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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ръководството на
„Минстрой Холдинг“ АД 
най-сърдечно честити  
Деня на миньора 
и поздравява всички настоящи 
и бивши миньори, работници, 
специалисти и мениджъри, 
делови партньори, 
съмишленици и приятели!

Нека професионалният 
празник бъде ден на 
удовлетворение и признание 
за достойния 
миньорски труд!

С благодарност за 
професионализма, 
за всеотдайната работа
и за успехите!

С пожелания за здраве и 
благополучие на вас 
и вашите семейства!

Академичното ръководство на МГУ „Св. Иван Рилски“
поздравява всички колеги по случай Ден на миньора  

Всяка година на 18 август, Деня на Успението на Св. Иван Рилски, 
отдаваме заслужена почит и уважение към достойния труд

на миньорите от бранша, който е определящ за икономиката
на държавата ни.

Миннодобивната индустрия не само запазва мястото си на значим, 
структуроопределящ отрасъл в българската икономика,

но и бележи ръст в своето развитие и реализация.
Вашият потенциал от квалифицирани хора,

направи възможни значителните инвестиции в бранша.

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

и професионални мечти и стремежи



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЪКОВОДСТВОТО И СИНДИКАЛНИТЕ СЪВЕТИ НА

НАЙ-СЪРДЕЧНО ЧЕСТИТЯТ ДЕНЯ НА МИНЬОРА И ПОЗДРАВЯВАТ

с професионалния празник 

всички работници, специалисти и мениджъри в дружеството и

 минерално-суровинната индустрия, 

както и многобройните си делови партньори! 

Нека св. Иван Рилски - закрилник на миньорите и всички българи,

да ни дарява здраве, сили и вяра, за да бъдем добри и успешни!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Уважаеми колеги от минерално-суровинната индустрия,
уважаеми работници и служители в „Мини Марица-изток” ЕАД,

Позволете ми да Ви поздравя по повод Деня на миньора – 18 август!
Надявам се да го посрещнем с удовлетворение и самочувствие от постигнатото,

благодарение на добрата екипна работа и професионализма.
Изправени пред настоящите и бъдещите предизвикателства, нека останем верни на принципите си

и с оптимизъм да вървим заедно напред, гарантирайки енергийната независимост
и националната сигурност на Република България. 

ЧЕСТИТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК!
С благодарност за Вашия професионален принос и пожелания за здраве и благополучие, 

Андон Андонов 
Изпълнителен директор
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Уважаеми колеги и партньори, 
За мен е чест да Ви приветствам

по повод Вашия професионален празник - 
Деня на миньора,

ден и на Успението на Св. Иван Рилски. 
Дълбоко уважавам и ценя професията на миньора

и постиженията на всички,
работещи в сферата на минерално-суровинната индустрия,

на минната наука и практика. 
Желая ви крепко здраве, много лични

и професионални успехи и благополучие!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Проф. дтн инж. Цоло Вутов
Управител
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ЧЕСТИТ ПРОФЕСИОНАЛЕН  ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ,
РАБОТЕЩИ В МИННАТА ИНДУСТРИЯ!

ЖЕЛАЕМ ЗДРАВЕ, БЛАГОПОЛУЧИЕ И КЪСМЕТ
ЗА ВАС И ВАШИТЕ СЕМЕЙСТВА!

ИНЖ. ИВО МАРИНОВ
УПРАВИТЕЛ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

                        Ръководството на

Честити професионалния празник - ДЕН НА МИНЬОРА
на всички работещи в минералносуровинната 

индустрия.

Пожелаваме Ви здраве и много успехи 
във Вашите професионални начинания!

Продължавайте да работите 
със същата всеотдайност!

Нека Св. Ив. Рилски закриля Вас 
и Вашите семейства!

Инж. Стойо Боснев 
Изпълнителен директор



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаеми колеги и приятели,

Приемете моите най-сърдечни и искрени 
поздрави по повод професионалния празник 

на българските миньори – 18 август

Бъдете здрави и конкурентоспособни, 
устоявайте на предизвикателствата на 

живота с усмивка и знайте, че всеки един
от вас е част от успехите, които постигаме

Нека Св. Иван Рилски ни дава мъдрост,
сила и вяра, за да успеем, за по-добро 

бъдеще за всички нас

естит празник

Димо Димов
Управител на

„СМА МИНЕРА  БУРГАС ВАР“ ЕООД



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

АКТЕМИУМ БЕА БАЛКАН  
пожелава, по случай 

професионалния празник 
на миньора, 

на всички работещи 
в минната промишленост 

и на читателите на 
списание „Минно дело 

и геология“, 
ЗДРАВЕ И 

БЛАГОПОЛУЧИЕ!

НЕКА СВ. ИВАН РИЛСКИ 
ЗАКРИЛЯ ВАС 

И БЛИЗКИТЕ ВИ! 



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаеми колеги, 
С благодарност към отдадеността и професионализма,  
с които заедно трансформираме облика на професията  
и на минния бранш, поздравявам Вас и Вашите семейства  
по случай празника на миньора. 
Благодаря на нашите семейства за подкрепата и разбирането,  
без които няма да сме така всеотдайни в работата.
Горд съм, че всеки един от нас допринася за безопасността,  
модерния облик на компанията  
и постигането на високи стандарти. 
Вярвам, че всички заедно се гордеем с нашата професия,  
която е с вековни традиции, която ежедневно  
изпълваме с модерно звучене. 
Бъдете здрави и пълни с желание за  
личностно и професионално развитие. 
Нека празничният ден за нас  
и нашите семейства 
бъде щедър на много  
позитивни емоции,  
усмивки и поводи за гордост!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Д-р инж. Илия Гърков
Изпълнителен директор



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н    А Д Р Е С 

ДО ПРОФ. ДТН ИНЖ. ЦОЛО ВУТОВ

 РЪКОВОДИТЕЛ НА ГРУПА ГЕОТЕХМИН

УВАЖАЕМИ ПРОФ. ДТН ИНЖ. ВУТОВ,

т името на правителния съвет на Б  и лично от свое име Ви поздравявам най-сърдечно по повод 

награждаването Ви с най-високото държавно отличие – орден „ тара планина  – първа степен за изклю-

чителен принос и заслуги към икономическото развитие на страната и изграждане на съвременните 

индустриални отношения.

ова е заслужено признание за последователните Ви усилия и работа в подкрепа на устойчивото раз-

витие на минералносуровинната индустрия в страната и утвърждаване ролята на неправителствените 

браншови сдружения в България. Вие сте един от визионерите в минерално-суровинния отрасъл, ус-

пешен индустриалец, уважаван учен и виден общественик. достояването Ви с тази висока държавна 

награда е не само изключително висока оценка и признание за успехите, които Вие сте постигнал, но и 

пример за цялата минна общност в България.

а Българската минно-геоложка камара е висока чест и повод за гордост, че дългогодишен и високо-

уважаван член на правителния съвет на Българската минно-геоложка камара, ръководител на рупа 

Е Е , обединяваща повече от 0 дружества, част от които са едни от най-активните дружества от 

състава на Българската минно-геоложка камара и почетен председател на аучно-техническия съюз по 

минно дело, геология и металургия е удостоен с такова престижно отличие. 

ъс своята изключително активна работа в организационния живот на Б , Вие дадохте значим при-

нос за утвърждаване на амарата като една от най-дейните браншови сдружения в България, спомог-

нахте за издигне на нейния авторитет и утвърждаване на  ролята й като организация, успешно защита-

ваща устойчивото развитие на един от базовите и най-важни отрасли за икономиката на страната. Вие 

допринесохте за ефективния диалог с държавните институции, социалните партн ори и местните общ-

ности в името общите цели за развитие и просперитет на добивния отрасъл и националната икономика.

Благодарение на Вашата подкрепа и съдействие през годините и досега успяха да се осъществят реди-

ца важни събития и проекти на Б , които дадоха силен отзвук и чуваемост за ролята и значението на 

отрасъла. е утвърдиха организацията като уважаван партн ор и на европейско и международно ниво 

чрез осъществяването на няколко успешни издания на Европейски минен бизнес форум – събитие с 

широк отзвук и авторитет сред европейската минна общност. 

ази награда е емблематична не само за Вас, но и за целия минералносуровинен отрасъл, тъй като от-

разява постиженията и голямото значение на сектора за икономиката на страната. атова съм убеден, 

че я приемате като отговорност, обещание към обществото и вдъхновение да продължите напред с 

присъщото си трудолюбие, силна мотивация и увереност, че сте на прав път.

С уважение:

ПРОФ. ДТН ИНЖ. НИКОЛАЙ ВЪЛКАНОВ

Председател на УС и на БМГК
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Ф. Д. аричкин, А. Г. Воробьов, Ц. Вутов. 
Внедряване на нова система за метален 
баланс и управление на разходите при 
добива и първичната преработка на мине-
рални суровини, Издателство „Руда и ме-
тали“, Москва, 2013 г., 177 стр. (на руски) 

Патенти 

Метод за взривно разрушаване на разля-
та мед. Авторско свидетелство, внедрено 
в МДК “Г. Дамянов“, гр. Пирдоп, 1976 г.

НАГРАДИ И О ЛИ ИЯ

2019: Орден „Стара планина“ първа степен

2019: Награда на председателя на КРИБ 
за цялостен принос за развитието на ико-
номиката в България. Присъжда се за 
дълготрайни инвестиции и растеж, запаз-
ване и разкриване на нови работни места, 
иновации и принос в научната и общест-
вена дейност. 

2019: Златен медал „Добри Желязков –
Фабрикаджията“  на Федерацията на на-
учно-техническите съюзи в България 
(ФНТС)

2019: Почетен знак на ХТМУ

2019: Най-високата награда на БТПП - 
бронзова статуетка „ХЕРМЕС” 

2019: Специална награда на Българска 
агенция за инвестиции за изключителен 
принос за българската икономика и науч-
ната и развойна дейност 

2018: Орден „За хуманизъм“ -  степен на 
МАНЕБ 

2017: Златна значка „Проф. Асен Злата-
ров” на ФНТС

2015: Почетен благодетел на Федерацията 
на научно-техническите съюзи в Бълга-
рия (ФНТС) 

2015: Заслужил миньор на НТС по МДГМ

2014: Орден „Почетна звезда на МАНЕБ“ 

2012: Златна значка „Майстор Кольо Фи-
чето“ - за изграждането на метрото в Со-
фия 

2012: Орден „За заслуги в екологията“ на 
МАНЕБ

2011: Орден „За заслуги към МАНЕБ“ 

2010: понска награда за качество „БО-
СЕ “ - за приноса на „Геотехмин“ ООД в 
насърчаването на икономическите взаи-
моотношения между България и пония и 
прилагането на добри практики 

2009: Почетен знак на Университета по 
архитектура, строителство и геодезия 

2009: Почетен член на ФНТС

2005: Медал „М. В. омоносов“ на МАНЕБ

2002: Почетен член на Научно-техниче-
ския съюз по минно дело, геология и ме-
талургия (НТС по МДГМ)

2002: Златен медал „Инж. Михаил Момчи-
лов“

1999: Златна значка на ФНТС

1983: Народен орден на труда - златен - за 
изграждането на МОК „Елаците“ в периода 
1976-1982 г.

БИОГРАФИЧНИ ДАННИ ЗА
ПРОФ. ДТН ИНЖ. ЦОЛО ВУТОВ

ОБРАЗО А ЕЛНИ И НА НИ С Е ЕНИ

2014: Професор - Минно-геоложки универ-
ситет „Св. Иван Рилски“, София

2012: Почетен доктор на Солигорски ин-
ститут по проблемите на спасяване на ре-
сурсите с опитно производство, гр. Минск, 
Република Беларус

2009: Професор по минни науки - Свето-
вен атестационен експертен комитет при 
Международния междуакадемически 
съюз, гр. Санкт Петербург, Русия

2008: Доктор по минни науки - Световен 
атестационен експертен комитет при 
Международния междуакадемически 
съюз, гр. Санкт Петербург, Русия

2000: Придобита квалификация: Мени-
джър - Иком Интелект, Българо-амери-
кански информационно-консултантски 
център по икономика и мениджмънт

1990: Придобита квалификация: Мени-
джър - Висша международна школа по 
маркетинг и мениджмънт към Бълга-
ро-френския център „Марком”

1976: Магистър по Минно маркшайдер-
ство,   Минно-геоложки университет, „Св. 
Иван Рилски“, София 

ДИ ЕЗИ И  Английски, руски

РО ЕСИОНАЛЕН О И

От 1999: Управител на „ГЕОТЕХМИН“ ООД

От 2015: Председател на Надзорния съвет 
на Елаците-Мед АД

2005-2015: Председател на Съвета на ди-
ректорите на „Елаците-Мед“ АД

1999-2004: Изпълнителен директор на 
РМД „Елаците-Мед“ АД

1996-2005: Управител на „Омия-Геотех-
мин“ ООД

1990-1999: Зам.-управител на „Геотех-
мин-СВС“ ООД

1982-1990: Научен сътрудник към КНИП-
ПИ „Нипроруда”, гр.София

1981-1982: Зам.-директор по ПТВ в рудник 
„Елаците,” гр. Етрополе

1977-1979: Главен маркшайдер в рудник 
„Елаците,” гр. Етрополе

1976-1977: Маркшайдер в МОК „Елаците,” 
гр. Етрополе

АС ИЕ  НА НИ И РО ЕСИОНАЛ-
НИ ОРГАНИЗА ИИ

От 2019: Почетен председател на Науч-
но-техническия съюз по минно дело, гео-
логия и металургия

От 2015: лен на Академията на инженер-
ните науки на Република Сърбия 

От 2015 – лен на Консултативния съвет 
на Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България, преди това 
член на УС на КРИБ

От 2013: Зам.-председател на Балканска-
та академия на минните науки 

От 2011: лен на Настоятелството на 
Минно-геоложкия университет „Св. Иван 
Рилски“

От 2008: лен на УС на Сдружение „Нацио-
нален борд по туризъм“

От 2004: Учредител и член на Балканския 
координационен комитет на БА КАНМИН 

От 2004: лен на УС на Българска търгов-
ско-промишлена палата и съосновател на 
Съвета по иновации и развитие на техно-
логиите

От 2001 - лен на Управителния съвет на 
Федерацията на научно-техническите съ-
юзи в България

От 2000 - лен на Академията на минните 
науки, Русия

2000-2019: Председател на Научно-тех-
ническия съюз по минно дело, геология и 
металургия

От 1998: лен на Международната акаде-
мия на науките по екология и безопасност 
(МАНЕБ) 

От 1998: лен на Международната акаде-
мия по минералните ресурси, Русия

От 1994: лен на Международния орга-
низационен комитет на Световния минен 
конгрес 

От 1992: лен на УС на Българска мин-
но-геоложка камара

НА НИ ИН ЕРЕСИ

Над 195 научни и професионални статии, 
доклади, научно-изследователски и науч-
но-приложни проекти в областта на техни-
ката и технологиите на открити рудници;  
приложението им в минното дело през 
целия жизнен цикъл на  всички етапи от 
разработването на проекти

Монографии

Цоло Вутов. Открит рудодобив: Техника 
и технология, Издателство „Техника“, Со-
фия, 1990 г., 132 стр. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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„ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД - 44 ГОДИНИ УСПЕШНА 
КОМПАНИЯ В МИННАТА ИНДУСТРИЯ 

През 2019 г. „Елаците-Мед“ АД,  
една от най-успешните ком-
пании в минната индустрия 

на България, чества 44 години от 
създаването на МОК „Елаците“ и 20 
години от присъединяването на дру-
жеството към групата ГЕОТЕХМИН. 

МОК „Елаците“ е учреден със заповед 
на Министерството на машиностро-
енето и металургията, обнародвана 
в Държавен вестник на 11.02.1975 г.
Същата година започва прокарва-
нето на уникален, 6,5 километров 
тунел, свързващ рудник „Елаците”, 
община Етрополе, с бъдещата обога-
тителна фабрика в с. Мирково. Пър-
вите строителни работи на откри-
тия рудник стартират през 1976 г.
под ръководството на тогавашния 
му началник инж. Гошо Костов. След 
младите строители е и днешният 
управител на „Геотехмин“ ООД Цоло 
Вутов, току-що дипломирал се мар-
кшайдер.  В следващите няколко 
години той е част от екипа на Рудо-
добивния комплекс – първоначално 
като маркшайдер, главен маркшай-
дер, главен инженер и зам.-дирек-
тор по производствено-технически-
те въпроси на рудника. Участва в 
строителството на съоръжението и 
най-тежките му обекти в периода от 
1976 г. до 1982 г., за което е удосто-
ен със златен орден на труда.  В на-
чалото на 1981 г.  стартиран пускът 
на Минно-обогатителния комбинат 
(МОК) „Елаците” за преработка и 
обогатяване медно-порфирни злато-
съдържащи руди. Рудникът подава 
руда чрез гумено-лентовия транс-
портьор на трошачките и мелници-
те във фабриката и започва дълго-
очакваният процес на флотация. На 
18 февруари 1983 г. МОК „Елаците” е 
открит официално. 

Роден по времето на социализма, 
след приватизацията минният ком-
плекс е развит от изцяло българ-
ския мениджмънт на ГЕОТЕХМИН
и „Елаците-Мед“. 1999 г. е граница-
та между минало, настояще и бъ-
деще. Следва труден период, обу-
словен от трайното понижаване на 
цената на медта на ондонската 
метална борса през 1999 - 2002 г.

На -съвременно оборудване и технологии гарантират е ективното и усто чиво раз-
витие на „Елаците-Мед“

Това води до сериозни финансови 
затруднения за предприятието и 
необходимост от въвеждането на 
спешни икономически мерки и под-
ходящи минно-технически решения. 
След преодоляването на кризата е 
изготвена дългосрочна  стратегия 
за развитие на компанията и раз-
ширяване на производството. Целта 
е „Елаците-Мед“ да бъде устойчиво 
работещо и успешно развиващо се 
предприятие, конкурентно на све-

товния пазар, което осигурява до-
бър жизнен стандарт за служители-
те и регионите.

Ключов фактор с огромно страте-
гическо значение за дългосрочната 
работа на минния комплекс и бъ-
дещето на дружеството са проек-
тите, свързани с удължаването на
живота на рудник „Елаците“. Дока-
заните запаси на находището спо-
ред първоначалния проект са около
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ота  на рудник „Елаците“. ро . дтн инж. оло утов, председател на Над-
зорния съвет на „Елаците-Мед“ АД в средата  с колегите си инж. Добри ветков, 
зам.-председател на Надзорния съвет и инж. Драгомир Драганов, изпълнителен ди-
ректор на „Елаците-Мед“ АД вдясно

220 млн. тона руда и при тогавашния 
производствен капацитет на рудни-
ка и фабриката – около 10 млн. тона 
медна руда годишно, предприятието 
е трябвало да спре да работи през 
2006 г. Проектантският екип раз-
работва варианти за дългосорочни 
проекти за съществено разширение 
и удължаване на експлоатацията 
на находището. На базата на създа-
дения от специалистите на ГЕОТЕХ-
МИН дигитален блоков модел на на-
ходището са преизчислени запасите 
и ресурсите. Днес животът на руд-
ника и предприятието, което дава 
работа на хиляди хора и е свързано 
със съдбата на хиляди семейства, е 
удължен с 25 години, а рудник „Ела-
ците“ се нарежда на едно от първите 
места в Европа по производствена 
мощност в добива на медни руди. 

През 20-те години работа на друже-
ството като част от група ГЕОТЕХ-
МИН разработките и инвестициите 
в най-съвременно оборудване и тех-
нологии гарантират ефективното му 
и устойчиво развитие. Успешната 
история на „Елаците-Мед“ показва 
голямата трансформация на един 
минен комплекс във високотехно-
логична компания. Дигитализацията 
обхваща системи за автоматизация, 
системи за управление на минното 
оборудване, системи за мониторинг, 
наблюдение и контрол на стабилите-
та и др. Нарастващата свързаност 
по цялата производствена верига 
- на хора, съоръжения и системи оп-
тимизира технологичните процеси в 
Рудодобивния, Обогатителния ком-
плекс и на хвостохранилище „Бен-
ковски-2“, в резултат на което се по-

стига по-висока производителност, 
по-добра себестойност и качество 
на крайния продукт.

Специалистите се стремят към 
най-добрите решения във всички 
аспекти на управлението – от проуч-
ването и оценката на ресурсите през 
обогатяването до рекултивацията. 
Постоянно се подобряват условията 
на труд и безопасност. След прива-
тизацията на дружеството меро-
приятията по предотвратяване на 
замърсяването на околната среда 
и осигуряване постигането на при-

ложимите стандарти за отделните 
компоненти на околната среда се 
извеждат като приоритет в дейност-
та му и са елемент на разработените 
програми за опазване и възстановя-
ване на околната среда в района на 
находище „Елаците“ за всеки 5-годи-
шен период от срока на договора за 
предоставяне на концесия.

„Елаците-Мед“ е отговорен конце-
сионер, инвеститор и работодател. 
Дружеството осигурява работа на 
над 1850 пряко заети служители, 
хиляди доставчици и допринася
за качеството на живот в осем общи-
ни. Мениджърският екип непрекъс-
нато се стреми да мотивира кадри-
те, да повишава удовлетвореността
им и да развива корпоративната
социална отговорност към обще-
ството.

След 44 години, от които 20 в гру-
пата Геотехмин, „Елаците-Мед“ АД е 
пример за интелигентна индустрия, 
за ефективно и устойчиво развитие. 
Бизнес успехите се  постигат чрез 
екипна работа между акционерите, 
мениджърите и служителите, в кон-
структивен диалог със синдикатите 
и в добро сътрудничество с институ-
циите, работодателските, браншови-
те, научните организации  и бизнес 
партньорите.  

„ а е-Мед“ АД

Гумено-лентовият транспорт ор от рудник „Елаците“ до Обогатителен комплекс,
с. Мирково
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1   1  Г. 

´ Открито е находище на медно-порфирни руди в мест-
ността „Елаците” в Етрополския балкан. 

11 ФЕВРУАРИ 1  Г. 

´ Учредявяне на Минно-обогатителния комбинат 
(МОК) „Елаците” със заповед на Министерството на 
машиностроенето и металургията.

ДО 1 80 Г. 

´ Проучване и проектиране

1 81 Г. 

´ Стартиран е пускът на комплекса – рудникът подава 
руда чрез гумено-лентовия транспортьор на трошач-
ките и мелниците във фабриката и започва дълго-
очаквания процес на флотация. 

18 ФЕВРУАРИ 1 8  Г. 

´ МОК „Елаците” е открит официално.

1 1 Г.

´ Икономическа оценка за състоянието и възмож-
ностите на рудодобивните и обогатителни мощности 
в комплекса „Елаците-Мед“.

004 . – Първи етап за разширение на рудника до 2011 г.

00  . – Втори етап за разширение до 2016 г.

008  00  . – Трети етап за разширение до 2021 г.

01   014 . – етвърти етап за удължаване живота на 
рудника до 2031 г.

1  Г. 

´ Нов Корпус едро трошене, инсталиран чрез верти-
кална шахта със сечение 150,80 2 и дълбочина
36 , проект, изпълнен до ключ от ГЕОТЕХМИН. В 
изграденото съоръжение е монтирана трошачка на 
фирмата A  C A R  с часова производител-
ност 1650 /час.

1   1 8 Г.

´ Строителство на хвостохранилище „Бенковски-2“ - 
най-мащабния технологичен проект от такъв тип в 
България. 

1  Г. 

´ Първи отводнителни тунели за рудник „Елаците“, с 
дължина – 600-700 ; Изградена е система за ула-
вяне и управление на чисти и промишлени води.

1  Г. Приватизация.

´ „Елаците-Мед“ става част от група ГЕОТЕХМИН.

000 Г. 

´ Започва изготвяне на проекта за извеждане от екс-
плоатация и рекултивация на хвостохранилище „Бен-
ковски-1“.

ЕТАПИ, СВЪРЗАНИ С УДЪЛЖАВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА РУДНИК „ЕЛАЦИТЕ“

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РУДОДОБИВНИЯ И
ОБОГАТИТЕЛНИЯ КОМПЛЕКС НА „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД
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´ Въведени са в експлоатация първият хидравличен 
багер R  R 90 с обем на кофата 8  и автоса-
мосвали R  R100 с вместимост на коша 100 .

001 Г.

´ Въведени са в експлоатация хидравлични багери 
R  R 90 с обем на кофата 8  и автосамосвали 

О КК95 85 , БелАЗ 80  и БелАЗ 120 .

00  Г. 

´ Първа подмяна след приватизацията на лентата 
на магистралния гумено-лентов транспортьор, кой-
то свързва открит рудник „Елаците“, гр. Етрополе, и 
Обогатителния комплекс, с. Мирково.

´ Начало на въвеждане на GP  система за автомобил-
ния транспорт в рудник „Елаците“.

00   00  Г.

´ Започва проектиране на нов Корпус едро трошене 
КЕТ-3 в Рудодобивен комплекс с цел оптимизация на 
рудодобивните процеси чрез съкращаване на транс-
портни разстояния и намаляване на въглеродните 
емисии.   

´ Начало на значителни инвестиции в подмяна на 
минното оборудване и механизация. Въведени са в 
експлоатация мощни хидравлични и електрически 
багери и 100- и 130-тонни автосамосвали; различни 
видове сонди, колесни булдозери, нови конусни тро-
шачки. Въведен е в експлоатация първият  електри-
чески багер R  R 120  с обем на кофата 15   
и първите автосамосвали БелАЗ с вместимост на 
коша 130 .

´ Започва изпълнението на петгодишна програма за 
ликвидиране на щетите от старите замърсявания до 
приватизацията.

´ Значителни инвестиции в подмяна на минното обо-
рудване и механизация в рудник „Елаците“.

´ Оптимизация на реагентовия режим в технологията 
на флотационния процес в Обогатителен комплекс, 
с. Мирково.

´ Внедряване на автоматично дозирано зареждане на 
топките в мелниците в Обогатителен комплекс, мел-
нично отделение, с. Мирково - за първи път в Бълга-
рия, като се гарантира по-висока ефективност.

´ Проектиране на първи етап от разширението на руд-
ник „Елаците“ до 2011 г. 

00   008 Г.  

´ Започва  изграждане на нов Корпус за едро трошене 
КЕТ-3. 

´ Проектиране на втори етап от разширението на руд-
ник „Елаците“ до 2016 г.

´ Проектиране и строителство на транспортен тунел 
към КЕТ-3 на рудник „Елаците“.

´ Изграждане на нов Корпус за едро трошене КЕТ-3 
на рудник „Елаците“ (с две трошачки A  и ).
За реализацията на проекта за 40 млн. евро през 
2009 г. „Елаците-Мед“ получават наградата „Инвес-
титор на годината“. От внедряването на проекта до 
2019 г. са спестени общо 88 млн. тон/километра и
11 млн. литра дизелово гориво. 

´ Проектиране и разширение на ховстохранилище 
„Бенковски 2“ чрез усвояване на свободните обеми 
от към въздушните откоси на съоръжението. Из-
граждане на нови долни стени и нови дренажни сис-
теми в двете секции на хвостохранилището.

00   00  Г. 

´ Прокарване на тунел за промишлени води на река 
Негърщица.

´ Въвеждат се в експлоатация първите дизелови и 
електрически хидравлични багери AC  с обем 
на кофата 15  заедно с автосамосвали AC  

1700 – 100 .

008  00  Г.

´ Проектиране и възстановяване на цех за производ-
ство на молибденов концентрат в Обогатителен ком-
плекс, с. Мирково.
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´ Проектиране на трети етап от разширяването на руд-
ник „Елаците“ до 2021 г.

´ Приемане на рекултивацията на хвостохранилище 
„Бенковски-1“

008- 010 Г. 

´ Изграждане на пречиствателно съоръжение за про-
мишлени води на кота 950 м в рудник „Елаците“.

´ Пускане в експлоатация на филтър-преса „ арокс“

´ Проект за нова ПСОВ на рудник „Елаците“

011  01  Г. 

´ Изграждане на модерна оросителна инсталация на 
хвостохранилище „Бенковски-2“.

´ Изграждане на система за мониторинг в реално вре-
ме на филтрационния поток през основните хвосто-
ви стени на „Бенковски-2“.

´ Изграждане на цялостна автоматизация на Корпус 
едро трошене КЕТ-1 и обвързването  с автоматиза-
цията на Корпус едро трошене №3 

01   014 Г. 

´ Изграждане на пречиствателна станция на терито-
рията на рудник „Елаците“ за отпадъчни води по ино-
вативна технология на Мицубиши Матириълс Текно 
Корпорейшън (ММТЕС), пония.

01   014 Г. 

´ Начало на четвърти етап за удължаване на живота 
на рудник „Елаците“ до 2031 г.

´ Цялостен работен проект за добив и преработка на 
медно-порфирни руди, цялостен работен проект за 
експлоатация на съоръжения за минни отпадъци и 
цялостен работен проект за консервация на обекти 
от комплекс „Елаците“. 

´ Проект за рекултивация на хвостохранилище „Бен-
ковски-2“ до 2021 г.

´ Изграждане на нова система за автоматизирано 
управление на технологичния процес на цех „Средно 
и ситно трошене“.

014 Г.

´ Начало на технологичните проби на новата пречист-
вателна станция за руднични води в рудник „Ела-
ците“. Това е първото съоръжение в Европа, което 
функционира по иновативна технология на Мицуби-
ши Матириълс Текно Корпорейшън (ММТЕС).

´ Внедряване на Автоматизирана система за мони-
торинг, контрол и управление на „Водно и хвостово 
стопанство” към „Елаците-Мед“ АД.

014  01  Г.

´ Въвеждане в експлоатация на нова система за авто-
матизирано управление на технологичния процес на 
цех „Ситно и средно трошене  и управление на тро-
шачни агрегати, Обогатителен комплекс, с. Мирково.

01   01  Г.

´ Удължаване на галерия за чисти води на р. Негърщи-
ца.

´ Въвеждане в експлоатация на нови трошачни агре-
гати в цех „ССТ“.

´ Реконструкция на магистрален хвостопровод запад –
подмяна със стоманени тръби с вътрешно полиуре-
таново покритие.

´ Етапна подмян  на намивните тръбопроводи на 
„Бенковски-2“ със стоманени тръби с полиуретаново 
покритие.

´ Въведена е в експлоатация нова, модерна система 
за управление на минното производство c , 
с която се осъществяват и контролират добивните 
процеси в рудник „Елаците”. 

´ Втора подмяна на лентата на магистралния гуме-
но-лентов транспортьор след приватизацията, кой-
то свързва открит рудник „Елаците“, гр. Етрополе, и 
Обогатителния комплекс край с. Мирково.
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´ В съответствие  с концепцията за управлението на 
водите в Рудодобивен комплекс „Елаците“ са изпъл-
нени над 10 км подземни минни изработки.

´ Внедряване на система за високоточно позицио-
ниране на машините в рудник „Елаците“ P V , 
с която е надградена диспечерската систе-
ма c за управление на минните процеси и 
по-точното им планиране. Системата управлява на-
пълно автоматично производствения процес, пови-
шава производителността и ефективността.

01   018 Г.

´ Намаляване на филтрацията и гарантиране стаби-
литета на оградна дига „Ай дере“ - хвостохранилище 
„Бенковски-2“.

´ Изграждане на пречиствателно съоръжение за дре-
нажни води - хвостохранилище „Бенковски-2“ по тех-
нология на „ЕнвироХеми“.

´ Ремонт на въздушния откос на язовир „Радин извор“ 
и изграждане на система за мониторинг в реално 
време на деформациите и филтрационния поток 
през стената.

´ Изграждане на нова система за автоматизирано 
управление на процес смилане – МФЦ.

´ Надграждане на нова долна стена „Ай дере“.
´ В хвостохранилище „Бенковски-2“ е  внедрена ино-

вативна технология за обезводняване и уплътня-
ване на депониран отпадък с помощта на специа-
лизирана машина . „Елаците-Мед“ АД е 
една от първите компании в Европа, приложили 
това нововъведение към управлението на техноло-
гичния си процес.

´ Започва нов дългосрочен проект за открит добив на 
индустриални минерали – доломити от находище 
„Миал“, община Мирково.

018  01  Г. 

´ Проект за модернизация на Информационно-уп-
равляващата система за процес „Смилане“ в Обо-
гатителен комплекс. Реализация на системата за 

управление и мониторинг на технологичния процес 
включва запазване и оптимизиране на текущите 
алгоритми за управление на технологичните компо-
ненти и агрегати, както и внедряване – за първи път 
в Европа, на подсистема C C O c P , патенто-
вана от C RA  P c , A.

´ Фокус в стратегическото минно планиране е внедря-
ването на специализирания минен софтуер на 

AGO   G - P 3  ( P3 ), познат до 
скоро под името 3 . Осигурява отчетност 
и стриктно и точно изпълнение на планираните дей-
ности в рудника.

´ Внедряване на нова минна механизация - минна 
цистерна водооросител GO G GA5650, 4 ка-
риерни автосамосвали БелАЗ 75137; автогрейдер 
C  модел 18М3; електрически хидравличен 
минен багер AC  2600-6 ; сондажно заряд-
на машина P 5001 RP A .

01  Г.

´ Разширение на съществуващата помпена станция  
за замърсени води.

´ Оборотна деривация от цех „ВХС“ до Обогатителен 
комплекс.

´ Реконструкция на трошач н агрегат - средно и ситно 
трошене.

´ Изграждане на резервен флотационен ред, който да 
осигури поетапен ремонт във флотационно отделе-
ние - „МФЦ“.

´ Изграждане на площадки за събиране, предварител-
но третиране и временно съхранение на отпадъци.

´ Внедряване на нова минна механизация.

´ В изпълнение на Програмата за опазване и възста-
новяване на околната среда в района на находище 
„Елаците“ са технически и биологично рекултивира-
ни над 305 дка от източното насипище, рекултивира-
ни са 260 дка от въздушния откос на хвостохранили-
ще „Бенковски-2“.
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„АДА ТЕПЕ“  НАЙ-НОВИЯТ РУДНИК В БЪЛГАРИЯ 

КАКВО ЗНАЕМ ЗА „АДА ТЕПЕ“

Рудник „Ада тепе“ е разположен на хълма Ада 
тепе, на около 3  южно от гр. Крумовград и е 
един от участъците на находище „Хан Крум“. Спо-

ред направените археологически проучвания и откри-
тите в района на Ада Тепе артефакти, това е най-ста-
рия известен златен рудник на Европа. „Ада тепе“ е 
открит рудник за добив на златосъдържаща руда. 

Обогатителната фабрика преработва добитата минна 
маса с конвенционална технологична схема на прера-

ботка - трошене, смилане, флотация, филтриране до 
получаване на концентрат, съдържащ злато и сребро. 
Минните отпадъци от производството се депонират 
в модерно интегрирано съоръжение за съхранение 
на минни отпадъци. За да отговори на световните 
тенденции в минната индустрия и устойчивото раз-
витие, дружеството съхранява минните си отпадъци 
в съоръжение, което позволява поетапна рекултива-
ция още по време на експлоатацията на обекта. Така 
с приключване на добива ще приключи и рекултива-

„ а мен лично, но и за моите колеги, е въпрос на 
професионална  гордост, че взехме пряко участие 
в откриването и проучването на това находище 
от началото, от геохимична аномалия до находище 
и рудник. а малката и добре изучена територия на 

ългария не е рядкост да попаднеш на най различ
ни минерализации, но от тях да стане находище с 
икономически ефективен за добив потенциал, все 
пак е рядко.“ – отбелязва Цветана Желева, мени-
джър „Проучване“ и част от първоначалния екип 
по проучването на находището.

l „Ада тепе“ е открит рудник за добив на злато-
съдържаща руда

l ланираната годи на производителност на
обогатителната абрика е т. руда със
съдържание на метал злато тр.у.

l Срок на експлоатация на рудника - години.
l Срок на де ностите по строителство, експлоа-

тация, закриване и рекултивация години.
l апитална инвестиция на сто ност , ми-

лиона долара.
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„Инвестициите са ката-
лизатор на развитие, 
а „Дънди Прешъс Ме-

талс Крумовград“ ЕАД вече над 
петнадесет години инвестира в 
разработването на открит руд-
ник в участък „Ада тепе“ в Кру-
мовград. От първите стъпки по 
проучването до строителството 
и експлоатацията, това е пър-
вият новоразработен рудник в 
България за последните 40 го-
дини. Проектът успя да спечели 
подкрепата на местната общест-
веност и да консолидира екс-
пертите от всички компетентни 
институции. Обединявайки про-
фесионализма на много специа-
листи и стъпвайки върху налич-
ните най-добри международни 
практики, изградихме минно 
предприятие, което задава стан-
дарти не само в България, но и в 
Европейския съюз.

Минният бизнес е труден и реа-
лизирането на един проект из-
исква дълго време и поемане 
на сериозен риск. Радвам се, че 
нашият подход винаги да пред-
ставяме открито своите намере-
ния, да обсъждаме притеснени-
ята и да се вслушваме в добрите 
препоръки доведе до успех. 

В месеца, когато минният бранш 
отбелязва професионален праз-
ник, и на прага на официално-
то откриване на рудник „Ада 

тепе“, което ще се състои на 
23.08.2019 г., екипът на „Дънди 
Прешъс Металс Крумовград“ 
ЕАД ще отпразнува своя пър-
ви Ден на миньора с работещо 
предприятие. Още 250 човека 
ще се присъединят към работе-
щите в минерално-суровинната 
индустрия.   

През годините „Дънди Прешъс 
Металс“ убедително доказа, че 
работи с отговорност към хо-
рата, здравето и природата. В 
процеса на модернизиране на 
предприятието в елопеч из-
градихме екип с богат опит, 
който споделяме и ще развием 
в Крумовград. Благодарение на 
силната ангажираност на все-
ки един и упоритата работа на 
всички заедно, днес успяваме 
да сме българският пример в 
световната минерално-суровин-
на индустрия с достиженията си 
в дигитализацията на минното 
дело, технологиите и модерния 
подход към управлението на 
минните отпадъци.

В основата на нашия успех стои 
партньорството и мисълта за 
устойчивото бъдеще на регио-
ните, в който работим. Добрите 
ни взаимоотношения в общ-
ността се основават на диалог и 
на споделено желание за прос-
перитет не само в годините на 
добив, но и напред в бъдещето. 
Нашата социална ангажираност 
не се измерва само в средства-
та, които инвестираме в мест-
ните общини. Тя е непрекъснат 
процес, който преминава през 
разбирането и участието на все-
ки един от служителите на ком-
панията.

Пожелавам на всички колеги 
здраве и безопасна работа, и 
нека всеки от нас по най-добрия 
начин сътворява нашето по-до-
бро утре.“ 

 Д-р инж. И И  Г РКОВ,

Вицепрезидент на „Дънди Пре-
шъс Металс“ Инк. и Изпълните-
лен директор за България

цията. Технологията на депониране 
има две големи предимства - въз-
можността за прогресивна рекул-
тивация и необходимостта от два 
пъти по-малко територия в сравне-
ние с конвенционалния тип съоръ-
жения.

ОТКРИВАНЕТО НА НАХОДИ ЕТО

Всичко започва от земните недра – 
от движението и взаимодействие-
то. Продължава с волята на човека 
да се бори и да създава. И ако сме 
забравили къде е началото, точно 
днес, в навечерието на откриването 
на първия новоразработен рудник 
за последните 40 години, е добре да 
се върнем назад към корените.

Корените на рударството и добива 
на минерални суровини се крият да-
леч в миналото. Извършвани преди 
почти 40 000 години, тези дейности 
са дали начало на една професия, 
позната и днес - миньорството. 

Археологическите проучвания по-
казват, че през късната бронзова 
епоха на значителна част в маси-
ва Ада тепе до Крумовград е раз-
работван най-големият известен 
златодобивен рудник на Балканите. 
Добив на злато на Ада тепе има в 
началото на V в. пр. Хр. Златодоби-
вът започва на самия връх и посте-
пенно се разпростира върху цялата 
площ на билото.

Преоткриването на поминъка на 
този район започва през 2000 г., 
стъпка по стъпка от наблюдението 
на геохимична аномалия през опре-
деляне на площ със златосъдържа-
ща минерализация до регистриране 
на геоложко и търговско откритие. 
За първоначалните дейности по 
изкопаване на канави са наети 
десетина човека от Крумовград. 
Работата продължава с разкрива-
не, картиране и документиране на 
послойни тела от юг и запад на Ада 
тепе, задаване на магистрални ка-
нави около билната част на хълма 
за разкриване и проследяване на 
секущи зони на силификация. 

Извървеният път след това от необ-
ходимите разрешителни, през стро-
ителството до въвеждането на мин-
ния обект в експлоатация е труден 
и изпълнен с риск. 
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ИСТОРИЧЕСКИ ОБЗОР

l През 2000 г. „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ 
ЕАД, (с предишно наименование „Болкан Минерал 
енд Майнинг“ ЕАД – „БММ“ ЕАД) получава разре-
шително за търсене и проучване в площ „Крумов-
град“;

l Последователно са придобити концесионни права 
за добив и преработка на златосъдържащи руди 
от находище „Хан Крум“ и е проведена процедура 
за оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС).

l Първоначалните планове за участък „Ада тепе“ 
включват добив по открит способ и преработка на 
златосъдържащи руди до метал (злато доре) чрез 
цианидно излужване, съхранение на отпадъка  в 
конвенционално хвостохранилище и на скалната 
маса на насипище с обща площ от около 200 хек-
тара.

l През 2005 г. опасения относно предложената тех-
нология са изразени от различни заинтересовани 
страни и Дружеството оттегля доклада за ОВОС.

l През 2007 г. България става член на Европейския 
Съюз. Изгражда се мрежата от защитени зони 
Натура 2000. Създава се нормативната уредба за 
прилагане на процедурата по Оценка за съвмести-
мост (ОС), приложима към всички инвестиционни 
предложения, планове и програми, които потен-
циално биха могли да засегнат зоните от Натура 
2000. „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД 
адресира опасенията на обществеността  и прави 
съществени промени в инвестиционното предло-
жение. Разработен е нов проект за преработка на 
рудата до златно-сребърен концентрат, съгласно 
който проектната площ се намалява с 1/3, отпада 
изграждането на конвенционално хвостохранили-
ще, което се замества от интегрирано съоръжение 
за съхранение на минни отпадъци. Изключено е
използването на цианид, въпреки че е намалено 
извличането на ценния метал.

l През 2010 г. стартира нова процедура по ОВОС в 
рамките, на която е изготвен Доклад за ОВОС за 

новото инвестиционно предложение. Докладът е 
оценен положително.

l Проектната площ за добив и преработка на зла-
тосъдържащи руди е включена в границите на за-
щитена зона „Родопи - Източни“ по местообитания, 
част от мрежата Натура 2000, а също и в близост 
до защитена зона за птиците “Крумовица“. Налага 
се изготвяне на Оценка за съвместимост.

l Изготвената Оценка за съвместимост става една 
от Най-добрите практики на Европейския съюз и 
е публикувана на страницата на Европейската ко-
мисия. 

l Министърът на околната среда и водите издава 
положително Решение, което влиза в сила през 
месец март 2013 г.

l През 2014 г. Дънди Прешъс Металс, Канада  до-
говаря допълнителни финансови средства във 
финансовия си пакет с консорциум от банки, за 
които Европейската банка за възстановяване и 
развитие (ЕБВР) функционира като агент по въ-
просите, свързани с опазване на околната среда. 
Съгласно Екологичната и социална политика на 
ЕБВР и съответните Изисквания за изпълнение, 
проект от такъв тип и мащаб изисква изготвянето 
на пълен доклад за Оценка на въздействието вър-
ху околната и социална среда.

l Докладът за Оценка на социалното въздействие 
е изготвен, за да съпровожда одобрения доклад 
за ОВОС от 2010 г. В допълнение към Изисква-
нията за изпълнение на ЕБВР, някои от банките 
в консорциума се придържат и към  Екваторните 
принципи, и поради това проектът е съобразен и 
със Стандартите за изпълнение на МФК (2012 г.). 
Пакетът от допълнителни екологични и социални 
документи, както и доклада за ОВОС, заедно пред-
ставляват Оценката на въздействието върху окол-
ната и социална среда (ОВОСС) на проекта.

l През май 2015 г. „Дънди Прешъс Металс Крумов-
град“ ЕАД сключва с Община Крумовград Мемо-
рандум за разбирателство, с който двете страна 
се договарят да работят съвместно за развитието 
и осъществяването на Проект Крумовград.

l В рамките на няколко месеца Общински съвет 
Крумовград одобрява Специализиран подробен 
устройствен план на производствената площадка 
и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД заку-
пува необходимите земи.

l През юли 2016 г. е одобрен инвестиционния про-
ект и издадено Разрешение за строеж, което вли-
за в сила през август 2016 г.

l През октомври 2016 г., след получаване на всички 
необходими разрешителни, строителството на но-
вите фабрика и рудник започва.

l Строителните дейности продължават до юни
2019 г.

ДПМ

l ървото производствени взривяване на руд-
ник „Ада тепе“
На 3 юли 2018 г. служители и жители на някол-
ко близки селища станаха свидетели на първо-
то производствено взривяване на рудник „Ада 
тепе“.

l ърви концентрат от „Ада тепе“
На 13 март 2019 г., по време на тестови дей-
ности по въвеждане в експлоатация на обога-
тителния комплекс в „Дънди Прешъс Металс 
Крумовград“ ЕАД, успешно беше произведен 
първият концентрат от рудник „Ада Тепе“. 
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СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА 
В НОВИЯ ФИЛТРАЦИОННО-СУШИЛЕН ЦЕХ 
В „КАОЛИН  ЕАД

Д-р инж. Мирослав Маринов,  .  - „Каолин“ ЕАД

INNOVATION TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT IN THE NEW FILTRATION DRYING UNIT 3 
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РЕЗ МЕ

Създадено през 1924 г., „Каолин“ ЕАД е най-старо-
то действащо минно предприятие в България.  По-
настоящем „Каолин“ е единствената компания в 

гоизточна Европа, която обезпечава пълна гама от 
индустриални минерали за производството на стъкло 
и керамика и е един от най-големите производители 
на шамот в света. Дружеството предоставя ключови 
материали с приложение в строителството, леярска-
та промишленост, филтрацията на питейни води, про-
изводството на фуражи и още много други сфери на 
икономиката. Продуктовото портфолио обхваща бли-
зо 200 разновидности на основните произвеждани 
индустриални минерали – кварцов пясък, обогатен 
каолин, шамот, варовик, доломит, фелдшпат, глина. 
От 2013 г. едноличен собственик на „КАО ИН“ ЕАД 
е германската Кварцверке ГмбХ. Благодарение на 
включването си в един от най-мощните европейски 
конгломерати в областта на добива и преработката 
на индустриални минерали, „Каолин“ ЕАД днес е на-
пълно интегрирано в европейската минна индустрия. 
Обменът на технологии и ноу-хау с колегите от Гер-
мания, Австрия, Полша и още редица страни чертае 
блестящи перспективи за въвеждането на високотех-
нологични производства в България и създаване на 
продукти с висока добавена стойност. Като част от 
процеса на модернизация на производството, през 
2018 г. в Обогатителна фабрика „Ветово“ стартира из-
граждането на модерен Филтрационно-сушилен цех 
№3, модул 1. В материала са разгледани избраните 
технологични процеси и съответното оборудване. 

КЛ ЧОВИ ДУМИ филтрация, обогатяване на каолин, 
иновации, технологии, екструдиране на каолин, сушил-
ня кипящ слой

„Каолин“ ЕАД осъзнава силата на знанието и 
необходимостта от технологично усъвър-
шенстване, следвайки динамиката на раз-

витие на съвременните технологии в днешния минен 
отрасъл. Задачата, поставена ни от нашия собстве-

ник „Кварцверке“ ГмбХ ( ), е непрекъснато повиша-
ване на производителността чрез системна модерни-
зация и внедряване на най-съвременни технически 
средства и технологии.  
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. Д-Р ИНЖ. МИРОСЛАВ МАРИНОВ  ръководител Инвестиционни проекти в 
„Каолин“ ЕАД.  Завършва Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ 
през 2002 г. Защитава дисертационен труд в катедра „Обогатяване и рецик-
лиране на суровини“ на тема „Комбинирани технологии за преработване на 
индустриални минерали“ през 2014 г. при уважавания  проф. д-р Иван Ниш-
ков. Автор е на научни публикации, представени на международната научна 
общност в Индия, Турция, Австралия, Сърбия, Босна и Херциговина, Гърция и 
др. Участва с водеща роля в реализирането на редица инвестиционни проек-
ти, някои от които в чужбина.  Професионалните му интереси са в областта 
на обогатяването на индустриални минерали, разработване на нови безот-
падни технологии, управление на големи инвестиционни проекти.

мощности от такъв модерен тип, следвайки най-нови-
те процесни разработки в индустрията и спазвайки 
най-добрите практики на немските колеги от . 

След осъществяването на инвестицията Обогатител-
на фабрика „Ветово“ ще заживее втори живот, след 
построяването си през 1974 г. Новите мощности ще 
работят на 3 смени, 24 часа в денонощието, 7 дни в 
седмицата, като 10 работника ще покриват този ра-
ботен процес. Инвестицията ще увеличи качеството 
на произвежданата продукция, ще редуцира до мини-
мум загубите на готова продукция при товарене чрез 
директна връзка на новите цехове със съществува-
щата жп линия, като по този начин ще се оптимизира 
процесът на товарене, ще се намалят и преките раз-
ходи за произвеждане на единица продукция.

Крайният срок за завършване на проекта е 2 февру-
ари 2020 г. 

През 2016 г. Надзорният съвет на „Каолин“ ЕАД одо-
бри решение за изграждане на изцяло нова производ-
ствена мощност за най-голямата фабрика в група-
та – Обогатителна фабрика „Ветово“. След 2 години 
усилено проектиране и полупромишлени тестове за 
намиране на най-добрата технология, през 2018 г. 
стартира изграждането на илтрационно сушилен 
цех , модул .

Филтрационно-сушилен цех №3 се състои от два 
модула, първият от които се строи в момента. Об-
щата проектна производствена мощност от двата 
модула (първи и втори) е 200 000  обогатен каолин
годишно. Модул  е проектиран за производството на 
90 000  обогатен каолин годишно. 

Инвестицията за Модул  е на стойност над 7 млн. 
евро, а общата сума за двата модула ще надхвърли 
15 млн. евро. Това ще са първите производствени 

иг. . Общ изглед на илтрационно-су илен цех  С
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ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ 
ПРОЦЕС  

Технологичният процес накратко е 
разделен на четири основни проце-
са: у а ане  ру ане  е с руд -
ране  су ене

У   

За първи път в групата на  и в 
областта на обогатяването на ин-
дустриални минерали ще се из-
ползва за утаяване на каолинова 
суспензия сгъстител от нов тип: 
( c  P   ). Досега 
такъв тип е използван единствено 
за пречистване на води от твърдо 
съдържание, защото предимството 
му е гарантиран чист прелив без 
твърди вещества. През 2017 г. бяха 
направени серия от полупромиш-
лени тестове в A A Швеция, които 
показаха, че е напълно възможно 
този тип сгъстител да се из ползва 
за утаяване и сгъстяване на каоли-
нова суспензия, . , . .

Екипът на ФСЦ3 не спира дотук – 
следва мотото си: „ е о ран а а  

ред а е с а а  ред а  
о ран ен а  Въпреки ограниче-
ното време, с което разполагахме, 
започнахме лабораторни тестове 
в Холандия за усъвършенстване и 
подпомагане на процеса на утаява-
не чрез различни процеси като:

l Електрокоагулация с R  . 
Фините частици се флокулират/
групират чрез електрически 
процес в размер до над 20 пъти 
собствения на частицата. Пре-
димство на електрокоагулаци-
ята е, че не се внасят допъл-
нителни реагенти и така не се 
повишава минерализацията на 
продукта, бързо образуване и 
утаяване на флокулите, . 4.

l Комбинация на коагуланти с 
класическите, използвани сега 
флокуланти. Фините частици 
имат отрицателен повърхностен 
заряд. Това налага те да бъдат 
неутрализирани, за да бъдат от-
странени от водния поток. Про-
цесът на неутрализиране на за-
ряда и свързване на частици за 
образуване на микрофлокулни 
агрегати се нарича коагулация. 
Следва процесът флокулация, 
при който коагулиралите части-

иг. .  Зърнометрично разпределение

иг. . Седиментационен тест

иг. . аолинова суспензия преди и вода след електрокоагулация. ажно е да се 
отбележи, че във водата съдържанието на твърдо вещество е почти  
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ци се обединяват в по-големи агрегати с помощта 
на флокулант и се утаяват.

Финалното процесиране за утаяване ще е известно в 
края на 2019 г. Монтирането на сгъстител  P , 

550 е показано на . .

У

Предвидено е филтруването да се осъществява с 
най-големите филтър преси в групата, с големина на 
филтърните плочи 2х2 . 

Филтърните преси са тип мембранни, произведени от 
маркет лидера в тази област A R , с производи-
телност   15  на цикъл 7,5 / , . . 

Една любопитна подробност в хода на преговорите 
за закупуване на оборудване: Екипът на ФСЦ3 де-
монстрира знания и опит и успя да убеди A R  
да подмени заложените от тях капризни захран-
ващи помпи C  O, струващи над 300 
000 евро  с предложените от екипа на ФСЦ3 пом-
пи от нов тип R  на , струващи само
40 000 евро.  Тази подмяна беше приета единодушно 
от инженерния състав на A R   и документирана 
в гаранционните условия, дадени от тях.

УД

Екструдиращата машина , .  е последно 
поколение със система за утилизиране на прах. 

иг. . Монтаж на сгъстител  , 

иг. . Монтаж на илтър преси   
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У

Сушенето е поверено на сушилня тип „кипящ слой“ 
(F   ), като са взети под внимание всички 
специфики на този процес и са заложени в техноло-
гията, . 8. 

Тази сушилня ще доведе до икономия на газ в поря-
дъка на 35% спрямо сегашното съществуващо поло-
жение. 

„Каолин“ ЕАД винаги се е стремял да бъде водеща 
компания в областта на процесирането и иноватив-
ното оборудване. Така както през 2007 г. въведохме в 
редовна експлоатация c  c  ®, така и през 
2020 г. ще спазим традицията и ще пуснем този ино-
вативен Филтрационно-сушилен цех в експлоатация.

Иновациите са жизнено необходими за минерално-су-
ровинната индустрия на България. Въвеждането им 
в практиката позволява да се повиши конкуренто-
способността на минния бранш, а оттам да се стигне 
и до ръст на националната икономика чрез растежа 

на БВП и на износа. Друга важна полза от внедрява-
нето на иновации е, че те водят до растеж, който е 
в хармония с принципите на устойчивото развитие. 
Като се започне от ефективното оползотворяване на 
рудните тела и се премине през преработка на отпа-
дъчни води, за да се приключи с комплексни мерки за 
опазване на околната среда и пестене на енергия. За 
да бъдат конкурентни и да се развиват, компаниите 
трябва да въвеждат нови идеи и концепции. Дори те 
да не се превърнат в нови продукти в момента, биха 
се реализирали в бъдеще. 

Вярваме, че иновациите в минералносуровинния 
бранш са от фундаментално значение за съществу-
ването на хората, за устойчивото развитие на наша-
та 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 базира на високо ниво на 
потребление на природни ресурси. Съгласно Мадрид-
ската декларация за суровините, полезните изкопа-
еми са от съществено значение за всички отрасли 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.

Несъмнено в обозримото бъдеще минната индустрия 
ще продължава да има ключово значение за света. 
Именно минералносуровинният сектор е ключът към 
механизма 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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иг. . Су илня   иг. . Екструдираща система

иг. . аст от екипа, участващ в реализирането на проекта 
на новия илтрационно-су илен цех , модул 
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БЪЛГАРСКАТА МИННА ИНДУСТРИЯ ИНВЕСТИРА 
УСИЛЕНО В НОВИ ТЕХНОЛОГИИ

Инж. Теодор Маринов, ръководител на Оперативно направление Дигитални индустрии, 
 България

- Ин  Мар но  а о е с с о н е о  енден е  
нна а ндус р  у нас о а  наб ден

-До неотдавна минната индустрия не само у 
нас, но и навсякъде по света бе смятана за 
замърсяващ, консервативен и изоставащ по 

отношение на иновациите бранш. Въпреки често се-
риозния принос в националните икономики минните 
компании трябваше да се борят с негативен имидж, 
дължащ се нерядко на предубеденост и непознаване 
на индустрията сред широката публика.

Това вече не е така. През последните години много 
от големите предприятия по света инвестираха зна-
чително в нови технологии, обучение на персонала и 
засилена работа с местните общности, утвърждавай-
ки се не само като основни двигатели на икономиче-
ския просперитет в регионите, но и като отговорни и 
загрижени членове на обществото.

България също не остана встрани от този процес. По 
данни на Българската минно-геоложка камара за по-
следните 18 години водещите добивни компании са 
вложили над 4 млрд. лева в технологично обновле-
ние, резултатът от което е подобрени икономически и 
екологични показатели и представяне по отношение 
на здраве и безопасност. 

Моите наблюдения също показват, че една значи-
телна част от българските миннодобивни и минно-
преработвателни компании инвестират мащабно и 
целенасочено в постигането на ниво на автоматиза-
ция и дигитализация, сравними с най-добрите светов-
ни стандарти.

Гордеем се, че като част от глобален технологични 
лидер ние от оперативно направление Дигитални 
индустрии на  България подкрепяме бранша 
по пътя му към Минна индустрия 4.0, предлагайки 
най-модерните технологични решения и услуги.

- а  са ред а е с а а  ред о о е ра ена 
нна а ндус р   а о е ре ен е о  Дос а но  

е са о е но о но обно ане

Предизвикателствата, пред които е изправена мин-
но-добивната индустрия в България, не се различа-
ват съществено от тези, с които се сблъскват ком-
паниите от сектора в по-голяма част от останалите 

държави, където този бранш е развит. Волатилността  
на световните пазари, състоянието на водещите све-
товни икономики, които са и основни потребители на 
суровини и метали, необходимостта от спазване на 
по-строги екологични стандарти, недостигът на ква-
лифицирани кадри, нуждата от модернизация на обо-
рудването – това са само част от факторите, които 
влияят върху тази индустрия.

Трудностите, пред които е изправена минната индус-
трия по цял свят - сега и в бъдеще - могат да бъдат 
овладени само чрез повишаване на производител-
ността и намаляване на разходите за експлоатация и 
добив. Това върви успоредно с необходимостта да се 
спазват и по-строгите екологични разпоредби и да се 
осигурят безопасни условия на труд.  

Дигитализацията и автоматизацията на цялата вери-
га на стойността могат да играят ключова роля в тази 
трансформация, тъй като те носят допълнителна про-
зрачност и повишена ефективност на операциите. В 
глобален мащаб минните компании вече инвестират 
в нови технологии за анализ на данни и изкуствен ин-
телект в опит да използват данните, които генерират, 
за да подобрят планирането и вземането на решения 
по цялата верига на стойността. Това води до пови-
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Напълно автономна система за управление на скла-
дово въглищно стопанство заработи в електро-
централа B , собственост на AG, Германия. 
Централата е оборудвана с 4 насипообразувателя, 
включително лентова транспортна система и напъл-
но автоматизирано товарене на влакови композиции. 
Цялостното оборудване в частта електричество, ав-
томатизация, захранване, включително проектиране, 
изпълнение, пускане в експлоатация и сервизен дого-
вор, бяха изпълнени от .

Гордеем се, че всички големи български минни ком-
пании също са наши клиенти. Проектите, в които 

 участва директно като главен изпълнител 
или индиректно като доставчик на системи и реше-
ния, покриват всички процеси в миннодобивния сек-
тор - от пълната електромодернизация и автомати-
зация на тежко минно оборудване и системи за ново 
минно оборудване до иновативни софтуерни реше-
ния за цялостно управление на минни производства.

Сред  нашите водещи клиенти са „Мини Марица-из-
ток“, където през последните години отделните опе-
ративни направления на  България участват 
в няколко мащабни проекта.  През 2011 г.  
България бе избрана за фирма-изпълнител по проект 
за „Рехабилитация на подстанциите на главния тран-
сформатор и изграждане на нови мобилни подстан-
ции заедно със съответните КРУ и свързващото обо-
рудване за повишаване на електрозахранването от
6 V на 20 V за рудник „Трояново-3” и рудник „Трояно-
во-север” на „Мини Марица-изток” ЕАД”. През 2015 г. 
бе подписан нов договор по проект „Компенсиране 
на реактивната енергия и рехабилитация на промиш-
леното осветление на минното оборудване”, в който 

 участва като главен изпълнител. Отделно 
имаме принос като доставчик за партньорски фирми 
в още няколко проекта в „Мини Марица-изток“, вкл. 
доставка на хардуер и софтуер за автоматизация за 
„Изграждане на пробовземащи системи за контрол 
на качеството на въглищата“ и доставка на система 
за автоматизация и задвижвания във връзка с елек-
трорехабилитации на верижно-кофови и роторни ба-
гери.

Сред другите наши големи проекти за компании от 
минната индустрия са модернизацията на 11 топкови 
мелници, както и доставка на системата за автома-
тизация на молибденова флотация в  „Елаците-Мед“.

В „Асарел Медет“ автоматизацията на рудничен ком-
плекс, в част хардуер и софтуер, също бе реализи-
рана със специализирани редундантни системи на 

.

Разбира се, този списък може да бъде продължен с 
още много проекти за модернизация на българската 
минна индустрия, с които се гордеем. В тази връзка 
през октомври планираме специално събитие, посве-
тено на бранша. По време на двудневния технически 
семинар    ще бъдат представени 
най-новите разработки и подобрени версии на наши-
те технологии, които позволяват на българските ни 
клиенти от бранша да бъдат още по-успешни.

шаване на безопасността, увеличаване на производи-
телността и намаляване на разходите. 

Разбира се, инвестициите в технологии биха били 
безсмислени, ако няма кой да работи с тях, така че 
обучението и по-нататъшната квалификация на пер-
сонала също трябва да бъдат приоритет на тези ком-
пании.

Всичко това върви ръка за ръка с осъзнатата отго-
ворност на минната индустрия за екологичното и ико-
номическо благосъстояние на местните общности и 
на обществото като цяло.

- а   о а а на ннодоб н е  нно ре-
рабо а е н  о ан  у нас  о с е а да ос ес  

ре ода  М нна ндус р  

Новите технологии са един от начините за решаване 
на тези проблеми. Като един от основните доставчи-
ци за минната индустрия,  предлага цялостно 
портфолио от решения, което позволява ефективно 
да бъдат посрещнати тези предизвикателства на все-
ки етап от процеса - от извличането до транспортира-
нето и обогатяването. 

Можем да се похвалим с множество успешни проекти 
както в България, така и в чужбина. Нашата компания 
помогна за електрификацията и автоматизацията 
на най-ефективната фабрика за алуминий в света -

. Съоръжението, смятано за най-екологичния и 
енергийно-ефективен завод за топене на алуминий, е 
разположено на полуостров  в Норвегия.

Във V  .A., Бразилия, разработването и внедрява-
нето на новата c  c   - сис-
тема за управление на всички фабрики за желязна 
и манганова руда, разпръснати в 38 обекта, също бе 
поверено на нас, като  изпълни проекта до 
ключ - внедряването, интегрираните тестове и спома-
гателни дейности по извличането, транспортирането 
и преработката на руда.

оп мениджъри на  от ентрална и Източна Европа 
на посещение в „Асарел Медет“. За автоматизацията на руд-
ничния комплекс са използвани системи на 
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Постоянната оптимизация на технологичните 
процеси и достигнатото ниво на автоматизация 
породи интересно предизвикателство, от което 

при MIBRAG mbH, оператор на открити рудници Про-
фен и Шлеенхайн се зароди идеята, да се автоматизи-
ра по такъв начин ходовия механизъм на междинния 
транспортьор и на разтоварващото устройство на 
насипообразуватели 1112, 1119, 1124, че да бъде въз-
можно управлението им без намесата на оператор. В 
тази насока, въз основа на опита на техниците и ин-
женерите от Актемиум БЕА в автоматизацията на съ-
оръжения за управление на тежко минно оборудване 
без оператор, беше разработен един солиден проект.

Автоматизацията на един процес върви ръка за ръка 
с намерението да се осигури персонал за други за-
дачи. Целта на настоящия проект е възприятията на 
различна информация от оператора по време на ра-
ботния процес да бъде реализиран  чрез имплемен-
тирането на модерна и надеждна сензорика, пригоде-
на за работа във всяка среда при такива приложения. 
Особено предизвикателство се оказа реализирането 
на прогнозното позициониране на ходовия механи-

ЧАСТИЧНА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НАСИПООБРАЗУВАТЕЛ 
ЗА БЕЗОПЕРАТОРНО УПРАВЛЕНИЕ 
НА МЕЖДИНЕН ТРАНСПОРТ ОР

Инж. Стоян Джевизов - управител на „Актемиум БЕА Балкан“ ЕООД, София

иг.  Нагледно изображение режим на работа на насипо-
образувател в пространствена координатна система

иг. . Изображение на насипообразувател  в открит 
рудник леенха н на  реализация на полуавтомати-
зиране на транспорт ор за претоварване  г.

зъм на междинния транспортьор, за да могат да се 
постигнат по възможност всички желани от мани-
пуланта и технологически необходими настройки на 
машината. Като база на подлежащото за реализация 
приложение за управление на насипообразувателя 
служи проекцията на насипообразувателя в триго-
нометричен модел, при който се изхожда основно от 
това, че остта  е сходна с транспортиращата лен-
та. Тъй като между разтоварващото устройство и
лента 1 на абзетцера съществува механична връзка, 
може да има само едно движение на насипообразува-
теля по протежение на оста . 

окалните точки се изчисляват с триг нометричен 
метод в програмируем логически контролер и за це-
лите на автоматичното управление и визуализация 
се запаметяват в мащаб. За изчисляването на авто-
матичната функция от значение е само относително-
то положение спрямо лентовия транспортьор, а не 
абсолютното местоположение в зоната. Позициони-
рането чрез полуавтоматичната функция се базира 
изключително на изчисляването на всички познати 
размери на конструкцията и техните актуални ъглови 
позиции и траектории на изместване. 

Автоматичната функция генерира командите за поло-
жение на задвижванията за автоматично опериране 
на частите от инсталациите – ходов механизъм, меж-
динен транспортьор и лентов претоварач въз основа 
на познатото положение на съоръжението и начина 
на управление на оператора на основния насипообра-
зувател. По този начин с помощта на различни упра-

https://www.youtube.com/watch?v=OW01YeD2vfk&t=222s
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иг. . ригонометричен модел

вляващи алгоритми ходовите меха-
низми на междинния транспортьор 
и на лентовия претоварач така се 
синхронизират спрямо главната 
машина, че не се допуска стигане-
то до технологични гранични или 
крайни положения. Включително  
се разпознават автоматично и точ-
ките на обръщане на машината. 

В комплексни съоръжения обслуж-
ването и контрола на инсталации-
те трябва да се извършва по още 
по-интуитивен и опростен начин. В 
проекта за частична автоматиза-
ция на насипообразувателя тази 
цел беше реализиран  за първи 
път посредством въвеждането на 
динамичен изглед върху цялата ма-
шина.

Операторът вече има възможност 
с един поглед да придобие цялост-
ната информация за технологич-
ното позициониране на целият ан-
самбъл от машини. Динамичното 
представяне предлага освен „Об-
хващане с един поглед“ на положе-
нието на съоръженията, но също 
така онагледява и посоката, в която 
съоръжението ще се движи. Заедно 
с регистрирането на маршрута и 
различните трендове за движение 
оператора може по-ефективно от 
всякога да наблюдава, управлява 

и оптимизира транспортьора, кой-
то управлява, респективно самия 
процес.

Цялата история, както и актуалната 
информация за процесите се за-
паметяват в архив на процесните 
величини и се използват за мони-
торинг на автоматичната функция. 
В следствие на това за месеци на-
пред може да се осигури средно 

99% надеждност и възможност за 
достъп до данни. Доколкото пред-
поставките за полуавтматичния ре-
жим са налице, е възможен начин 
на управление с включена полуав-
томатика на 99 %.

Целият проект показа, че е въз-
можно, процесите в областта на 
подемно-транспортните машини и 
тежкото минно оборудване да се 
автоматизират без ограничения в 
капацитета, сигурността и надежд-
ността на експлоатация без упра-
вление от оператор. 

С натрупаното ноу-хау, ценен опит 
и с визия в духа  на Индустрия 4.0, 
ние от Актемиум БЕА вече се рад-
ваме на нов  предизвикателств , 
работейки през 2019 г. по реализи-
рането на проекти на MIBRAG mbH
за пълна автоматизация на полуав-
томатизираните насипообразува-
телни системи. 

„Актемиум БЕА Балкан” EOOД 
предлага услуги в областта на 
енергийните и информационните 
технологии, разработва експертни 
решения и предоставя услуги 
за целия жизнен цикъл на 
индустриалните съоръжения.
Фирмата е част от международната 
мрежа на Актемиум, която 
включва 300 бизнес единици в 38 
страни и е дъщерна на френския 
концерн „Винчи Енерджис” (VINCI 
Energies) – едно от най-големите 
предприятия в света, предлагащи 
услуги в областта на енергийните 
и информационните технологии, 
в частност електротехника и 
автоматизация, комуникационни 
инфраструктури, мрежи и услуги, 
фасилити-мениджмънт и др.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Географските информационни системи (ГИС) са 
клас информационни системи за създаване, 
управление, съхраняване, анализ и визуализация 

на пространствени данни. Те се реализират по някол-
ко основни начина – като самостоятелни настолни 
системи, в локални мрежи (малки или с корпоративен 
обхват), или в облака. Изключително приложение на-
мират т. нар. мобилни ГИС – конфигурации, позволя-
ващи ограничен или пълен администраторски достъп 

МНОГОЦЕЛЕВИ ГЕОИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ НА 
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РЕЗ МЕ

Тази публикация описва разработването на универси-
тетски ГИС портал и уеб приложение, което позволя-
ва качване на граници на планираните проучвателни 
зони (в различни ГИС формати) и анализ на евенту-
ални конфликти със съществуващите санитарно-ох-
ранителни зони. Всички услуги са създадени с проду-
ктите R   10.7.1. ( , P , , 
P  и  A B ), лицензирани от ЕСРИ България 
за научно-изследователски и образователни цели в 
МГУ „Св. Иван Рилски”. Данните по проекта са полу-
чени по Закона за достъп до обществена информа-
ция. Уеб приложението осигурява удобен и интерак-
тивен достъп до данни за широк кръг потребители в 
минералносуровинната промишленост, включително 
минни компании, държавни институции и академичен 
сектор.

КЛ ЧОВИ ДУМИ  ГИС, A cG , уеб приложение, 
облачни технологии

до системите чрез мобилни устройства, свързани в 
интернет – смартфони, таблети и др. Използването 
на ГИС на всички равнища в минното дело е особено 
полезни за управление на големи, качествено разно-
образни масиви от данни, решаване на аналитични 
задачи, създаване на картографски и други продукти. 
Има два основни вида ГИС – комерсиални и със сво-
боден достъп. Първите предлагат платени продукти с 
високо ниво на документация и техническа поддръж-
ка, докато вторите са безплатни, но обикновено изис-
кват по-високо ниво на  подготовка от потребителя 
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поради липса на детайлно разработена техническа 
документация.

През 2017 г. в Минно-геоложки университет „Св. Иван 
Рилски“ е изградена комплексна ГИС с три основни 
задачи:

l подпомагане на учебния процес по изучавани в 
катедра „Маркшайдерство и геодезия“ предмети 
(ГИС, ГНСС, Фотограметрия и дистанционни мето-
ди, Обща топография и др.) и провеждани учебни 
практики (Учебна практика по ОГМ и ГНСС) 1 , 2 ;

l разработване на приложения с научно-изследова-
телска насоченост за различни етапи от проучва-
нето и разработването на минерални ресурси 3 .

l извършване на ГИС услуги, свързани с простран-
ствени данни – анализи, триизмерно моделиране 
чрез облаци от точки, създаване на специализира-
ни карти и др.

През 2019 г. университетската ГИС е разширена чрез 
внедряването на новите версии геоинформационни 
продукти, предоставени с тригодишен безплатен ли-
ценз от R  България. Системата е допълнена с про-
дукта A cG  P  – корпоративно ГИС приложение, 
позволяващо създаване на собствена ГИС в облака, 
улеснен достъп до данни и услуги, създаване на мо-
билни приложения и др. Едно от първите направление 

. ДОЦ. Д-Р ИНЖ. АСПА-
РУХ КАМБУРОВ  за-
вършил специалността 
„Маркшайдерство и гео-
дезия“ в МГУ „Св. Иван 
Рилски“, а от 2011 г.
е на основен трудов до-
говор в едноименната 
катедра. Работил е за 
компании в сектора за 
проучване и добив на 
нефт и газ из конце-
сионни площи в Бълга-

рия, ибия, Тунис, Мароко и Камбоджа. Участник 
в  и V български антарктически експедиции 
като ръководител на проекти, свързани с висо-
коточни ГНСС измервания и наземно лазерно 
сканиране. Участник в редица проекти, свързани 
с приложение на уеб-базирани ГИС технологии, 
вкл. Топлинна карта на България. От 5 години 
се занимава активно с комуникация на науката, 
като ежегодно организира събития за широка 
публика в рамките на Европейската нощ на уче-
ните, Софийския фестивал на науката и др.

за работа с тази система е създаването на уеб-при-
ложение с конкретна насоченост – визуализация и 
анализ на пространствени конфликти при подаване 
на заявления за проучване в близост до учредени 
по държавната нормативна уредба санитарно-охра-
нителни зони (СОЗ). То е създадено с участието на 
специалисти от катедра „Подземно строителство“. 
Уеб-приложението предлага достъп до данните за 
СОЗ  около водоизточниците, определени за водо-
черпене за човешка консумация, както и модули за 
зареждане на собствени файлове с планирани за про-
учване зони, изчертаване, измерване и други опера-
ции. Към момента подаването на заявления за площи 
за проучване на подземни богатства в много случаи 
влиза в конфликт с учредените по Наредба №3 от 
16.10.2000 г.1 СОЗ на водоснабдителните обекти. Дос-
тъпът и работата с данните за тези зони е основно 
във вид на сканирани заповеди в P F формат, което 
затруднява съпоставката с планирани от инвестито-
ра райони на проучване. Съществува и достъп през 
геоинформационния портал на МОСВ за управление 
на водите и докладване ( :// . . .

/ /), но към момента той е бавен, а за СОЗ не 
е предвиден достъп до атрибутивните данни.

Приложението е предназначено за широк кръг потре-
бители – инвеститори от проучвателни и минни ком-
пании, експерти от четирите басейнови дирекции на 
МОСВ и други държавни институции, изследовател-
ски проекти и други.

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ИВАН 
СТОЯНОВ МИТЕВ е пре-
подавател в Минно-ге-
оложки университет 
„Св. Иван Рилски“, ка-
тедра „Подземно стро-
ителство“. Освен с пре-
подавателска дейност, 
професионалният му 
опит е свързан с учас-
тие в научно-изследо-
вателски колективи в 
направления: „Проуч-

ване, добив и преработка на полезни изкопае-
ми“ и „Архитектура, строителство и геодезия“.  
Притежава професионален опит като проектант 
и ръководител на проучвателно-проектантски 
колективи при изготвяне на инвестиционни про-
екти в областите „Подземно строителство“, „Гео-
техника“, „Строителството на сгради и съоръже-
ния“ и „Енергийна ефективност“. От началото на 
2018 г. е избран за изпълнителен директор  на  
Българската  минно-геоложка камара.

1 :// . . / F /F / 3 O .
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НЕОБХОДИМОСТ ОТ РАЗРАБОТКАТА

Актуалността на разработката е свързана с разви-
тието на специализирани карти с по-голяма систе-
ма от база данни. Те предоставят възможности на 
юридическото или физическото лице самостоятелно 
да провери вероятността за получаване на мотиви-
ран отказ за разрешение за търсене и проучване или 
концесия за добив на полезни изкопаеми, съгласно 
Закона за подземните богатства. Основата на  раз-
работката е насочена именно към възможността за 
целесъобразно планиране от инвеститора на ресурси 
и средства за реализиране на инвестиционни  наме-
рения, които да не бъдат в конфликт със защитени 
със закон територии, обекти и културни ценности. 

В редица случаи подадените заявления за търсене и 
проучване на полезни изкопаеми се утежняват адми-
нистративно или отхвърлят от държавните институ-
ции поради наличие на конфликт със защитени със 
закон територии зони. Основните ограничения върху 
правото на собственост за определени територии са 
свързани с границите на санитарно – охранителните 
зони (СОЗ) на съоръжения за питейно – битово водо-
снабдяване и за минерални води. Като, чрез Закона 
за водите и наредбата за прилагането му са регули-
рани допустимите дейности на територията на СОЗ, 
и се забраняват добив на подземни богатства, в т.ч. 
инертни и строителни материали. Настоящата ГИС 
разработка цели подобряване на достъпа до граници-
те на съществуващите санитарно-охранителни зони, 
и чрез зареждане на файлове със собствени граници 
на планираната площ за търсене и проучване на под-
земни богатства, инвеститора ще има възможност 
да прецени и предотврати евентуален конфликт още 
преди етапа на официално подаване на заявлението.

Към настоящия момент достъпът до данните за тези 
зони не отговаря на съвременните технологични въз-
можности, и те не може да се използват без специа-
лизирани познания в областта на ГИС, включително 
трансформация между координатни системи, работа 
с CA /ГИС софтуер и прочее. Заповедите за учредя-
ване са достъпни като сканирани P F файлове, които 
съдържат графични изображения на зоните и коор-
динатни списъци в отменената от Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър координатна система 
„КС 1970“2, . 1.

АРХИТЕКТУРА НА 
ГЕОИНФОРМАЦИОННИЯ ПОРТАЛ

Включва хардуерни и софтуерни компоненти, данни и 
класове потребители, . .

ХАРДУЕРЕН КОМПОНЕНТ

Машината, на която са инсталирани софтуерните 
компоненти, е закупена по научно-изследователски 
проект по Наредба 3, и е със следните технически па-
раметри: операционна система - c   10 

 (с активиран уеб-сървърен компонент - ); 
процесор (R) C ( ) 5-6600 CP   3.30G , 
3301 , 4 ядра; 16 G  RA ; видеокарта - V A 
G F c  G  1060 6GB.

Машината е с име GG O RV R, част е от вътреш-
ната мрежа на МГУ „Св. Иван Рилски“ (192.168.2.108 
в . ), има външно P 78.90.247.26 и  .

. .

СОФТУЕРНИ КОМПОНЕНТИ

Използвани са продуктите A cG  , P , 
 10.7.1 и A cG  P  2.3.2, за инсталирането 

и функционирането на които е отделен 400 G  дял от 
харддиска на машината.

иг. .  Санитарно-охранителна зона „Беденски бани“, според Заповед РД- , представена  а - гра ично и б - координатно

2 :// . . . / / / - - -
- / - - / - -
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иг. . Архитектура на геоин ормационния портал на МГ  „Св. Иван Рилски“. Из-
точник с модификация: . . -

- - .

иг. . Начална страница на Геоин ормационния портал на МГ  „Св. Иван Рилски“, 
включваща достъп до уеб-приложението „Санитарни зони“

l A cG   10.7.1 – служи за 
осигуряване на връзка „кли-
ент-сървър“ при заявки към гео-
пространствените данни  - сани-
тарно-охранителни зони, базови 
карти и др., както и извършване 
на аналитични операции. Към 
сървъра е регистриран A cG  

 A  ( :// . .
/ c ) , което осигурява въз-

можност за достъп до ресурси-
те му и извън мрежата на МГУ 
„Св. Иван Рилски“. Управление-
то на сървъра е достъпно за 
оторизирани потребители на 
адрес :// . . :6443/

c /  или :// .
. :6080/ c / .

l A cG  P  10.7.1 – корпо-
ративна облачна ( - -

- c ) услуга за улеснен 
достъп до публикуване на дан-
ни, създаване и споделяне на 
уеб-карти, извършване на ана-
литични задачи и др. За достъп 
към портала (и лицензиране на 
отделни инсталации на A cG  
P ) са зададени потребителски 
нива на достъп на преподавате-
ли от МГУ „Св. Иван Рилски“, ра-
ботещи в сферата на ГИС. Към 
портала е регистриран A cG  

 A . Порталът е достъ-
пен за оторизирани потребители 
на адрес :// . . /

c / . Административен 
достъп до сървъра и портала е 

разрешен само за ГИС админи-
стратора. ГИС сървърът е феде-
риран към Портала, в следствие 
на което функционалността му 
се управлява изцяло от този 
по-висок в йерархията софту-
ерен компонент. 

l A cG    10.7.1 – прило-
жение за улеснено конфигурира-
не на бази данни за съхранява-
не и опериране на хоствани ГИС 
слоеве, създавани чрез хостинг 
сървъра от Портала или A cG  
P . Две бази данни – релацион-

на и кеширана – са регистрира-
ни в ГИС сървъра.

l A cG  P  – настолна ГИС плат-
форма на R  за управление на 
бази данни, създаване на карти, 
извършване на аналитични за-
дачи, с помощта на която са съз-
дадени хостваните ГИС слоеве в 
Портала. 

l  A  B  - платформа за 
създаване на уеб-приложения за 

/ c , който е инте-
гриран в ГИС Портала. В създа-
деното приложение за санитар-
ни зони са използвани няколко 
готови инструмента ( ) –
A  A A (за добавяне на дан-
ни), A R  (Измерване), 

RA  (Изчертаване), BA AP  
(Фонови карти), A R  (Слое-
ве), G  ( егенда), както и 
инструменти за навигация и ло-
кализация.

При инсталация на продуктите се 
изисква внимание в настройките 
на  F  и прецизно кон-
фигуриране на всички необходими 
за целта портове. Друг основен 
фактор е настройката на  сер-
тификатите за A cG , както и тези 
за уеб-сървъра ( P ). В противен 
случай е възможно A cG  P  да 
не изпълнява операции за публи-
куване на слоеве. За конкретното 
приложение е използван свободния 

 сертификат Let’s encrypt на ком-
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иг. . Анализ на ункционалността за качване на собствени данни

мационно-технически отдел към 
университета.

ТЕСТВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ НА 
УЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА СОЗ

АНА ИЗ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ 
ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ

Анализът на ГИС данните, пре-
доставени от Басейновите дирек-
ции, показва несъответствия меж-
ду геометричните характеристики и 
указаните в съответните заповеди 
за учредяване площи. Това важи за 
всички площи, за които е извърше-
но валидиране на уеб-приложение-
то. В един от избраните на произво-
лен принцип примери е разгледано 
находището на минерална вода „Бе-
денски бани“, което е учредено като 
санитарно-охранителна зона със 
заповед РД-1016/28.12.2001 г.4

Площта по документи в заповедта е 
указана на точно 756800 2, докато 
според геометричните ГИС данни 
тя е 765653 2. Разликата е 8853 2

( . 4). Тези разлики трябва да се 
имат предвид при зареждане и ана-
лиз на данни за собствено планира-
но проучване в уеб-приложението.

панията AC , с лиценз за ползва-
не A c  c  2.03. 

ДАННИ 

Основните данни за санитарно-ох-
ранителните зони са получени от 
ГИС отделите на Басейнови дирек-
ции „ ерноморски район“ и „Из-
точнобеломорски район“ като P 
файлове, след заявка по Закона за 
достъп до обществена информа-
ция. Файловете съдържат площни 
обекти с граници за ,  и  пояс 
на санитарно-охранителните зони, 
придружени с атрибутна инфор-
мация. Данните са заредени във 
файлова геобаза данни в софтуера 
A cG  P . Към тези данни могат 
да се добавят граници и атрибутни 
данни на концесии за добив (напр. 

на инертни материали), съгласно 
публичния регистър на Министер-
ството на енергетиката, . . 

ПОТРЕБИТЕ И

Класовете потребителски дос-
тъп до съдържанието на портала 
включва следния йерархичен мо-
дел:

l Преглед – предвиден за потре-
бители с ограничен само до 
разглеждане на данните достъп 
(външни клиенти, студенти и 
др.);

l Публикуване и редактиране – за 
преподаватели, студенти и други 
ползватели, за които е необхо-
димо да генерират съдържание. 
В зависимост от конкретното 
приложението, публикуваните 
данни могат да са с ограничен 
до вътрешната мрежа ма МГУ 
„Св. Иван Рилски“ достъп, или с 
публичен достъп;

l Администриране – достъп до 
системните софтуерни настрой-
ки, преглед на логове, анализ на 
грешки и поддръжка на систем-
ната инфраструктура. Извършва 
се със съдействието на Инфор-

3 :// .c /P / - c /
/ / C

4  :// . . . /
c/ / / /  / /

/ O / %20 %20
O %20 1. c
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Работата с приложението е с различни нива на дос-
тъп. Слоевете със санитарно-охранителните зони са 
споделени публично. Няколко тестови концесионни 
граници и площи, извадени от концесионния регис-
тър, не са с публичен достъп, а служат само за де-
монстрация на функционалността. Уеб-приложението 
с достъпно на адрес:

https://maps.mgu.bg/sanitary/.

иг. . Измерване на площта на застъпване със съответния модул. редвидена е ункция  за точно захващане на чупките

иг. . ример за зареждане на потребителски а л  „ роучване. ” и анализ на кон ликтите с пресичащи го санитарно-ох-
ранителни зони

Приложението съдържа модули за показване на сло-
еве, легенда, навигация, показване на текущо место-
положение. рез модула „Качване на данни“ всеки по-
требител може да зареди границите на планираното 
проучване във формат .  (формат за G  ), 
.c  (десетични географски координати на чупките, 
разделени със запетайка), .  или .  (файлов 
формат на R ). На .  е показан пример със за-
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редена граница на проучване. рез модулите „Изчер-
таване“ и „Измерване“ е извършен анализ на площта 
на установения конфликт.

Ред на работа:

l Зареждане на файл с граници от собствено проуч-
ване;

l Преглед за наличие на конфликт. Към момента 
приложението предлага функция за визуален пре-
глед, но в процес на разработка е инструмент за 
анализ на пресичането и извличане на информа-
ция за контакта между двата слоя – собственият 
и този със санитарно-охранителните зони;

l Изчертаване на оперативен слой по чупките. В 
процес на разработка е и инструмент за експорт 
на изчертания обект;

l Измерване – конфликтната зона се измерва в раз-
лични мерни единици (декари, квадратни метри и 
др.).

В приложението е налична и функция за търсене по 
адрес или място, използваща  G c  c  
на R . Приложението работи и от мобилно устрой-
ство (смартфон с A ), . .

ЗАКЛ ЧЕНИЕ

Новият геоинформационен портал на МГУ предлага 
възможност за оптимално управление на простран-
ствени данните, необходими за подпомагане на учеб-
ния процес по много дисциплини, както и за широк 
кръг от съвременни научно-изследователски разра-
ботки, свързани с геоложки проучвания, проектиране 
на подземни обекти и др. 4 , 5 . Към момента той ос-
новно се прилага за нуждите за катедра „Маркшай-
дерство и геодезия“ и „Подземно строителство“, но е 
отворен при заявка за всички. Порталът е използван 
за създаване на пилотно уеб-приложение -  „Сани-
тарни зони“,  осигуряващо удобен достъп до данни, 
които са от решаващо значение на предварителните 
фази при подаване на заявления за проучване на под-
земни богатства. Порталът на МГУ „Св. Иван Рилски“ 
е изграден с  ГИС продукти, предоставени безвъз-
мездно за научна и образователна дейност от ЕСРИ 
България. Архитектурата му е гъвкава и може да се 
конфигурира и надгражда според всякакви новопос-
тъпващи изисквания към данните и работата с тях. 
Предвидено е допълване с данни за защитени тери-
тории по Натура 2000, граници на национални и при-
родни паркове, резервати и други зони със специален 
режим на разрешение за проучване на подземни бо-
гатства. За информация относно възможностите и 
услугите, които то може да предоставя, се обръщайте 
към авторите.
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иг. . Изглед на приложението от мобилно устро -
ство смарт он с . ляво е достъпен бутон 
за позициониране на потребителя върху картата. 
Налични са и ункции за търсене по адрес
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ИНЖ. АНДОН АНДОНОВ Е ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БЕХ“ ЕАД

Изпълнителният директор на „Мини Марица-из-
ток” ЕАД Андон Андонов е назначен за предсе-
дател на Съвета на директорите на „Български 

Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД 
инж. Андон Андонов е назначен за председател на Съвета 
на директорите на „Български енергиен холдинг” ЕАД

  „Приемам позицията като нова отговорност и 
като нова възможност за въглищната енергетика. 
„Устойчива енергетика и работещ комплекс Марица 
изток”, ще бъде мотото на моята работа в холдинга. 
Да се надяваме, че ще успея да защитя комплекса 
Марица изток, защото нашата работа е зависима от 
работата н ацентралите.”, коментира часове след 
назначението Андонов.

енергиен холдинг” ЕАД. Министърът на енергетиката 
Теменужка Петкова извърши промяна в ръководство-
то на “Български енергиен холдинг” ЕАД с протоколно 
решение, с което за членове на Съвета на директорите 
са назначени Жаклен Коен, Живко Динчев – изп. дирек-
тор на ТЕЦ „Марица-изток 2” ЕАД и Андон Андонов за 
срок от три години. Решението на енергийния минис-
тър ще влезе в сила след вписване в търговския ре-
гистър. Министър Петкова благодари на досегашния 
състав на Съвета на директорите на холдинга за про-
фесионализма и положените усилия за стабилизиране 
на енергийните дружества от групата на „БЕХ“ ЕАД.

Новоизбраният Съвет на директорите определи за из-
пълнителен директор на „Български енергиен холдинг“ 
ЕАД Жаклен Коен.

Близо 1800 души преминаха 42 курса за квалифи-
кация през първото полугодие на 2019 година по 
Програмата за квалификационната дейност на 

„Мини Марица-изток“ ЕАД. 

Квалификационната дейност в „Мини Марица-изток“ 
ЕАД се извършва от лицензиран Център за професио-
нално обучение в две направления - Програма за ква-
лификационната дейност и Център за професионално 
образование (ЦПО), който координира и организира 
провеждане на учебни и производствени практики и 
стажове на ученици и студенти.

По Програмата за квалификационната дейност за
2019 г. през първото полугодие са обучени общо
1792 работници, служители и външни лица, включени в 
42 курса. Процентното съотношение на изпълнението 
на Квалификационната програма за първото полуго-

БЛИЗО 1800 ДУШИ ПОЛУЧИХА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ В „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД

дие по отношение на броя курсисти е 62%, а по отноше-
ние на броя курсове е 39%.

Обучението по клонове на дружеството за първото по-
лугодие, е както следва: рудник „Трояново-1” – обучени 
425, от заложени 583; рудник „Трояново-Север” – обуче-
ни 457, от заложени 517; рудник „Трояново-3” – обучени 
432, от заложени 422; управление – обучени са 478, от 
заложените 1350.

В момента се изпълнява договор за обучение на за-
варчици с „Енергоремонт - Гълъбово” АД, Гълъбово. От 
месец март до сега са обучени тридесет и трима работ-
ници за придобиване на правоспособност по професи-
ята „Заварчик“, като сключеният договор е със срок до 
края на месец ноември 2019 г. и в него са предвидени 
за обучение общо 105 работници.

Прес ММИ
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На 23.07.2019 г. в „Горубсо-Мадан“ АД се проведе 
информационен ден относно изпълнения до-
говор за безвъзмездна финансова помощ № 

BG16RFOP002-3.002-0160-C01/15.12.2017 г. между Ми-
нистерство на икономиката и „Горубсо-Мадан“ АД по 
проект: „Повишаване на енергийната ефективност на 
„Горубсо-Мадан“ АД“.

Проектът бе насочен към подобряване на енергийната 
ефективност и разширяване на производствения капа-
цитет на „Горубсо-Мадан“ АД, чрез доставка и въвеж-
дане в експлоатация на енергоспестяващо оборудване, 
допринасящо за повишаване на конкурентоспособнос-
тта на предприятието, устойчиво развитие и растеж.

Оборудването бе закупено със средства по процеду-
ра BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната 
ефективност в големи предприятия“ чрез Европейския 
фонд за регионално развитие по Оперативна програ-
ма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., 
като общата сума на инвестицията е 4 779 914,00 лв.,
от които 2 389 957,00 лв. безвъзмездна финансова 
помощ от Оперативна програма „Иновации и кон-
курентоспособност“ 2014-2020 г. (2 031 463,45 лв.
европейско и 358 493,55 лв. национално съфинансира-
не) и 2 389 957,00 лв. собствено съфинансиране.

„Горубсо-Мадан“ АД

РЕЗ ТАТИ
Т ИЗП НЕНИЕТ  НА ПР ЕКТА  

l Доставени и въведени в експлоатация: 
- подземни минни товарачи -  бр., 
- универсални минни карети -  бр., 
- подземни минни камиони -  бр.

l Внедрена и работеща автоматизирана сис-
тема за мониторинг и контрол на енергопо-
треблението -  бр.

l Придобита система за оползотворяване на 
отпадна енергия -  бр.

l Изпълнени всички препоръчани мерки в 
енергийния одит

l Въведена система за управление на окол-
ната среда, съгласно стандарт БДС   

l Успешна сертификация по стандарт БДС  
  и издаден сертификат

l Разширен производствен капацитет на 
предприятието

l Проведен финансов одит на разходите по 
проекта

l Изготвен доклад относно фактическите кон-
статации, установени при проведения фи-
нансов одит.

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЯ 
ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВА ПОМОЩ МЕЖДУ МИНИ-
СТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И „ГОРУБСО-МАДАН“ АД 

Доставеното по проекта минно оборудване бе показано обществеността по време на проведените Дни на отворените врати, 
които протекоха при изключително голям интерес
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ЗАКРИТА МИНА В МАДАН СТАВА МУЗЕЙ ПО
БЪЛГАРО-ГРЪЦКИ ПРОЕКТ

 „Уникален по рода си проект в сферата на минния 
туризъм ще се реализира в Мадан“, съобщи кмета 
на града Фахри Молайсенов

На 04.07.2019г. бе подписан договор за стартиране  
изпълнението на проект „ сто чи а ко о ич-
но-к т на а о изация на минни и ка и ни 

о кти  т анс аничния ион ,  по Програмата за 
трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция 
– България 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Устойчив 
и приспособим към климата трансграничен регион”, 
Инвестиционен приоритет 6c „Съхраняване, опазване, 
популяризиране и развитие на природно и културното 
наследство”, Специфична цел „Да валолизира културно 
и природно наследство в трансграничния регион”.

Водещ бенефициент по проекта е:

l Община Мадан,

а нейни партньори са: 

l Oбщина Пилеа-Хортиатис, Република Гърция;  

l Тракийски университет „Демокрит“, катедра „Техно-
логии и управление на производството“;

l Международният гръцки университет, катедра 
„Бизнес администрация“, дисциплина „Управление 
на туризма“ ;

l Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.

Общият бюджет на проекта е: 1 260 812.56 евро (в т.ч. 
85% от Европейски фонд за регионално развитие и 15% 
Национално съфинансиране).

Разпределението на средствата за всеки от  партньор-
ите е както следва:

l Бенефициент 1 – 706 789,66 евро;

l Бенефициент 2 – 225 100,00 евро;

l Бенефициент 3 – 211 662,57 евро;

l Бенефициент 4 –  79 350,00  евро;

l Бенефициент 5 –  37 910,33  евро.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

За община Мадан, като водещ бенефициент се пред-
виждат СМР дейности по проекта на

Забележителни експонати от недрата на земята са събрани 
в залата „Родопски кристали“ в Музея по рудодобив и минно 
дело - Мадан

С Е НИТЕ ЕКТИ

l Ремонт и рехабилитация на „Кристална зала” - 
Мадан; 

l Реконструкция и рехабилитация на „Музей по 
рудодобив и минно дело” - Мадан;

l Облагородяване на прилежаща територия в 
района на музейните съоръжения; 

l Ремонт и обезопасяване на „Пещера Шарен-
ка“;

l Превръщане на закрита минна изработка в 
Подземен минен музей „Сполука“.

Реализацията на проекта ще допринесе за създаване-
то на туристически атракции, които да бъдат предста-
вени комплексно. 

Проектът още ще подпомогне Община Мадан да се пре-
върне в по-привлекателно място за туристи предла-
гайки интегриран и конкурентоспособен туристически 
продукт, базиран на устойчивото развитие, чрез мин-
но-познавателния туризъм, подпомагащ и развитието 
на другите му форми, като например екотуризъм. 

Приоритетните направления в развитието на Община 
Мадан са свързани с изграждане на модерна туристи-
ческа инфраструктура и защо не иновационна по своя 
характер, разбира се чрез разумното използване на 
природните и културно-исторически  дадености. 

На практика всички предвидени дейности в проектното 
предложение ще валоризират културното и природно 
наследство в трансграничния регион, каквато е и една 
от целите на Програмата за трансгранично сътрудни-
чество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г.
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Иновациите са считани от редица учени, изследо-
ватели, политици и анализатори за най-мощния 
лост, влияещ и управляващ развитието на чо-

вешката и икономическа дейност. Те са определяни 
като фактор за бърз и с високи темпове генериран 
икономически растеж и постигане на приоритетните 
за човечеството и глобалната икономика цели. През 
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Доц. д-р Димитър Благоев, - : .
Катедра „Индустриален бизнес“, Университет за национално и световно стопанство, София
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РЕЗ МЕ

Няма да сгрешим ако кажем, че иновациите са един 
от крайъгълните камъни за постигане на конкурен-
тоспособност и основен фактор за трайно и устой-
чиво конкурентно предимство на фирмите. Особено 
актуално е тяхното значение през последните десе-
тилетия, с развитието на информационните и комуни-
кационните технологии, интернет на нещата и други 
съвременни технологии. Навлизането на съвремен-
ните технологии в т.нар. традиционни сектори на на-
ционалната икономика, като сектора на добивната 
промишленост е от ключово значение за модерни-
зиране на процесите в нея и постигане на по-висока 
степен на ефективност. Основна цел на статията е да 
се проследи иновационната активност на предприя-
тията от добивния сектор на българската икономика 
в съпоставка с общата за икономиката иновационна 
активност и с тази на възприеманите за най-инова-
тивни стартъп фирми

КЛ ЧОВИ ДУМИ  иновации, индустрия, добивна 
промишленост, предприятие, икономика

последното десетилетие иновациите намират цен-
трално място в стратегическите цели за развитите на 
развиващите се и най-вече на развитите страни и са 
основен критерий за определяне и оценка на успешно 
провежданата политика от страна на държавата за 
генериране на икономически растеж, привличане на 
чуждестранни инвестиции, стабилност на икономика-
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та и преодоляване на регионалните различия. Инова-
циите са смятани за най-силното и значимо средство 
за постигане на растеж и заетост. 

ИНОВАЦИИ И ИНОВАЦИОННА АКТИВНОСТ 
НА ФИРМИТЕ

Сложността, многоаспектността и комплексността 
на понятието за иновации предполага наличието на 
различни гледни точки на изследователите, които го 
наблюдават и изучават. Кантер 1, 2  определя инова-
циите, като критично условие за постигане на конку-
рентно предимство и фактор за генериране на висо-
ки печалби от бизнес начинанията. Тид 3  определя, 
че внедряването на иновации във фирмите цели да 
допринесе за повишаване (подобряване) на ефектив-
ността и по-добро икономическо представяне. Инова-
циите допринасят в най-голяма степен за икономиче-
ския ръст и благосъстояние. Според Ман 4 , нивото 
на иновационната активност на фирмите е един от 
съществените фактори за постигане на конкурентос-
пособност и икономическа динамика. Билтон 5  оп-
ределя, че именно иновациите, а не ефикасността, са 
ключовия фактор за успеха или неуспеха на фирмите.

Според инк и Сийгъл 6  иновацията следва да е ос-
новен приоритет за фирмите, тъй като съществува 
пряка пропорционална връзка между иновацията и 
фирмената доходност и конкурентоспособност, вклю-
чително такава съществува на секторно и национал-
но равнище.

Изхождайки от принципите на диференциация на ино-
вациите във фирмите по различни видове и различни 
класификационни критерии 7  и спецификата на ви-
довете иновации, които се разработват и/или внедря-
ват в отделните фирми от различните сектори на ико-
номиката, можем да кажем, че един такъв типичен 
вид иновации в добивните предприятия са техноло-
гичните. Технологичното обновление е в основата на 
икономическия и фирмения растеж и на индустриал-
ната динамика 8, 9, 10 . Изследванията се провеждат 
освен на макро- и на мезо- и микроравнище, където 

. ДОЦ. Д-Р ДИМИТЪР БЛАГОЕВ  зам.-декан на Бизнес факултета и преподавател в 
катедра „Индустриален бизнес“ на Университет за национално и световно стопан-
ство, София. Води лекционни курсове по дисциплините: „Икономика на предприя-
тието”, „Иновации в бизнеса”, „Инвестиционен анализ”, „Инвестиционни проекти“. 
Изследователските и приложните му интереси са в областите на управлението 
на инвестиционни и иновационни проекти, иновациите и иновационния процес 
в бизнес организациите, енергийна ефективност, кръговата и регенеративната 
икономика. Има над 80 публикации в областта на икономиката и управлението в 
специализирани национални и международни научни издания. Участва в проекти, 
финансирани от ФНИ и програма „Еразъм “ на ЕС. Има краткосрочни специализа-
ции в  C , Англия, B cc  , Италия и A  , Норве-
гия. Освен преподавателската и научноизследователската работа има интерес и 
опит при консултирането, подготовката и администрирането на приложни проек-
ти в областта на иновациите и инвестициите на бизнес организации.

иновационната активност на бизнес организациите и 
тяхната способност да създават и управляват инова-
ции се определят, като ключов фактор за растеж 11, 
12 .

Много учени и практици фокусират усилията и из-
следванията си в посока идентифициране и откро-
яване на фактори, условия и характеристики, оказва-
щи положително и/или обратното, негативно влияние 
върху дейността на фирмите 13, 14, 15, 16, 17  или 
върху проблеми на концепцията, която може да 
попречи успеха на иновацията при сляпо следване на 
методиката 18 .

Фирмите в България, по отношение на своята инова-
ционна дейност, са изправени пред тежката ситуация 
да преодолеят редица препятствия, което често се 
оказва не лека задача за тях. Такива са затрудне-
ния достъп до финансиране, особено на иновацион-
на дейност, която се определя като високо рискова 
и с дълъг срок на възвръщане на инвестиционните 
разходи, силна конкуренция от страна на фирмите от 
високо иновативните държави, ограничеността на 
разходите за НИРД, както публични, така и фирмени, 
недоизграденост на средата за иновации и др. 

ФАКТОРИ  ВЛИЯЕ И ВЪРХУ ИНОВАЦИОННАТА 
АКТИВНОСТ НА ФИРМИТЕ.

Факторите, влияещи върху нивото на иновационната 
активност на фирмите най-общо могат да бъдат ди-
ференцирани на фактори на макро-, мезо- и микро-
равнище. В съответствие на това може да се каже, че 
те произтичат от окръжаващата среда на фирмата и 
в това направление могат да бъдат разграничени на: 
фактори на вътрешната среда на фирмата (такива са: 
ресурси, процеси, интелектуален потенциал, техни-
ко-технологично равнище на фирмата и др.), фактори 
на близката външна среда на фирмата (доставчици, 
клиенти, конкуренти, субконтрактори, посредниче-
ски звена за трансфер на технологии и иновации и 
много други), фактори произтичащи от далечната 
външна среда на фирмата (политика на европейско и 
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национално равнище в сферата на 
иновациите, среда за иновации или 
иновационна инфраструктура, за-
конодателна рамка в защита права-
та на интелектуална собственост, 
макрорамка и др.) (вж. . 1).

По-конкретно направленията, кои-
то могат да бъдат идентифицирани 
като фактори на иновационната ак-
тивност, и в които може да се тър-
сят резерви за повишаване на тази 
активност, сред фирмите от добив-
ния отрасъл са:

l Приоритет за внедряване на 
нови технологии;

l Работата по бъдещите нужди на 
клиентите;

между постановката на задача-
та и нейното решаване.

еноменът на кооперирането
(съчетаването) на технологии-
те, изразяващ се компютърна 
поддръжка на паралелно син-
хронизирани работни групи, из-
пълнители на отделни етапи на 
иновационния проект.

еноменът на компютърните 
комуникации, изразяващ се във 
възможността за премахване на 
необходимостта за лични кон-
такт.

ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
В ПРЕДПРИЯТИЯТА 
ОТ ДОБИВНИЯ ОТРАСЪЛ

Добивната индустрия (в частност 
миннодобивната индустрия) се 
причислява към така наречените 
първични икономически сектори на 
националната икономика, характе-
ризиращ се с дейности по добива-
нето на суровини за преработване, 
както и добиване на полезни изко-
паеми. Определя се като базов су-
ровинен сектор на икономиката на 
страната, който осигурява сурови-
ни, които се преработват в отрасли-
те на вторичния сектор - енергийни 
и минерални суровини. Добивната 
промишленост може да се дефи-
нира като процес, който включва 
различни дейности, които водят до 
добив на суровини от земята (като 
нефт, метали, минерали и инертни 
материали), обработка и използва-
не от потребителите. Получените 
глобални вериги за създаване на 
стойност, както и разпределението 
на стойността по производствената 
верига и заинтересованите страни 
могат да бъдат повлияни от нацио-
налните политики в сектора, които 
все повече се превръщат в стра-
тегически фактор за инвестицион-
ните и иновационните решения, 
включващи дейности от проучва-
не до продажба на суровината на 
крайни потребители.

Значението на добивната индус-
трия се потвърждава и от редица 
изследвания и статистически дан-
ни, които показват, че през послед-
ните години 6 от 10-те най-големи 
дружества по отношение на при-
ходите са от енергийния и минния 
сектор. Тези компании се радват 

иг. . актори на ирмената иновативност. Източник   Благоев, Д. , Ино-
вации и иновативност на ирмата, Со ия, Изд. Авангард рима

l Създаване на условия за пови-
шаване на мобилността на пер-
сонала във фирмата;

l Ориентация към намаляване на 
броя на работниците и други ви-
дове разходи, включително раз-
ход на време за реализиране на 
функции.

l Практическото приложение и 
оползотворяване на тези на-
правления е възможно благода-
рение на три явления (феноме-
на).

еноменът на ин ормационни-
те технологии, изразяващ се в 
това, че при много видове рабо-
та вече не съществува необхо-
димост от посредническо звено 
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иг. . Разходи за НИРД общо за всички икономически де ности за периода -
 г. хил. лв. . Източник  НСИ и лични изчисления

иг. . Разходи за НИРД в преработващата проми леност за периода -  г. 
хил. лв. . Източник  НСИ и лични изчисления

на големи печалби през последни-
те няколко години, подхранвани от 
значителното и трайно нарастване 
на цените на суровините 20 . 

Добивната (в частност миннодо-
бивната) индустрия често се прие-
ма за бавен иноватор. Въпреки това 
Бартош 21  използвайки данни за 
производителността в сектора на 
миннодобивната индустрия (добив 
на желязна руда) и иновационната 
активност на предприятията за нея 
доказва, че тя е с аналогични тем-
пове на иновиране в сравнение с ос-
таналите индустриални сектори, но 
изостава значително от високотех-
нологичните сектори на икономика-
та 22 . Въпреки, че на пръв поглед 
миннодобивния сектор, а и другите 
сектори от добивната индустрия не 
се отличават с голяма степен на 
иновационна активност и инвес-
тиции в тази насока, в съпостави-
телен план със сектори като био-
технологиите, информационните 
и комуникационните технологии 
и други традиционно славещи се 
с висока степен на иновативност, 
генериране и прилагане на широк 
набор от иновации, това съвсем не 
е така. Миннодобивният сектор ви-
наги се е отличавал с добра степен 
на иновативност и иновационна 
активност стремейки се постоянно 
към по-висока ефективност, сигур-
ност и опазване на околната среда. 
Много от иновациите, които се раз-
работват и използват в добивния 
сектор на индустрията са с широко 
приложение. Иновациите в добив-
ните предприятия не съществуват 
в някакъв вакуум и поради тази 
причина, в много от случаите те са 
споделени и по отношение на начи-
на им на разработване и по отноше-
ние на направленията им на прило-
жение между няколко сектори на 
икономиката 23 . От друга страна, 
имайки предвид, че работния цикъл 
в предприятията от добивния сек-
тор (в частност миннодобивния) се 
диференцира на проучване, добив и 
рехабилитация (или отстраняване) 
и за всеки от тези етапи съществу-
ват специфични иновационни реше-
ния в различни направления, целта 
на настоящата разработка е не тях-
ното диференцирано представяне, 
а агрегираното им обобщаване на 
секторно равнище. 

Дали заключенията направени 
от Бартош ще се подкрепят от ем-
пиричните данни за секторите в 
българската икономика (общо, до-
бивен, преработващ и високо ино-
вативен „стартъп“)

Разходите за НИРД са един от ос-
новните индикатори за отчитане на 
иновационната активност на пред-
приятията. Той се отнася най-вече 
до иновациите, генерирани в сами-
те предприятия и в много по-малка 
степен за тези, които са продукт 
на технологичния трансфер. Друг 
популярен индикатор е броя на ре-
гистрираните патенти и търговски 

марки и полезни модели, но може 
да се каже, че той е по-скоро резул-
тативна на направените разходи за 
НИРД, участие на предприятието в 
иновационни мрежи и др.

Проследяването на десет годишния 
темп на изменение на разходите 
за НИРД показва, че националната 
икономика (общо за всички сек-
тори) и в частност сектора на пре-
работващата промишленост осъз-
нават значението на иновациите и 
отчитат един значителен, възходящ 
темп на изменение на разходите за 
НИРД ( .  и . ). 
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За разлика от тях, добивната про-
мишленост не отчита подобни до-
бри резултати, по отношение на 
разходите за НИРД ( . 4). При 
статистическия ред за този индика-
тор се наблюдават множество или 
липсващи, или конфиденциални 
данни, което не ни дава възмож-
ност да направим по-точни изводи 
и обобщения, но силно низходящия 
тренд на изменение през послед-
ните три години очертава неблаго-
приятната тенденция. Факторите 
обуславящи тази тенденция могат 
да бъдат в много направления. Ос-
новен такъв е, че фирмите от до-
бивната промишленост разчитат за 
дейностите си по иновиране по-ско-
ро на техниките на технологичния 
трансфер отколкото на вътреш-
нофирмени разходи за разработва-
не на иновации ( . ).

На базата на технологичния транс-
фер (и по-скоро на неговите тър-
говски форми) се отчита и срав-
нително добро запазване (с лек 
възходящ темп за периода) на стой-
ността на активите, с които работят 
фирмите от сектора. Предвид амор-
тизационните периоди от чисто за-
конодателна гледна точка, може да 
се каже, че фирмите се стремят, а 
и постигат поетапно обновяване на 
активите си, с по-нови, технологич-
но съвършени и високопродуктив-
ни такива, които най-малкото им 
запазват нивото на иновативност и 
конкурентоспособност.

Устойчива е тенденцията и при на-
правените бюджетни разходи за 
НИРД, които имат допълнителен 
ефект върху иновационната ак-
тивност на фирмите от добивната 
индустрия ( . ). Като особено 
значение за сектора тук имат раз-
ходите направени в направленията 
„проучване и експлоатация на зем-
ната повърхност, водите и атмос-
ферата“ и „опазване на околната 
среда“, които са в най-голяма сте-
пен свързани с добивната промиш-
леност.

ИНОВАЦИОННА АКТИВНОСТ НА 
СТАРТЪП ФИРМИТЕ

Данните са агрегирани за 30 Стар-
тъп компании, характеризиращи се 
с висока степен на иновативност и 
преобладаващо работещи в сфера-
та на информационните и комуни-

иг. . Разходи за НИРД в добивната проми леност за периода -  г. хил.
лв. . Източник  НСИ и лични изчисления

иг. . Изменение на сто ността на активите при ирмите от добивната индустрия 
за периода -  г. хил. лв. . Източник  НСИ и лични изчисления

иг. . Бюджетни разходи за НИРД по социално-икономически цели, свързани с до-
бивната проми леност за периода -  г. хил. лв. . Източник  НСИ и лични 
изчисления
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кационните технологии, услугите и 
др. Наблюдаваният период е в рам-
ките на 6 години, т.като за разлика 
от повечето от фирмите от добив-
ната индустрия, които имат дълго-
годишна история, стартъп фирмите 
са сравнително млади (даже ново-
създадени компании), които раз-
бираемо имат редица колебания и 
несигурности в началото на своето 
съществуване. Въпреки това, идея-
та тук е да бъде проследен тренда 
на изменение на иновационната 
активност (изразена в изменение 
на стойността на активите и на-
правените капиталови разходи за 

вативните стартъп компании (във 
функционално значение) повтаря 
темпа на изменение на разходите 
за НИРД общо за икономиката и в 
частност на преработващата про-
мишленост (Фигура 2 и Фигура 3). 
За разлика от тях обаче по-голя-
мата част от иновационните дей-
ности и иновационните разходи са 
насочени към разработване и при-
добиване на нематериални дълго-
трайни активи (софтуер, продукти 
на интелектуалната и индустриал-
ната собственост) отколкото към 
материални такива. Това до някак-
ва степен е разбираемо, предвид 
специфичната дейност на по-голя-
мата част от този тип компании (на-
сочеността им в сферата на ИКТ). 
Въпреки това този тип иновации 
биха били успешни и полезни и за 
добивния и преработващия сектор 
на икономиката, за технологична 
модернизация, организационна 
ефективност и т.н.

ОБОБ ЕНИЕ

ипсата на детайлна и пълна ин-
формация, и непълнотата на ста-
тистическите редове за определен 
период от време, до определена 
степен ни затруднява да направим 
по-точни и конкретни изводи за ино-
вационната дейност и активност 
на фирмите от добивния отрасъл. 
Въпреки това наличните данни и 
предходно проведени изследвания 
в такива сектори от други държави, 
направените за там заключения и 
идентифицирани закономерности 
ни дават основание да направим 
следните обобщения:

l За българската икономика не се 
потвърждават закономерности-
те идентифицирани от Бартош, 
че добивния отрасъл следва 
темпове на изменение на своя-
та иновационна активност ана-
логични на преработвателния 
сектор. За България, преработ-
вателният сектор е с аналогич-
ни темпове на изменение на 
разходите за НИРД с общите за 
икономиката, а добивния сектор 
изостава значително от тези 
тенденции;

l Потвърждава се втората кон-
статация направена в изслед-
ването на Бартош, а именно, че 
високотехнологичните предпри-

иг. . Изменение на сто ността на активите при стартъп ирмите за периода -
 г. лв. . Източник  Г О, ърговски регистър и лични изчисления

годините). Презумпцията при стар-
тъп фирмите е, че цялата стойност 
на увеличение на гореспоменатите 
променливи индикатори произли-
за от тяхната иновационна дей-
ност и активност, т.като профилът 
и спецификата на самите фирми 
предполага занимание основно с 
иновационна дейност, за разлика 
от други фирми от традиционни 
вторичните и третичните сектори 
на икономиката.

Изменението на капиталовите раз-
ходи и на стойността на активите 
( .  и . 8) при високо ино-

иг. . Изменение в капиталовите разходи при стартъп ирмите за периода -
 г. лв. . Източник  Г О, ърговски регистър и лични изчисления



ИКОНОМИКА

48 МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ  7/2019

ятия (в частност разгледаните стартъп фирми) са 
с по-високи темпове на концентрация на разходи 
за иновации и по-интензивна иновационна актив-
ност от всички останали сектори на икономиката. 
За България до определена степен това е така, но 
с нюанс, че темпът на интензитет на иновационна-
та активност на тези фирми е съизмерим с общия 
темп на иновационна активност на икономиката и 
с този на фирмите от вторичния (преработвателен 
сектор);

l Добивният отрасъл е ограничен по отношение на 
видовете иновации, които може да разработва и 
прилага. Редица изследвания показват (напр. из-
следванията на фондация „Приложни изследва-
ния и комуникации“ в областта на иновациите), 
че най-силно застъпени сред българските фирми 
са продуктовите иновации. Като цяло, фирмите 
от добивния отрасъл нямат голяма свобода по 
отношение на продуктовото си иновиране. При 
тях по-скоро са от значение технологичните, ор-
ганизационните иновации, което е вид лимитиращ 
фактор за постигане на съизмерими нива на ино-
вационна активност с тези на преработвателния 
сектор и общото ниво за националната икономи-
ка;

l Иновациите и иновационната активност на фир-
мите от добивния отрасъл са по-скоро продукт 
на технологичен трансфер, отколкото на целена-
сочена вътрешнофирмена изследователска рабо-
та. Разбира се, тук не трябва да генерализираме 
т.като съществуват редица добивни фирми, кои-
то имат отлична вътрешнофирмена иновационна 
дейност и които печелят национални призове за 
иновативни предприятия на годината в определе-
ни категории.
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РЕЗ МЕ

Представена е същността и условията на приложи-
мост на съществуващите технологии за механизира-
на експлоатация на нефтени сондажи. Разгледани са 
принципите и подходите за определяне на ефективна 
технология за механизирана експлоатация на нефте-
ни сондажи.

КЛ ЧОВИ ДУМИ:  механизирана експлоатация на 
нефтени сондажи, дълбочинни щангови помпи

ПРИНЦИПИ И ПОДХОДИ ПРИ ИЗБОРА НА ЕФЕКТИВНА 
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА МЕХАНИЗИРАНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
НА НЕФТЕНИ СОНДАЖИ

Гл. ас. д-р  ъчезар Георгиев - c 1 .
Минно-геоложки университет „Св. Ив. Рилски“

PR C P  A  APPROAC  O G AVA AB  C O OG  FOR C A  
P O A O  OF O  

A . P . P  c  G  - c 1 .
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ABSTRACT
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ОБ И СВЕДЕНИЯ

Под експлоатация на нефтени сондажи се раз-
бира комплекс от технически и технологични 
мероприятия, чрез които се осъществява кон-

трола и регулира процеса на издигане на добивания 
пластов флуид от забоя до устието на сондажа и до 
повърхностните съоръжения за събиране и първична 
подготовка. 

Основният принцип при проектиране на технологията 
и избора на технически средства за експлоатацията 
на нефтени сондажи е свързан с осигуряване на про-
ектния дебит от сондажа при рационално използване 
на пластовата енергия 1 . Прилаганата технология 
трябва да бъде надеждна и да осигурява безаварий-
на работа на техническите средства използвани за 
издигане на добивания пластов флуид от забоя до 
устието на сондажа и до повърхностните съоръже-
ния за събиране и първична подготовка с минимални 
разходи.

В етапите на разработка на нефтено находище пла-
стовото налягане се понижава, съответно се понижа-
ва и потенциалната енергия на пластовите флуиди 
( . 1). Пресечната точка на двете криви ограничава 
фонтанния период на експлоатация и след него за-
почва механизирания. 

Когато потенциалната пластова енергия е недос-
татъчна за обезпечаване издигането на пластовия 
флуид от забоя до устието на сондажа и до повърх-
ностните съоръжения за събиране и първична под-
готовка се въвежда допълнителна енергия. Такава 
може да бъде енергията на свития газ или друг вид 
механична енергия. В зависимост от това се прила-
гат следните видове механизирана експлоатация: 
компресорна и дълбоко помпена ( . ). При дъл-
боко помпената експлоатация се използват: щангови 
дълбочинни помпи, потопяеми електроцентробежни 
помпи, винтови помпи и др. 
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гато сондажите са наклонени; когато в продукцията 
на сондажите присъстват твърди примеси, затрудня-
ващи използването на дълбочинни помпи; при висок 
газов фактор (затруднено е използването на дълбо-
чинни помпи) и когато прилагането на технологиите с 
дълбочинни помпи е затруднено.

Основните предимства на тази технология са висока-
та степен на автоматизация на процеса, значителен 
междуремонтен период (в сондажа отсъства обо-
рудване, което се нуждае от поддръжка и подмяна), 
обезпечава висока производителност на сондажите и 
възможност за регулиране на тяхната работа.

Недостатъците на компресорната експлоатация са: 
високи начални капиталовложения, свързани с из-
граждането на компресорната станция и система от 
газопроводи; необходимост от прокарване на газо-
проводни отклонения за доставка на газ; получаване 
на високовискозни, газово-течни емулсии, които се 
разрушават трудно, с цената на допълнителни разхо-
ди.

ксплоатация с щангови дълбочинни помпи

Това е основен ефективен механизиран способ за 
експлоатация на нефтени сондажи. Около 35-40% от 
сондажния нефтен фонд в света се експлоатират по 
този начин 2 . Тя се прилага в следните случаи: 

l в сондажи с висока степен на оводненост и нисък 
газов фактор;

l в сондажи, при които производителността им се 
изменя в определени граници (с широко изменя-
ща се производителност). Обезпечават се дебити 
от 1 до 500 3/24 ; 

l в сондажи с дълбочина до 3000 .

СЪ НОСТ И УСЛОВИЯ НА ПРИЛОЖИМОСТТА НА 
СЪ ЕСТВУВА ИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Компресорна експлоатация. Базира се на използва-
нето на енергията на разширяващия се газ, нагнетя-
ван в сондажите с помощта на компресор. За целта 
най - често се използва природен газ. В редки случаи 
(висока оводненост, нисък собствен газов фактор и 
периодична компресорна експлоатация) се използва 
въздух.

Компресорната експлоатация се прилага в следните 
случаи: при високопродуктивни сондажи и високи 
статични и динамични нива; при разработка на неф-
тени находища в морски условия, т.е. в случаите, ко-

ГЛ. АС. Д-Р ЛЪЧЕ-
ЗАР ГЕОРГИЕВ е  
преподавател към 
катедра „Сондиране, 
добив и транспорт на 
нефт и газ” в МГУ „Св. 
Ив. Рилски”. Автор 
е на над 25 научно 
-приложни статии  и 
доклади в областта 
на разработването 
и експлоатацията на 
нефтени, газови и га-

зокондензатни находища и е участвал в редица 
научно -изследователски проекти, национални и 
международни конференции, семинари и други 
форуми. ленува в „Българска асоциация Приро-
ден газ” и в Научно техническия съюз по минно 
дело, геология и металургия. 

иг. . Изменение на потенциалната енергия на пластови-
те луиди в процеса на разработка на не тено находище

п - потенциална пластова енергия  н - необходима енер-
гия, д - допълнителна енергия и tф- период на онтанна 
експлоатация 

иг. . Разпределението на прилаганите технологии за ме-
ханизирана експлоатация на не тени сондажи ниско де-
битни  за условията на Русия 
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Недостатъците са свързани със затруднения в прила-
гането на метода, предизвикани от различни причини: 
съдържание на  механични примеси в нефта; образу-
ване на асфалто - смолисти парафинови отложения 
(АСПО), високо съдържание на газ и когато сондажи-
те са наклонени.

ксплоатация с винтови помпи

Тя се характеризира със следните предимства: ши-
рок диапазон на производителност, от 1 до 800 3/   
(възможност за използване при промяна производи-
телността на сондажа в процеса на експлоатация без 
да е необходимо да се подменя помпата); използване 
при ниско дебитни сондажи; намаляват се разходите 
за електроенергия с около 33% в сравнение с щанго-
вите дълбочинни помпи при еднакви условия; наличи-
ето на механични примеси в добивания нефт не оказ-
ва влияние върху работата на помпата; наличието 
на свободен газ не затруднява работата на помпата; 
по-лесно обслужване в сравнение с щанговата дълбо-
чинна помпа; разходите за обслужване са около 60% 
по-ниски в сравнение с щанговите дълбочинни пом-
пи; намират голямо приложение при експлоатация на 
наклонено - насочени сондажи; нисък шум при работа 
на повърхностното оборудване; висока автоматизи-
раност на управлението на винтовата помпа, което е 
свързано с регулиране и непрекъснат контрол на ра-
ботните параметри (обороти, дебит, въртящ момент 
и др.) и не е необходимо изграждане на фундаменти 
за монтиране на повърхностното оборудване (пулт за 
управление, електродвигател, клиноремъчна предав-
ка, уплътняващо устройство и полиран прът).

Недостатъците на винтовите помпи са свързани с: 
тенденция към възникване на сериозни  поврежда-
ния на еластомера на статора при работа на помпата 
без течност (нефт, нефтена емулсия и пластова вода); 
въздействие на пластовата вода (в зависимост от 
състава и минерализацията) върху разрушаване ела-
стомера на статора; ограничаване възможностите за 
спускане на помпата до дълбочина 2000 .

ксплоатация с електроцентробежни помпи

Има широко приложение при форсирани режими на 
експлоатация във високо продуктивни нефтени сон-
дажи.

Недостатъците на технологията са следните: неефек-
тивно използване в сондажи с наличие на свободен 
газ и механични примеси в добивания флуид; не 
могат да се използват при добив на вискозен нефт, 
както и при нефт съдържащ парафини; трудно регули-
ране работата на помпата по отношение производи-
телността на сондажа;  не могат да се използват при 
ниско дебитни сондажи.

ПОДХОДИ И КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ЕФЕКТИВНА 
ТЕХНОЛОГИЯ 

Изборът на ефективна технология за механизирана 
експлоатация изисква прилагането на комплексен 
системен подход и критерии за сравняване на раз-
лични технологии, на базата на технико-икономиче-
ските показатели.

Основните критерии обхващат следните по-важни ха-
рактеристики: 

l текущо състояние на нефтения залеж - текущо 
пластово налягане и пластова температура; 

l характеристика на сондажа по дълбочина, диаме-
тър на експлоатационната колона, профил на сон-
дажа и продуктивност;  

l характеристика на добивания пластов флуид 4  
(нефт, нефтена емулсия, газ и пластова вода) - 
вискозитет, оводненост, съдържание на пясък, 
газо-нефтен фактор и съдържание на парафини в 
нефта;  

l технико икономически показатели.  

За характеризиране на сондажа по дълбочина и про-
дуктивност се използва графо-аналитичен метод 
( . ) 3 :

Аналитичните процедури обхващат рангово опреде-
ляне по формули (1, 2 и 3) на три параметъра, харак-
теризиращи:

l успешното използване на определена механизи-
рана технология на експлоатация на база избро-
ените критерии; 

l общата ефективност на начина на експлоатация; 
обхващащ критериите експлоатационна надежд-
ност и енергийна ефективност;

l  обобщен параметър за всяка от анализираната 
технология за механизирана експлоатация. 

                               (1)

                                 (2)

                                   (3)

където: 

  X е обобщен параметър, характеризиращ възмож-
ността за успешно използване на определен на-
чин на експлоатация;

  Y - обобщен показател характеризиращ общата 
ефективност на начина на експлоатация;

  Z - обобщен параметър.
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За най-ефективна технология за 
механизирана експлоатация се из-
бира тази при която обобщеният 
параметър е най-голям.

Технико-икономическите пока-
затели  се оценяват на базата на 
анализа на капиталните разходи 
за съоръженията за механизирана 
експлоатация,  експлоатационните 
разходи, разходите за концесионно 
възнаграждение и други. Ефектив-
ността на технологията за механи-
зирана експлоатация се оценява 
чрез анализ на паричните потоци 
при определени (зададени) годиш-
ни добиви на нефт и свързан с него 
газ при изменение цената на нефта 
и газа. Прави се оценка по вариан-
ти на следните показатели 5 : общи 
приходи; кумулативни приходи; ро-
ялти; капитални разходи; експлоа-
тационни разходи; общи разходи; 
кумулативни разходи; амортизация 
на капиталните разходи; баланс на 
капиталните разходи; нетен пари-
чен поток преди заплащане на да-
нъци; облагаем приход;  корпора-
тивен данък; нетен паричен поток 
след заплащане на данъци; общи 
държавни приходи; икономическа 
рента; нетна печалба; нетна осъвре-
менена стойност преди заплащане 
на данъци; нетна осъвременена 
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стойност след заплащане на данъ-
ци; вътрешна норма на възвръща-
емост и срок на откупуване на ин-
вестициите.

За максимизиране на печалбата е 
необходимо да се избере най-иконо-
мичната технология, а при очаква-
ни високи цени на нефта най-ефек-
тивна ще е тази технология,  при 
която добива на нефт е най-голям 
за конкретния сондаж 6 .

Избраната технология за механизи-
рана експлоатация е икономически 
рентабилна при нетна осъвремене-
на стойност по-голяма от нула и въ-
трешна норма на възвращаемост 
по-голяма от цената на капитала. 

ЗАКЛ ЧЕНИЕ

Определянето на ефективна техно-
логия за механизирана експлоата-
ция на нефтен сондаж е свързано 
с прилагането на комплексен сис-
темен подход. За целта трябва да 
се направи подробен технико-ико-
номически анализ на разгледаните 
съвременни технологии за меха-
низирана експлоатация за всеки 
сондаж от разработваното нефтено 
находище.  
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Министерство на икономиката 
Министерство на енергетиката

едерация на научно-техническите съюзи в България

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

Българска минно-геоложка камара

Съюз на учените в България

Геологически институт - Българска академия на науките

Уважаеми колеги,
Най-учтиво Ви каня да участвате в Научно-техническата конференция с международ-
но участие Геотехнологични методи за извличане на уран  с основен организатор 
Научно-технически съ з по минно дело, геология и металургия. Тя ще се проведе на 

 октомври  г. четвъртък  от .  ч. в зала   на Националния дом на науката 
и техниката, гр. София, ул. Г. С. Раковски   . Основните тематични направления 
на конференцията са:

. Теоретични основи на урановото рудообразуване.

. Резултати от проучванията на екзогенните находища в България.

. Прогнозиране на екзогенни находища в България.

. Създаване и развитие на геотехнологичните методи за извличане на уран.

. Възможности за комбиниран добив на уран и други метали.

. Опазване на околната среда при прилагане на геотехнологични методи.

.Очистване на рудничните води от уран  в ликвидираните рудници.

Желаещите да  участват в конференцията с доклад следва да  го  представят в елек-
тронен вид на  - : . , .   до    септември  г.

. .
                             Председател:
                  Д-р инж. Кремена Деделянова

ПОКАНА
НА ЧН ТЕ НИЧЕСКА К Н ЕРЕН И  С Е НАР Н  ЧАСТИЕ

     

посветена на 50-годишнината от прилагането 

на геотехнологичните методи за извличане на уран в България

   

ПОКАНА
Н   

     
  

   

ТЕ АТИЧНИ НАПРА ЕНИ

. Състояние и перспективи за развитието на минерално-суровинната база на 
нерудните полезни изкопаеми.

. Минералогия, петрография и генетични типове находища на нерудните изкопа-
еми.

. Нерудните изкопаеми и бизнесът в България.

. Пазарната кон нктура на нерудните изкопаеми.

. Екологични проблеми при проучването, добива и обработката на нерудни изко-
паеми.

. Законодателна база  необходими изменения.

Уважаеми колеги,

Най-учтиво Ви каня да участвате в Националната научно-техническа конференция 
Минерално-суровинната база на България - нерудни полезни изкопаеми . Тя се ор-

ганизира от Научно-техническия съ з по минно дело, геология и металургия в съо-
рганизаторство с Федерация на научно-техническите съ зи в България, Българска 
академия на науките, Българска минно-геоложка камара, Минно-геоложки универ-
ситет Св. Иван Рилски , Софийски университет Св. Климент Охридски , Българско 
геологическо дружество, Дружество на геофизиците в България, Българско минера-
логическо дружество, Секция Науки за Земята , Съ з на учените в България. Тя ще 
се проведе от .  часа на  ноември  г. петък  в зала   на Националния 
дом на науката и техниката, гр. София, ул. Г. С. Раковски   . 
Желаещите да участват с доклад в Националната научно-техническа конференция 
следва да го представят в електронен вид на - : . , .  
до  ноември  г.
                             Председател:
                  Д-р инж. Кремена Деделянова
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