пра-
венето на каптажи е древно изкуство и е старо кол-
кото и възрастта на първите цивилизации: в древен 
Китай, Вавилон, Персия, Израел и Египет се намират 
множество останки от водосборни структури около 
крупни извори. Акведуктите като архитектурни ше-
дьоври са проектирани и изграждани от римляните 
за пренос на питейна вода на големи разстояния. В 
разцвета на Римската империя няколко такива акве-
дукти докарват около 13 m3 s вода главно от карстови 
извори от планината Симбруини и басейна на река 
Аниене и други водосборни площи за снабдяване на 
центъра на Рим 6 . 

Пещерите като природен феномен и най-ранно жи-
лище на човека винаги са привличали вниманието 
на изследователи и пътешественици. Чу Чиаке u 

iake , живял в епохата на династията Мин между 
16 и 17 век, е пионер в изследването на пещерите 
в Китай, но истинският баща на съвременната спе-
леология е френският юрист Едуард-Алфред Мартел 

douard-Alfred Martel  1859-1938 , който посещава и 
описва хиляди пещери във ранция и много други 

държави. „Баща на съвременната карстология“ е о-
ван Цвиич ova  Cvi i  фиг. 1  – сръбски географ и 
геолог, който през 1889-1895 г. прави първите си из-
следвания на карста в масива Кучай на Карпато-Бал-
канската планинска дъга в Източна Сърбия 8 . Той 
публикува пет обширни труда за особеностите на 
карста в района, от които Пе ери и подземна идро-
гра ия в Източна Сър ия  9  и Извори, тор ени ла-
та и водопади в Източна Сър ия“ 10 , публикувани 
от Сръбската Кралска Академия, са особено важни. 

През 1892 г. Цвиич завършва докторантура по ге-
ография във Виенския Университет с дисертацио-
нен труд „ еноменът карст“ “Das arstp ae ome ”  
11  под ръководството на професор Албрехт Пенк 
Albrec t e k . През следващата година дисерта-

цията е публикувана от Академията на науките във 
Виена, предизвиквайки голям интерес сред учени-
те-геолози по целия свят. Заслугата на Цвиич е в при-
емането на концепцията за химичната корозия като 
водещ процес при морфогенеза на карстови ями, за 
разлика от общоприетата по онова време теория за 
срутване на пещерите като главен генетичен фактор. 
Той също така класифицира пещерите, карстовите 
реки и въртопи 12 . След тези публикации много 
локални славянски термини като „полье“ карстово 
поле , „долина“ въртоп , „увала“, „понор“ започват 
широко да се използват за обяснение на морфолож-
ки и хидрогеоложки процеси в карста. 

„Бащата на карстологията“ обикаля целия Балкански 
полуостров. През октомври 1909 г. той е придружи-
тел и водач в екскурзията на българския цар ерди-
нанд в планината Копаоник в Централна Сърбия. Той 
е и първият учен, който намира следи от заледяване 
значително по на юг от това, описано по-рано от ев-
ропейските геоморфолози. Цвиич установява следи 
от заледяване не само във високите Динарски плани-
ни, а също така в Стара планина, Рила фиг. 2  и Вито-
ша в България. И накрая, Цвиич има решаваща роля 
за развитието на карстовата хидрогеология. Негови-
ят труд „Подземна хидрография и еволюция на ре-
лефа на карста“ “     

  “  13 , публикуван в Гренобъл 

Фиг. . ован Цвиич, порт-
рет от Уро  Предич, 

 г.
Фиг. . ован Цвиич първият вдясно  по време на пътуване-

то му до Рила
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1918 , е принос в теорията за водната циркулация 
и функцията на карстовите водоносни хоризонти, и 
преодолява разногласията между две взаимно про-
тивоположни теории, съществували в края 19 век – 
тази на Кацер и Мартел at er, Martel  и другата на 
Грунд и Пенк Gru d, e ck . Цвиич също така описва 
собствената си теория за суперпозицията на „хидро-
графските зони в карста“ като резултат от влиянието 
на хидроложките и климатичните фактори.

След втората световна война карстовата хидрогеоло-
гия бележи значителен напредък, получавайки нова 
енергия и нови квалифицирани експерти в условия-
та, когато се правят инвестиции в различни проекти 
по водоснабдяване и за изграждане на язовири за 
хидроцентрали и напояване. Много успешни проек-
ти са реализирани в различни карстови региони по 
света, но поради сложността на карстовите водонос-
ни хоризонти като следствие от нееднородността и 
анизотропията на скалите и водоносните пластове, 
фразата „Очаквай неочакваното“ започва да се из-
ползва от много хидрогеолози и 
инженери, занимаващи се с карстa 
и неговите свойства 14, 15 . През 
последните години на 20-тия век 
висококвалифицирани специали-
сти от различни научни дисципли-
ни се насочват към изследване на 
сложните проблеми на карстовите 
обстановки по света 6 . Разно-
образни по тематика изследвания, 
проведени от специалисти по хи-
дрогеология, геология, спелеоло-
гия, химия, биология и математи-
ка, дават резултати благодарение 
на сътрудничеството в областта 
на трасиращата проследяваща  
техника, изотопните изследвания, 
геоморфологията, геохимията, 
спелеологията, седиментологията 
и условията на образуване на кар-
бонатни скали.  

БОРБА ЗА ВОДАТА В КАРСТА

Водата е основният фактор за създаването на кар-
ста посредством механични и химични корозивни  
сили. Но наличието на карст не отразява автоматич-
но присъствието на вода. Дори обратно, съществу-
ват много райони по света, където водата напълно 
отсъства върху карстови повърхности или нивото 
на грунтовите води е локализирано много дълбоко. 
Това е резултат от карстообразуването и свързаните 
с него висока вторична пропускливост, съчетани със 
споменатите по-горе хетерогенност и анизотропия. 
Екстремален пример за това е планинският район над 
залива Бока Которска в Черна Гора фиг. 3 . Тук сред-
ната годишна сума на валежите достига 5000 mm, но 
за сметка на бързата инфилтрация, единствената съ-
брана дъждовна вода при обичайна пълна липса е 
само на повърхността, с изключение на малки изво-
ри, дрениращи редки висящи водоносни хоризонти 
фиг. 4 . „Борбата за вода“ в такива екстремални усло-

Фиг. . Каменно море  край гр. Рисан в алива Бока Которска, 
ерна гора. Повече от  дълбоки понори са регистрирани на 

площ от  

Фиг. . Малък я овир и отводнителен канал от висящи карстови водоносни ори онти в 
интен ивно карстифициран район бли о до Гра овско карстово поле  , 

ерна Гора

Фиг. 5. И пол ване на води от долните части на алувиални от-
ложения в обкръжение на карстов водоносен пласт в скали на 
юрския комплекс Хаманлей И точна Етиопия
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вия може да доведе до миграция на местното насе-
ление, намаляване на броя на едрия рогат добитък и 
дребни преживни животни и ограничено отглеждане 
на земеделски култури 3 . Има много места в арид-
ната част на света, където подземните водни потоци 
от карстовите водоносни хоризонти могат да бъдат 
намерени и каптирани само от асоцииращите с тях 
дънни части на алувиалните отложения фиг. 5 . 

Друг проблем при оползотворяването на карстовите 
водоносни хоризонти е голямата вариация в оттока 
и колебанията на нивото на водите през цялата хи-
дроложка година. Колебанията на нивото на водите 
и вариациите в налягането на водоносните системи 
зависят от много фактори, като интензитет на вод-
ното захранване, пропускливост, реално насищане 
съхраняване , хидравличен напор и разлика меж-

ду входната захранване  и изходната отток  точки 
16 . Режимът на дрениране на водоносния слой и 

типът на извора обикновено са тясно свързани. Въз-
ходящите извори имат по-стабилен режим фиг. 6 , 
докато гравитационните низходящи  извори се ха-
рактеризират с големи вариации в дебита фиг. 7 . 
Оттук следва, че хидрограмата на извора е резултат 
от разнообразни процеси, протичащи върху земна-
та повърхност или вътре във водоносната система 
16 . Когато главното водно захранване е от погреба-

ни водни потоци, хидрограмите на извора и потока 
могат да бъдат със сходна форма. Когато главното 
захранване е от процеждащите се дъждовни води и
или от топенето на снега, то разликите между епи-
зодите на максималното захранване и пиковия отток 
представляват „времето за пътуване“, необходимо 
за оценка на характера на водоносните хоризонти. 
Стохастичният вероятностният  анализ на хидрогра-
мите на извора и корелативната диаграма валежи
дебит на извора фиг. 8  са необходимите инструмен-
ти за разбиране на поведението на карстовите водо-
носни хоризонти 17, 18, 2 .

През периоди на минимален водосток и повишено 
търсене, които могат да продължат с месеци, особе-
но в аридните части на света, водният недостиг за 
населението и за зависимите екосистеми по-скоро е 
правило отколкото изключение 19 . Ето защо глав-

Фиг. . Врело Буне селище Благай, бли о до гр. Мостар, Босна и Херцего-
вина . Въ одящ карстов и вор, един от най-големите в света дебит  - 

 

Фиг. . Корелация между валежите и идрограмата на и -
вор Сарчинар Сулаимани, Северои точен Ирак . Районът се 

арактери ира с липсата на валежи между май и октомври. 
Дебитът на и вора е и мерен в реални условия и моделиран 
чре  вероятностен анали

Фиг. . Сонда а и помпване, ра положена около карстов и -
вор. Скоростта на и помпване Qb включва пре ванатия дебит 
на и вора Qs плюс допълнителна вода, необ одима а снаб-
дяване на ависимите екосистеми Qws. И помпването, обаче, 
води до понижаване на нивото d на грунтовите води GWT във 
водоносния ори онт

Фиг. . Водопадът Маргон  гравитационен карстов 
и вор бли о до гр. ира , Иран
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ното предизвикателство за голям брой водни съо-
ръжения е осигуряването на стабилно водоснабдя-
ване, без ограничения или пълни прекъсвания през 
тези критични периоди. Ако водоносният хоризонт е 
добре карстифициран и има задоволително хранили-
ще в неговите по-дълбоки части, често е възможно с 
различни инженерни решения да се регулира и да се 
управлява минимален водосток. Могат да бъдат от-
делени две главни групи инженерни регулативни 
мерки а контрол на карстови под емни води: 

} Регулиране на зоната на отток

} Регулиране чрез намеса в по-широка водосборна 
площ. 

Регулиране на потока на грунтови води в зоната на 
отток е възможна с помощта на 19, 20 : 
- Временно повишено изпомпване на извора
- Сондиране на кладенци и други допълнителни 

участъци на водосбор фиг. 9
- Изграждане на подповърхностен подземен  ре-

зервоар язовир
- Изкуствено подхранване. 

В целия водосборен район са възможни различни 
мероприятия за подобряване и стабилизиране на 
режима на водоносния хоризонт. Сред тях са:

- Регулиране затапване  на понорите фиг.10  

- Пренасочване на потоците  

- Изграждане на малки бентове и язовири  

- Прехвърляне на водата в други водосборни пло-
щи. 

Неправилният контрол на извличане на подземните 
води от карстови водоносни хоризонти често води до 
изтощаване и изчерпване на водните запаси напри-
мер в гозападната част на САЩ, Севернокитайския 
басейн, Арабския полуостров  или развитие на техно-
генни процеси като формиране на свлачища, земни 
пропадания и срутвания например, лорида . 

Изграждането на бентове и язовири в карста е особе-
но деликатна задача. Миланович 21  прави оценка 
на състоянието на повече от 100 бента и язовира, из-
градени в карст и имащи някои проблеми с просмук-
ване на водите от язовира. Той установява, че 10  
от тях са напълно изоставени, докато 30  имат зна-
чителни загуби в диапазона 2 - 50 m3 s фиг. 11 . По-
добен е процентът на язовирите 30 , при които са 
приложени мерки против просмукване противофил-
трационни циментови завеси, запушване на кавер-
ни, непромокаеми покрития, и други подобни , кои-
то съществено намаляват водните загуби. Сериозен 
проблем при управление на карствовите водоносни 
хоризонти е тяхната уязвимост към замърсяване. 
Поради наличието на големи празнини и кухини, 
предизвикващи турбулентни потоци, карстовите 
води могат много лесно да бъдат замърсени и за-
мърсителите да бъдат бързо транспортирани на го-
леми разстояния. Затова рискът от замърсяване тук е 
много по-висок спрямо други водоносни формации, 
но по-проблематичен е фактът, че карстът прите-
жава много ограничен капацитет за самоочистване 
16 . През последните 30 години се развиват мно-

жество методи с използване на ГИС инструменти за 
оценка на уязвимостта на водоносните хоризонти и 
установяване на базиса за очертаване на санитарно 
защитени зони и определяне на необходимите пре-
вантивни и защитни мерки. Сред най-често използ-
ваните методи за оценка на карстовите водоносни 
хоризонти са: DRAS IC 22 , E I  23 , I 24 . 

Карстът също е важен резервоар и източник на 
нефтени ресурси и геотермална енергия. Много-
бройните нефтени полета на Арабския полуостров 
и Средния Изток са привързани към карбонатни и 
евапоритни скали. Важността на карстовите и пук-
натинните водоносни хоризонти като геотермален 
източник намира своето потвърждение в Панонския, 
Аквитанския и други басейни в Европа. 

Фиг. . Група понори от Ник ичко поле  , гр. 
Ник ич, ерна Гора , контролирани чре  въ вратни клапани 
и непроницаеми бетонни одеяла на дъното на я овира Вър-
тац Фиг. . Напълно и пра нения я овир Хамам Гроу  в Севе-

рои точен Алжир. Функционира добре повече от  години до 
голямото наводнение пре   г., което причинява отваряне 
отмиване  на големи ку ини в дъното на я овира и съ дава 

големи водовъртежи
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ВА НОСТ НА КАРСТОВИТЕ 
ВОДОНОСНИ ХОРИЗОНТИ

По данни на орд и Уилямс Ford  illiams  1 , кар-
стът и неговите водоносни хоризонти заемат около 
15-20  от земната повърхност, не покрита с лед. Съ-
гласно данни, получени при изпълнение на проек-
та AM orld arst A uifer Map, Световна карта 
на карстови водоносни хоризонти , в цялата Европа 
карстът има същото разпространение 21,6  25 . 

По оценки на орд и Уилямс, 20  и дори няколко 
процента повече от населението в световен мащаб 
до голяма степен зависи от карстовите подземни 
води. Някои от последните ни изчисления, базирани 
на информационни източници на ООН и данни от 
проучвания на национални експерти показват, че в 
действителност световното население, консумира-
що карстови подземни води, е по-малко и вероят-
но е между 9 и 10 . Въпреки това карстовите води 
остават един от основните глобални източници, не 
само защото са почти единствен източник на вода 
в някои страни като Куба, Ямайка, Черна Гора, но и 
поради отличното качество на водата, осигурено от 
многобройните извори, дрениращи незаселените 
планински райони. Дори шест столици от гоизточ-
на Европа – Виена, Рим, Сараево, Скопие, Тирана и 
Подгорица, изцяло или основно зависят от карстова 
изворна вода фиг. 12 .

гоизточна Европа и Средиземноморският басейн 
са известни със своите богати водни запаси. Напри-

мер, базата-данни на проекта AM показва, че 
най-големият брой карстови извори в света е в Ди-
нарския карст: плътността на изворите в Хърватия, 
Словения, Черна Гора и Босна и Херцоговина, които 
дават най-малко 200 l s, съответства на един такъв 
извор на 2000 km2 26 . Тук и в други съседни тери-
тории на югоизточната част на Средиземноморския 
басейн, които включват планинските вериги Хелени-
ди и Тавриди, има 28 извора, които имат минимален 
дебит по-голям от 2 m3 s, което представлява клю-
чово доказателство за наличието на запаси от вода. 
Най-голямото количество извори, които постоянно 
осигуряват дебит от над 2 m3 s, са установени в Босна 
и Херцеговина и Турция по 8 извора във всяка дър-
жава , следвани от Черна Гора 5  26 .

България също принадлежи към групата държави с 
голямо разпространение на карст на своята терито-
рия. 

Д-р Алексей Бендерев е със съществен принос към 
проекта AM, обезпечавайки важни данни за 
разпределение на карста в Предбалкана и в Стара 
Планина, както и за най-важните извори и пещери 
в България. От 12-те извора, предложени от д-р Бен-
дерев, четири отговарят на установените много рес-
триктивни критерии и ще бъдат показани в печатна-
та версия на AM картата в мащаб М 1:40. Това 
са: термален извор в Девня, карстови извори Глава 
Панега, Искрец и Куманица. Общо карстови разкри-
тия от различни типове са разпространени на площ 
30,200 km2 или 27,2  от територията на България 
25 . Повечето от тези карстови площи са изцяло в 

карбонатни скали.  

ЗАКЛЮ ЕНИЕ

Карстовите водоносни хоризонти са едни от най-ва-
жните глобални източници на вода. Устойчивото им 
управление може да предложи перспективи за екс-
плоатация на техните водни запаси за много столе-
тия напред и дори може да намали последиците от 
климатичните промени поради огромния абсорб-
ционен капацитет на карста това е причина за мно-
го редките наводнения в карстови райони . В същото 
време, нестабилният режим на водоносните хори-
зонти и тяхната уязвимост от замърсяване изискват 
прилагането на подходящи инженерни решения и 
мерки за опазване на околната среда. В допълнение 
към това, систематичният мониторинг на количе-
ството и качеството на водата в карста е предпос-
тавка за по-нататъшно успешно оползотворяване на 
карстовите водоносни хоризонти, особено в безвод-
ни и слабо развити страни. 
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Фиг. . Детайл от водосбора при карстовия и вор Пескиера, 
осигуряващ над  от потребностите от вода на гр. Рим
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ИНОВАЦИИ ПРИ ОСЪ ЕСТВЯВАНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС, 
ПОСРЕДСТВОМ НОВА ДИСПЕ ЕРСКА СИСТЕМА НА МО  
В НАХОДИ Е ЕЛАЦИТЕ

Инж. Петрослав Петров, р.t.реtrov ellat ite-med.com,
инж. Никола Минковски, .mi kovski ellat ite-med.com,
инж. Ивелина Радева-Вълкова, i.radeva ellat ite-med.com, Петя Василева, p.vasileva ellat ite-med.com,
Петя Георгиева, p.g.georgieva ellat ite-med.com - „Елаците-Мед АД”

Находище “Елаците” е едно от двете мед-
но-порфирни находища, които осигуряват 
основното производство на медна руда в 
страната. 

Медно-порфирно находище „Елаците” се разполага в 
южните покрайнини на Западно-балканската струк-
турно-металогенна зона в съседство със Средногор-
ската зона.

Развитието на минните дейности наложи внедря-
ването на нови технологии и процеси, водещи до 
по-ефективно управление, контрол на добива и оп-
тимизация на разходите. В тази връзка през 2015 г. 
в открит рудник „Елаците“ е въведена нова диспе-
черска система, която да улесни и оптимизира про-
цесите по управление на производството, шихтова-
не на рудата, ограничаване на предвидения обем за 
изземване с определени технически параметри, из-
возване на минната маса, както и на всички процеси, 
свързани с добива.

ОБ И БЕЛЕ КИ

До 2015 г. в рудник „Елаците“ работеше диспечерска 
система Sk Li ks, в която геолозите нямаха пряко 
участие. Те оценяваха рудните забои  съдържание 
на полезен компонент, съответно руда или откривка  
и задаваха устно параметрите им на минния диспе-
чер. От лятото на 2015 г. започна внедряване на нова 
диспечерска система на Modular Mining Systems, раз-
делена на два модула:  и .

 e мащабна система за управление и кон-
трол на минните работи в открити рудници.  
представлява модул за: следене на цялото минно 
оборудване в реално време, оптимизиране натовар-
ването на камиони, следене на шихтовалния процес 
и подобряване на комуникацията между ръководния 
персонал и работещите със съответната минна тех-
ника.

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

     
     -

       . 
P. Petrov, N, Minkovski, I. Radeva -  Vulkova, P. Vassileva, 
P. Georgieva

The rapid development of the mining industry in the 
recent years has forced the design and creation of pow-
erful software products that have become increasingly 
widespread in the industry. The main goal of imple-

        -
tive, economically expedient and precise work to be 
achieved.

In 2015 Ellatzite-Med AD launched a project for deploy-
ment and implementation of a new dispatcher system 
in Ellatzite Open Pit Mine, developed by Modular Min-
ing Systems Inc.

The paper contains the basic methodological ap-
       -

sion software with an emphasis on the mine geologist’s 
activities. The currently used dispatcher system allows 
observing of mining machinery and material control 
in real time. As a result the material management, the 
ore blending and the equipment management are im-
proved and optimized.
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Фиг. . Общ и глед на рудника в 

Всеки един отчет е оформен от 
екип специалисти „База данни“ и 
е удобен за работа. Той дава ясна 
представа за обема на натоваре-
ната минна маса от всеки багер, 
от кой хоризонт е материала и на 
кой хоризонт работи съответната 
машина, съдържание на полезен 
компонент, с което много лесно се 
работи при отчитане на ежедневен 
добив на руда и откривка.

Системата  включва ин-
струменти и модули за визуали-
зация на мината, управление на 

Системата позволява генериране-
то на множество отчети в зависи-
мост от предварително зададени 
параметри и период на анализ.

 e модул за визуализация 
на оборудването, пътищата, место-
положенията и други данни за руд-
ника. В него може да се проследи 
в реално време работата на багери 
и сонди по зададените им местопо-
ложения. Работата в този модул се 
състои във въвеждане на полигони 
на изземване на материала с опре-
делени параметри и проследяване 
на забойни линии на напредъка на 
машините в реално време.

Двата софтуера работят взаи-
мосвързано и обновяването по-
между им става автоматично.

Правилната работа на системата 
 изисква предварителна 

подготовка и настройка на место-
положението на забоите и харак-
теризирането на основните компо-
ненти на материала.

Местоположение на за оя  След 
предварително определяне на за-
боя на дадена машина от екип мин-
ни специалисти се преминава към 
работа по местоположението му в 

. То се отразява като точка 
на работната графика на диспечер-
ската програма с кота, отразяваща 
реалната позиция на машината 
в рудника фиг. 1 . Името на това 
местоположение съдържа номер 
на взривно поле, номер на хори-
зонта на изземване, цифрова стой-
ност, отразяваща съдържанието на 
полезен компонент мед в случая  
и буквен символ „Р“, ако работния 
забой е руден фиг. 2 . 

арактеризиране на материала в 
рудния за ой  Този процес се със-
тои в създаване на клас материал, 
отговарящ на същото име каквото 
е местоположението, за да може 
автоматично да се привържат. За 
всеки клас се въвежда информация 
за съдържанието в проценти на Cu, 
Cu , Mo и вида скала в проценти в 
зависимост от скалната разновид-
ност, в която попада забоя фиг. 3 .

Минният диспечер, от своя страна, 
привързва към всяка подобна точ-
ка съответния багер, който ще ра-

боти, създава път за оптимизация 
на транспортните работи и задава 
разтоварен пункт, до който колите 
трябва да извозят скалния матери-
ал. В модула за смесване диспече-
рът задава параметрите за деня и 
забоите, в които ще се работи, и 
системата контролира процеса на 
шихтоване на материала. 

Диспечерската система има въз-
можност за генериране на мно-
жество отчети в зависимост от 
нуждите на различните минни спе-
циалисти и от зададените критерии 
фиг. 4 .

Фиг. .  Име на местоположението 5 - - , съдържащо четирите компонента

Фиг. . И глед в помощната програма а арактери иране на материала
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вида на материала и неговото ка-
чество. 

Процесът на създаване на полиго-
ните се състои от серия последо-
вателни операции в софтуерния 
продукт AutoCAD преди премина-
ване в средата на . След 
установяването в AutoCAD на обе-
ма минна маса за изземване от 
съответната товарна машина той 
се оконтурява с полигон. В опреде-
лени за целта менюта се задават и 
параметрите, които го характери-
зират като: име на хоризонта за из-
земване, номер на взривното поле, 
от което е материала, вид скална 
разновидност в , процентно съ-
държание на полезен компонент и 
др. фиг. 5 . 

След като са въведени атрибутив-
ните данни с информация за по-
лигона той се запазва в удобен за 
работа формат . ml  за четене от 

. Името на създадения 
полигон задължително трябва да 
отговаря на реално съществуващо 
местоположение в , за да 
може да се привърже и визуали-
зира към него. Импортирането на 
полигони не може да бъде осъ-
ществено при липсващ клас на ма-
териал и грешно въведени данни.

Системата използва полигоните 
за следене напредъка на изземва-
не на материала и за насочване 
на операторите. Всеки полигон се 
определя чрез идентификатор на 
полигона, местоположение, висо-
чина, вид материал, качество, съ-
държание и граници х и у коорди-
нати на върховете .

При започване на работа, на дис-
плей в кабината на багера се по-
явява полигона, зададен за из-
пълнение. С помощта на модула 

 операторите на маши-
ните биват насочвани чрез нави-
гационна система за работната 
зона полигон , предвидена за от-
работване, което подпомага висо-
ката прецизност и качеството на 
работа. При излизане от полигона 
или навлизане в друг, диспечерът 
и операторът получават сигнализа-
ция за нередност фиг. 6 . 

иния на напредък. Всеки багер, 
работейки в даден полигон, оставя 
следи наречени линии на напре-
дъка. Те отразяват движението и 
работата на съответната машина, 

Фиг. . Примерен отчет а геоло и, пока ващ багерите работещи на руда и откривка 
и подадения от тя  обема

Фиг. 5. И глед на помощна програма в  а арактери иране на даден полигон.

геология и материал, записи на 
транзакции и установяване на при-
ближаването до обекти. В модула 

  може  да се про-
следи в реално време работата на 
багерите и сондите. За целта се въ-
веждат многоъгълници полигони  

съдържащи определени параме-
три.

Полигони  Полигонът е геометрич-
на форма, която представлява зона 
на работната площадка за съответ-
ната машина, която конкретизира 
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визуализирайки линия в долен ръб 
за работния хоризонт. Това е удоб-
но за проследяване в реално време 
от различните минни специалисти 
за напредъка на определен багер в 
дадения полигон и своевременно-
то реагиране при необходимостта 
от корекции фиг. 7 .

Фиг. . И глед на монитор на товарна ма ина

Фиг. . И глед в модула  на многоъгълници на материала

Фиг. . И глед на поле а сондиране с и пълнени и проектирани сондажи

След или по време на работа следи-
те могат да бъдат свалени от про-
грамата в удобен формат .d f  за 
използването им в АutoCAD.

Програмата позволява въвеждане-
то на ограничителни линии за ба-
герите, които да маркират условие 

за работа или служат за гранична 
линия. Например: при рязка грани-
ца между руда и откривка е нужно 
точното изземване на рудата. За 
целта или полигонът се построява 
съобразно тази граница или се до-
бавя ограничителна линия за нея. 
При доближаване на това ограни-
чение предварително зададен па-
раметър  диспечерът и багеристът 
получават предупреждение и съот-
ветно се съобразяват със специфи-
ката на този забой.

Справка за из ити експлоатацион-
ни сондажи. Програмата дава въз-
можност, също така, за визуали-
зиране напредъка на сондиране в 
дадено взривно поле. 

За целта, технолог пробивно-взрив-
ни работи задава изготвения про-
ект за изпълнение в  и 
сондата започва работа по негово-
то изпълнение фиг. 8 .

ЗАКЛЮ ЕНИЕ:

} С внедряването и използване-
то на системата  расте 
производителността и ефектив-
ността на управление, а с помо-
щта на  се осигурява 
високоточно позициониране и 
се контролира правилното из-
земване на минната маса и пре-
цизното сондиране. 

} Работата със софтуерните про-
дукти от нововъведената дис-
печерска система, подобри ко-
муникацията и обмена на данни 
между различните звена по вре-
ме на работния процес. 

} Намали се замърсяването на 
рудните забои с извън балансо-
ви руди и откривка с помощта 
на ограничителните полигони, 
с които се работи, както и следе-
нето им от операторите на мин-
ното оборудване.

} Голяма част от маркирането на 
терен отпадна, което улесни 
както минните специалисти, 
така и операторите по машини. 

} Улесни се преместването на 
съответната машина от един 
забой в друг, посредством на-
значението, което получава 
операторът и насочването му с 
навигационна система към но-
восъздадения полигон.               |

изпълнен сондаж

проектен сондаж

сондажна машина
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВИСО ИНАТА НА ПОДСТЪПАЛАТА
И Д БИ   ИК И Б К

В КАРИЕРА КРЕМЕНА ПАПАДОПУЛОС

Доц. д-р Евгения АЛЕКСАНДРОВА – jogeni@abv.bg, 
доц. д-р Илиан Д ОБОВ – idjobov@hotmail.com, доц. д-р И. КОПРЕВ – ivomad@abv.bg
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”

РЕЗЮМЕ

Съвременните кариери за добив на скално-облицо-
въчни материали са високомеханизирани, разпола-
гащи с комплект от минно-транспортно оборудване, 
което осигурява производителното изпълнение на 
добивните работи. Независимо от това, нарастващи-
те потребности от скално-облицовъчни материали 
поражда необходимостта от по-внимателно отноше-
ние към тези находища и правилно оразмеряване 
на технологичните параметри при експлоатацията 
на кариерите. В статията е предложена методика за 
оптимизиране на височината на подстъпалата при 
добива на варовикови блокове с използването на 
диамантено-въжени резачки в кар иера „Кремена 
Пападопулос“ с отчитане на енерго- и металопоглъ-
щаемостта на използваното минно-транспортно 
оборудване. 

Публикуван в Сборник с доклади от ХI  Международна конференция по открит и подводен добив на полезни изкопаеми,
03 – 07 юли 2017 г., Варна
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Задачата, свързана с определяне и обосно-
ваване на височината на подстъпалата при 
добива на естествени скални блокове е свър-
зана с намиране на приемливо съотношение 

между разходите за изземване на блока от масива, 
последващото му транспортиране и геометричните 
размери на оформения блок. Следователно, отчитай-
ки технологията на разработване е необходимо да 
се намери такава височина на стъпалото, при която 
е най-ефективно използването на минното оборуд-
ване. В този случай водещ принцип е оптималното 
съотношение „цена-качество“, при което е налице 
съответствие между разходите за обслужване и под-
дръжка на комплексната механизация и параметри-
те на добиваните блокове.

Един от основните критерии при избора на необхо-
димото съотношение височина на стъпалото и раз-
мери на блоковете са както капиталните разходи 
за оборудването, така и експлоатационните разхо-
ди. В настоящата статия за оптимална височина на 
стъпалата ще се счита тази, при която разходите за 
натурните показатели енергопоглъщаемост и мета-
лопоглъщаемост  на комплексната механизация са 
минимални.  

Дебелината на продуктивния пласт варовик с якост 
на натиск  110 – 120 МРа в условията на находище 
„Кремена Пападопулос“ е 12 – 15 m. Производстве-
ната мощност на кариерата е 1470 m3. Следовател-
но, за да се определи оптималната височина на 
добивното стъпало, при разработване на масива с 
диамантено-въжена резачка, първоначално се при-
ема максимална височина на стъпалото 12 m. След 
това е необходимо да се направи избор на структура 
на комплексна механизация от изкопно-товарно и 
транспортно оборудване и да се изчислят разходите 
за него. По-нататък стъпалото ще бъде разделено на 
две подстъпала с височини по 6 m.

Това ще доведе до увеличаване на броя на разрезите 
със стойност n 1 , където n е броя на подстъпалата, 
и намаляване на натурните показатели товароноси-
мост  за изкопно-товарните и транспортните маши-
ни.

По този начин, всеки път разделяйки стъпалото 
на две до получаването на подстъпала с височина
2,0 m  1,5 m  1,0 m, ще доведе до извеждане на съ-
отношение на увеличаващи се с намаляването на 
подстъпалата натурни показатели на добивните ма-
шини и намаляване на същите при транспортното и 
изкопно-товарното оборудване.

Първата стъпка включва определяне на годишния 
обем работи по извършването на разрези, нато-
варване и транспортиране на блоковете при разра-
ботване на масива с диамантено-въжени резачки и 
изменение на височината на стъпалото от 1 до 12 m. 

ирочината и дължината на блоковете ще останат 
константни величини съответно b 1 m и l 1,0 m. С 
изменение на височината на стъпалото се изменя 
само височината на блока.

Определя се необходимия брой диамантено-въжени 
резачки по формулата:

     (1)

където:  

 е производствената мощност на кариерата, m3/
год.    1470 m3 год.

 - годишната производителност на диаманте-
но-въжената резачка, m2 год.  за условията на 
разработваното находище „Кремена-Пападо-
пулос“ е определена   5250 m2 год.

    b - широчина на блока, m  b  1,0 m
    l - дължина на блока, m  l 1,0 m
   n - броят на подстъпалата.

При височина на стъпалото H  12 m:

 бр.

При височина на стъпалото H  6 m:

 бр.

При височина на стъпалото H  4 m:

 бр.

При височина на стъпалото H  3 m:

 бр.

При височина на стъпалото H  2 m:

 бр.

При височина на стъпалото H 1,5 m:

 бр.

При височина на стъпалото H  1 m:

 бр.

Фиг. . И менение на броя на диамантено-въжените ре ачки 
в ависимост от височината на подстъпалото
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Построява се графика, която отразява зависимостта 
между броя на диамантено-въжените резачки и ви-
сочината на стъпалото фиг.1 . 

Следващата стъпка е определянето на оптималната 
структура на комплексна механизация, включваща 
изкопно-товарното и транспортното оборудване при 
различните височини на подстъпалата. В табл. 1 и 2 
са посочени основните показатели на изкопно-то-
варните машини и транспортните средства, форми-
ращи структурата на комплексна механизация при 
добива на скални блокове.

По-нататък е необходимо да се определи съотноше-
нието на енерго- и металопоглъщаемост на добив-
ните машини отчитайки техния брой  с разходите 
за същите процеси при работата на товарачните 
машини и автосамосвалите. Построява се сумарната 
графика на зависимостта на разходите за добивното, 
изкопно-товарното и транспортното оборудване. Из-
хождайки от нея могат да се определят минималните 
разходи съответстващи на натурните показатели, па-
дащи се на стъпало с височина 5 - 6 m фиг. 2 .

Фиг. . И менение на ра одите а натурните пока атели, съответстващи на те нологичните процеси в ависимост от височината 
на подстъпалото

ЗАКЛЮ ЕНИЕ

Въз основа на направените изчисления и изследва-
ния е разработена методика за избор на енергос-
пестяващи технологии за добив на скални блокове 
с използването на диамантено-въжени резачки. Ос-
новният извод е, че броят на подстъпалата при из-
земване с диамантено-въжени резачки може да се 
намали до 2 - 3 подстъпала при оптимална височина 
на подстъпалото 5 - 6 m. По този начин ще се постиг-
не максимална икономия на разходите за натурните 
показатели – енерго- и металопоглъщаемост на до-
бивното, изкопно-товарното и транспортното обо-
рудване.

Тип автоса-
мосвал

Товароноси-
мост, 

Енергопоглъ-
щаемост, 

Вместимост 
на ко а, 3

Маса,  

КамАЗ 5 97 4 10

МАЗ 5549 8 132 5,1 15,3

КРАЗ256Б1 12 176 6 23

МоАЗ 6507 20 220 11.5 39

БелАЗ 540С 27 264 15 48

Табл. .  Основни пока атели на автосамосвалите

Тип челен
товарач

Товаро-
носимост, 

Енерго-
поглъщае-
мост, 

Вместимост 
на кофата, 

3

Маса,
 

Caterpillar 993K 27,2 777 12,2-23,7 133,7

Caterpillar 988K 12,5 432 6,4 – 7,6 51

Comatsu A470-7 12 204 4,1 - 6,0 23,7

Comatsu A430-6 6,6 – 8,8 173 3,3 - 4,2 20

Comatsu A200-7 5,2 95,2 1,9 - 2,1 11,5

Comatsu A150 -6 3,0-3,4 73 1,5 - 1,7 8,6

Табл. .  Основни пока атели на челните товарачи

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТО НИЦИ:
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Земетресение с магнитуд 5,0 на 3 юли 2017 г.
разтърси гр. Охрид и околностите му и предиз-
вика паника сред населението. Както винаги 
подобни трусове са по-опасни с паниката, коя-

то предизвикват, отколкото с пораженията, които на-
насят. И сега беше така.

Много по-голям интерес сред учените и специали-
стите, предизвика феноменът – Коселски вулкан. 
Разположен на по-малко от 20 km от епицентъра на 
труса фиг. 1 , този неогенски вулкан с възраст около 
15-16 млн. години  фиг. 2  се „активизира” и започ-
на да изригва газове – предимно сероводород и въ-
глероден диоксид. При това в големи количества. Не 
че досега Дувалото не го е правило, но миризмата е 
била само около дупката. По данни на очевидци, след 
труса, миризмата се е усещала на повече от 3 km от 

АКТИВИЗИРА ЛИ СЕ ВУЛКАНЪТ КОСЕЛ СЛЕД ТРУС С 
МАГНИТУД 5,0 КРА  ОХРИД

Проф. Бойко Рангелов, branguelov@gmail.com
Минно-геоложки университет „Св. Ив. Рилски“

„вулканското гърло”, което гово-
ри за значителни обеми – фиг. 3.  
и фиг. 4.

На фиг. 4 се вижда, че мястото 
от където изригват газовете е 
жълтеникаво, което говори за 
свободна сяра. Подобна проява 
на поствулканска активност се 
нарича „сулфатара” и е типична 
изява при загасналите наскоро в 
геоложкия смисъл на тази дума  
вулкани. Наблюдават се особено 
много в Тоскана – Италия.

Не е безинтересно да се каже че 
всъщност най-младият загаснал 
вулкан у нас е планината Кожух, 
разположена в района на Рупите 
край Петрич. Ако се съпоставят 
вулканичните скали край Косел 
фиг. 5  и Кожух фиг. 6  дори по 

външен вид ще се види, че те 
твърде много си приличат. 

Край Кожух обаче поствулканска-
та активност много по-силно се 
проявява с изливането на горе-
щи води с висока карбонатна ми-
нерализация, които ежедневно 
образуват минерала травертин.

Тази „активизация” повиши зна-
чително интереса на медиите 
към вулкана Косел и предизвика Фиг. .  Ра положение на епицентъра на труса от  юли,  г. по данни на -

Фиг. . Въпреки не начителните си ра мери, вулканското 
гърло  на Косел, преди вика голям интерес
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множество изказвания, спорове и оживена полемика 
в социалните мрежи. 

Разбира се – както винаги – „много шум, за нищо”. 
Въпреки че подобни природни прояви от една стра-
на значително повишават туристическия интерес, а 
от друга – носят допълнителна информация за дъл-
бочинните процеси, протичащи в земната кора. Не 
се мина и без куриози: кметът на Охрид каза, че ми-
ризмата идва от боклуците, захвърлени край вулка-
на, а македонските медии провъзгласиха, че първият 
на Балканите „активен вулкан” е македонски. 

Като оставим настрана спекулациите е важно да се 
отбележи, че на Балканите има и други загаснали 
вулкани – в Румъния, България, Македония, а в Гър-
ция – дори и действащи. Повечето българи, почива-
щи в Гърция отлично познават активния вулкан Сан-
торини. Малцина обаче знаят, че той е предизвикал 
една от най-грандиозните природни катастрофи – из-
ригването през 16 век пр. Хр., довело според някои 
изследователи до загиването на Критско-Микенската 
култура – последния отглас от „райския период в жи-
вота на Земята”.

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТО НИЦИ:

1. ttps: searc . a oo.com searc ei utf-8 fr tig tropet-
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t pe 11455 062615

2. ttp: a1o .mk arc ives 337706

3. ttps: .emsc-csem.org Ne s

|

Фиг. 5. Типични вулкански скали край Косел

Фиг. . Дувало Косел  или на български  Ду алото Косел

Фиг. . И точникът на и ригваните га ове е то и отвор в ска-
лите на Дувало Косел

Фиг. . Горещите и вори край Рупите
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