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Уважаеми колеги и читатели,

В страниците на настоящия брой на спи-
санието, ще ви представим няколко теми 
и събития, които имаха най-силен отзвук 
през изминалия период.

Нашата Алма Матер – Минно-геоложкият 
университет „Св. Иван Рилски“ посрещна 
новото попълнение студенти в редиците 
си, отбелязвайки своя патронен празник 
и официалното откриване на учебната 
година. Поколения възпитаници, парт-
ньори и гости на университета споделиха 
това събитие, отдавайки респект и заслу-
жено уважение към труда на тези, които 
възпитават бъдещите кадри и създават 

научния потенциал на бранша. Пожелаваме на новите студенти усърдие 
в овладяване на знанията и успех при бъдещата им професионална реа-
лизация.

Във фокуса на нашето внимание бяха и няколко форума - 7-ми Балкански 
минен конгрес, научните конференциите на Минно-геоложкия универси-
тет, на НТС по МДГМ за нефт и газ, както и конференцията на Световната 
организация по скална механика ISRM EUROCK 2017. Представили сме и ня-
колко научни статии от тези събития, като считаме, че ще бъдат интересни 
на нашите читатели.

Използвам повода да поздравя и новоприетите членове на Балканска-
та академия на минните науки от българска страна: проф. д-р Венцислав 
Иванов, проф. д-р Любен Тотев, д-р инж. Илия Гърков - редовни членове;
инж. Драгомир Драганов - асоцииран член.

В броя публикуваме и материал на двама от доайените на геофизиката – 
проф. Д. Йосифов и проф. Р. Радичев, посветен на геофизичните аспекти на 
ендогенното рудообразуване. Продължаваме да ви представяме и научни 
материали на чуждестранни автори, този път от Испания, със статията за 
взривни технологии при разширяване на Панамския канал „Пост-Пана-
микс“, която беше докладвана по време на конференцията на НТС по МДГМ 
по открит и подводен добив.  

Ще ви запознаем и с няколко успешни събития и инициативи на фирми и 
организации от бранша, с които се радваме, с които можем да се гордеем.

Надявам се, че отново сме успели да подготвим за вас един интересен и 
полезен брой на списание „Минно дело и геология“.

Приятно четене!

Инж. Иван Андреев,
Управляващ редактор

На корицата: Ректорът на МГУ „Св. Ив. Рилски“ и студентите първокурсници поднесоха цветя 
пред мемориала след тържественото честване на Патронния празник на университета
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ПРОФ. Д-Р ИН . Л БЕН ТОТЕВ: ДРУЖЕСТВАТА ОТ 
МИННОДОБИВНАТА ИНДУСТРИЯ СА УБЕДЕНИ, ЧЕ 
ИНВЕСТИЦИИТЕ В НАУКАТА СА НАЙ-Е ЕКТИВНИЯТ НАЧИН ЗА 
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА
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Уважеми проф. Тотев, още с избирането Ви 
за зам.-председател на УС на БМГК преди 
близо  години и преизбирането Ви за на-
стоящия мандат дружествата, членуващи 

в БМГК, показа а, че за миннодобивната индус-
трия образованието е приоритет. Как оценявате 
дейността на Камарата по отно ение на инициа-
тиви и реализирани проекти между бизнес, дър-
жава и образование през този период

- Смятам, че добивната индустрия, БМГК, МГУ „Св. 
Ив. Рилски“ могат да бъдат пример за успешно съ-
трудничество в сферата на образованието. Затова 
спомагат няколко важни предпоставки. Връзката 
между Минно-геоложкия университет и членовете 
на БМГК е обособена още от самото начало, защото 
по-голямата част, а да не кажа и всички собственици 
и ръководители на минните компании са се докос-
нали по един или друг начин до минно-геоложката 
Алма матер - или са негови възпитаници, или са при-
добили втора квалификация. МГУ „Св. Ив. Рилски“  е 
единственият университет в страната, който подгот-
вя кадри за миннодобивната индустрия. Универси-
тетът се съобразява с изискванията на компаниите 
за подготовката на техните кадри - да са на такова 
ниво, че отиват там и започват веднага да работят, а 
не трябва да се дообучават. 

Държавата осигурява рамката за развитие на бран-
ша чрез приетата Национална стратегия за устойчи-
во развитие на минната индустрия, но той разбира, 
че, за да може да държи лидерската си позиция, тряб-
ва умело да прилага и развива връзката между зна-
ния и технологии, производствени резултати, добро 
управление и социална отговорност. 
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ситет да обучава по специалности, по които той е 
специализиран и има съответните кадри. За Мин-
но-геоложкия университет бих могъл да кажа, че при 
нас досега няма разкрита нетипична за профила на 
университета специалност. Всичко е свързано с мин-
нодобивната дейност.

- Миннодобивната индустрия става все по-ви-
сокоте нологичен отрасъл и пазарът изисква 
висококвалифицирани специалисти. Успява ли 
академичното ръководство да отговори на по-
требностите

- Връзката между теоретичното обучение с изисква-
нията и нуждите на бизнеса и реалното производ-
ство е от особена важност както за студентите, така 
и за бъдещите им работодатели. С това, че ние сме 
единствен университет, успяваме да актуализираме  
количеството и видовете специалности на подгот-
вяните кадри и програмите за обучение, така че те 
да съответстват на пазарните потребности на бизне-
са. Задълженията на университета са тясно свърза-
ни с поддържането на най-съвременно качество на 
учебния процес, развитие на висококвалифициран 
преподавателски състав и на модерни програми за 
обучение чрез прилагане на най-добрите практики. 
Стараем се да осигуряваме висока мотивация на сту-
дентите и интерес за професионалната им реализа-
ция. Студентите, завършили нашия университет, се 
реализират успешно на пазара и получават много 
добри за нашата страна заплати.

Сътрудничим си и с минни университети от чужби-
на, като наши студенти посещават летни практики и 
стажове там. 

- През юни тази година бе приета Националната 
стратегия за развитие на научните изследвания 
в Република България през периода    г. 
Смятате ли, че е реалистично заложеното в нея - 
през  г. България да заделя за наука ,5  от 
БВП, като парите ще идват не само от бюджета, 
но и от икономиката

- Смятам, че е реалистично. Дори този 1,5  през 
2020 г. ще бъде малък. Убеден съм, че процентът от 
БВП за наука ще бъде повишен. Откъде ще дойдат 
парите, дали от бюджета или от икономиката, е въ-
прос на държавна стратегия и политика. Важното е 
да има осигурени пари за образованието, в частност 
за висшето образование. Според мен сега фокусът е 
изместен главно към основното и средното образо-
вание. Смятам, че е крайно време правителството да 
обърне внимание на висшето образование, защото 
сме друга категория хора – не стачкуваме за заплати. 
Моралът ни е по-различен, но това трябва да се оце-
ни от правителството. 

Чрез доброто управление на дружествата от бран-
ша се постигат добри производствени резултати и 
се реализират значими социални проекти, което е 
активна позитивна презентация на минната профе-
сия. Дружествата от бранша адекватно прогнозират 
потребностите от инженерни кадри по различните 
специалности и съдействат за набиране на ученици 
и студенти от минните райони. Водещите компании 
осигуряват високо качество на практическото обуче-
ние при производствения стаж на студентите и при 
дуалните форми на обучение и оказват финансово 
съдействие за подобряване на материално-учебна-
та база. Подпомагат университета с обновяване на 
зали и лаборатории, закупуване на ново съвременно 
оборудване, подпомагане издаването на учебници и 
други полезни за нас неща. Използвам случая да им 
благодаря.

Подпомагат се и научни изследвания в МГУ „Св. Ив. 
Рилски“, като се финансират научноизследователски 
проекти с практическа насоченост, чиято реализация 
влияе пряко върху производствените резултати на 
компаниите и гарантира тяхното устойчиво разви-
тие. Мога да обобщя, че миннодобивната индустрия 
е убедена, че инвестициите в науката са най-ефек-
тивният начин за развитие на икономиката.

- Вече втори мандат сте ректор на МГУ Св. Ив. 
Рилски . Как успявате да балансирате между 
академичната автономия на университета и от-
говорността пред обществото, което финансира 
тази автономия  Като председател на Съвета на 
ректорите на вис ите училища в България има-
те ли наблюдения как се справят в останалите 
университети   

- Моето мнение е, че цивилизованото обществото 
трябва да отделя от общите средства и да финанси-
ра университетите, били те и автономни. От друга 
страна, автономната институция трябва да бъде от-
говорна пред себе си, пред обществото и да спазва 
всички изисквания. Гарантирам, че МГУ „Св. Ив. Рил-
ски“ се отнася отговорно. По отношение на другите 
висши училища, доколкото аз имам наблюдения за 
тези близо две години като председател на Съвета 
на ректорите, смятам, че и в повечето университети 
моите колеги ректори се стараят да бъдат коректни 
към обществото.

- До какво ще доведе поисканото по време на за-
седанието на Съвета на ректорите ограничаване 
на разкриването на нетипични за университети-
те специалности

- Дълго време се говори в обществото, че има много 
университети, че на много места се изучават иконо-
мика, право, национална сигурност и други специал-
ности и то в университети, които нямат такъв про-
фил. С нашето предложение това нещо постепенно 
ще се регулира и колегите няма да се изкушават да 
откриват такива специалности, тъй като това се е 
налагало във времето с цел да може да се получава 
по-голяма субсидия, като има по-голям брой студен-
ти. Сега студентите са малко и трябва всеки универ-
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На 19.10.2017 г. в аула „Максима“ се проведе 
тържествено честване на Патронния праз-
ник на Минно-геоложки университет „Св. 
Иван Рилски“ и приобщаване на студентите 

първокурсници към гилдията на миньорите и ге-
олозите. Тържеството бе открито от доц. д-р Павел 
Павлов - зам.-ректор по научноизследователската 
дейност в МГУ. Ректорът проф. д-р инж. Любен Тотев 
произнесе тържествено академично слово.

Поздравления поднесоха:
} Петър Николов - зам.-министър на Министерство 

на образованието; 
} Жечо Станков - зам.-министър на енергетиката, 
} проф. дтн инж. Николай Вълканов - председател 

на Съвета на настоятелите на МГУ, председател 
на Съвета на директорите на „Минстрой олдинг“ 
АД, председател на БМГК и председател на Нацио-
налния маркшайдерски съюз, 

} проф. Стати Статев - ректор на УНСС и зам.-пред-
седател на Съвета на ректорите на висшите учи-
лища в България,

} проф. Блажо Бoев - ректор на Университета „Гоце 
Делчев“ - Щип, Македония.

На празника присъстваха още  Н. Пр. Илхам Ахмед -
извънреден и пълномощен посланик на Р. Судан, 
Сухел Салех - първи съветник, айтам алил и Ясин 
Адам - аташета към посолството, Владимир Воронко-
вич - извънреден и пълномощен посланик на Репу-
блика Беларус, Улрике Щрака - търговски съветник 
към австрийското посолство, д-р инж Илия Гърков -
вицепрезидент и изпълнителен директор на „Дънди 
Прешъс Металс“ за България и член на университет-
ското настоятелство, акад. лиан Ревалски - пред-
седател на Българска академия на науките, проф. 
Стати Статев - ректор на УНСС и зам.-председател на 
Съвета на ректорите на висшите училища в Бълга-

рия, зам.-ректорите от Университета „Гоце Делчев“, 
Щип, Македония проф. Деян Мираковски и проф. 
Кирил Барбареeв, проф. Лидия рънчевич - зам.-де-
кан в Минния факултет на университета в Загреб,
проф. Бадр Елдин Калил Ахмед - съветник на прези-
дента на Судан по икономическите и минни въпроси, 
инж. Георги Кордов - председател на Камарата на ин-
женерите в инвестиционното проектиране - София 
град. Гости бяха ректори, представители на висши 
и средни училища, бизнеса, кметове на общини, на-
ционално представителство на студентски съвети, 
преподаватели, служители, студенти, бивши възпи-
таници, приятели и много други гости.

Получени бяха и многобройни поздравителни адре-
си.

След проведения заключителен етап на конкурса за 
компютърни презентации „Богатствата на Земята 

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА МГУ СВ. ИВАН РИЛСКИ

Тържеството бе открито от доц. д-р Павел Павлов - зам.- 
ректор по научноизследователската дейност в МГУ „Св. 
Ив. Рилски“

Проф. Стоян Грудев, ректор на МГУ „Св. Ив. Рилски“ през 
периода 1999 – 2003 г. бе удостоен със званието „Почетен 
знак на Минно-геоложки университет“

Гостите в аула „Максима“ посрещнаха знамето на МГУ „Св. 
Ив. Рилски“ и изслушаха прави студентския химн, изпъл-
нен от камерния ансамбъл „Йоан Кукузел“



6

НО ИНИ

Минно дело и геология, 8-9 2017

и човешкият прогрес“, организиран от МГУ „Св. Ив. 
Рилски“ за ученици от средните училища, във възрас-
товата група 5 – 8-ми клас е отличена с първа награ-
да презентацията на ученичките от 73 СУ „Владислав 
Граматик“ – София, Божана Табакова и Анелия Ста-
ниславова. Втора награда заслужи презентацията на 
Иван Миленов от СУ „Иван Вазов“ - Мездра.

Проф. д-р инж. Любен Тотев връчи наградни плакети 
за арит  а  на Ксавие Фожрас, управител на 
фирма „Тотал“ България и Мила Петрова – търговски 
директор на фирма „ ел пстрийм – България“.

Проф. д-р инж. Любен Тотев награди студентите 
отличници от трите факултета на университета:

} Ива Ивайлова Митева, бакалавър – Геологопро-
учвателен факултет, спец. „Екология и опазване на 
околната среда“, 4 курс, успех много добър 5,40;

} Осама Алзаим Мохамед Якя, магистър –
ГП , спец. „Сондиране и добив на нефт и газ“, вто-
ри курс, успех отличен 5,52;

} Димитър Димитров Кайков, бакалавър – Мин-
но-технологичен факултет, спец. „Управление на 
ресурси и производствени системи“, успех отли-
чен 5,99;

} Лилия Александрова Тодорова, магистър – МТ , 
спец. „Индустриален мениджмънт“, успех отличен 
5,83;

} Павел Камински, магистър – Минноелектромеха-
ничен факултет, спец. „КТИД“, 3 курс, с успех отли-
чен 6,00;

} Димитър Николов Халваджиев, бакалавър – 
Минноелектромеханичен факултет, спец. „КТИД“, 
с успех отличен 5,91.

На празника на университета бе връчен и приз 
„Преподавател на годината“:

} Доц. д-р Валери Сачански, катедра „Геология и 
геоинформатика“ при Геологопроучвателен фа-
култет;

} Доц. д-р Николай Янев, катедра „Информатика“ 
при Минноелектромеханичен факултет;

} Гл. ас. д-р инж. Иван Митев, катедра „Подземно 
строителство“ при Миннотехнологичен факултет.

Проф. Тотев връчи и специална награда на колега от 
чужд университет - Минна академия райберг, Гер-
мания на Детлеф Тондера. Наградата бе връчена 
за цялостен принос в развитието на взаимоотноше-
нията между Минно-геоложкия университет „Св. Ив. 
Рилски“ и Минна академия райберг.

Проф. Стоян Грудев, ректор на Минно–геоложкия 
университет през периода 1999 – 2003 г., бе удосто-
ен със званието о т  ак а и о о о ки 

и р ит т

Инж. Георги Кордов – председател на Камарата на 
инженерите в инвестиционното проектиране - Со-
фия град връчи награда „Едногодишна стипендия“ 
на студентката Ива Ивайлова Митева, бакалавър -
Геологопроучвателен факултет, спец. „Екология и 
опазване на околната среда“, 4 курс.

По традиция по случай Деня на патрона, защитник 
и покровител Свети Иван Рилски бе извършен праз-
ничен водосвет от отец Антоний от Патриаршеската 
катедрала храм-паметник „Св. Александър Невски“, 
с участието на камерен ансамбъл „Йоан Кукузел“ с 
диригент Кристиян Попов.

Със специален ритуал и полагане на клетва ректо-
ра проф. Тотев приобщи студентите първокурсници 
към общността на миньорите и геолозите в Бълга-
рия.

Доц. д-р Павел Павлов закри официалната част на 
празника с думите: о т  а та а  а  и
ки т  и и и и а т  ир о  и

Тържеството завърши с поднасяне на цветя пред 
монумента, разположен в двора на МГУ и тържест-
вен коктейл.

Моменти от ритуала по приобщаване на студентите първо-
курсници към гилдията на миньорите и геолозите

Фоторепортаж от награждаването на дари-
тели, преподаватели и студенти от МГУ Св. 
Ив. Рилски  - на -та корица
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ГЕОТЕХМИН  ООД И К  ММ E  Д И  
МЕМОРАНДУМ ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНИ ЕСКИ УМЕНИЯ

Проф. д-р Цоло Вутов, упра-
вител на „Геотехмин“ ООД
и ироаки Анзай, прези-
дент на японската компа-

ния Мицубиши Матириълс Текно 
Корпорейшън ММТEC  подписаха 
Меморандум за разбирателство, 
който предвижда предаване на 
технически умения от „Геотехмин“ 
ООД на млади геолози и минни ин-
женери от японската компания.

„Геотехмин“ ООД ще осигури тео-
ретично и практическо обучение 
от свои и чужди специалисти с 
международен опит в областта на 
геологията, минното планиране и 
проектиране. Курсовете ще започ-
нат през 2018 г. Те са насочени към 
усъвършенстване на практическия 
опит на специалистите от ММТЕС 
като геолози и минни инженери и 
ще се реализират в реална работна 
среда - на територията на рудник 
„Елаците“.

Меморандумът предвижда обучи-
телните програми да станат основа 
за развитие на нови оперативни и 
технически умения и насърчаване 
на техническия обмен между инже-
нерите от двете компании. 

През 2016 г. група ГЕОТЕ МИН 
завърши успешно още един про-
ект, плод на B2B партньорство -
по технологията „Зелена ръжда“ на 
японската компания на територия-
та на П П „Металург“ в Бухово бяха 
пречистени води и терени, замър-
сени с уран, тежки метали и мета-
лоиди.

от и  

Проф. д-р Цоло Вутов, управител на „Геотехмин“ ООД и ироаки Анзай, президент 
на японската компания Мицубиши Матириълс Текно Корпорейшън ММТEC  по 
време на подписване на Меморандума за разбирателство

„Геотехмин“ ООД и Мицубиши Ма-
тириълс Текно Корпорейшън имат 
дългосрочно партньорство, което 
започва през 2009 г. с подписване-
то на споразумение за техническа 
помощ от ММТЕС при проектира-
нето, изграждането и пускането в 
експлоатация на пречиствателна 
станция за руднични отпадъчни 
води на рудник „Елаците“ в гр. Етро-
поле.

Д М  Д И И  И Д И   Д Г И   
СЪРЕВНОВАНИЕ ЗА ТИТЛАТА МЕНИД ЪР НА ГОДИНАТА

На специална пресконференция на 19 октом-
ври, екипът на списание „Мениджър“ пред-
стави финалистите в 10-то, юбилейно изда-
ние на  конкурса Мениджър на годината.

Сред мениджърите, достигнали до оспорваната част 
на съревнованието, са и директорите на „Дънди 
Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и  „Дънди Прешъс Ме-
талс Крумовград“ ЕАД – д-р инж. Илия Гърков, и Тим
Курт – изпълнителен директор на „Аурубис Бълга-
рия“ АД.

Десетте номинации са излъчени от над 70 висши ме-
ниджъри, които тази година преминаха успешно във 
втория етап на надпреварата, след  безпристрастна 
оценка по редица показатели по специално разра-

ботената за конкурса методология на консултантска-
та компания „Делойт“.

Предстои финалната фаза на конкурса, в която кан-
дидатите за Мениджър на годината ще могат да де-
монстрират личните си качества. Победителят ще 
бъде обявен на 10 ноември в сградата на народната 
опера.

Няколко интересни факта за конкурса: 

} 71 лидери на бизнеса, хората които постигат едни 
от най-високите резултати в своите индустрии, 
подадоха документи. Участниците тази година са 
с 19 повече от миналата, което показва нараства-
щия интерес към конкурса и към неговото юби-
лейно издание.
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РУДНИК ЕЛОПЕ  Е ИЗБРАН ЗА РУДНИК НА МЕСЕЦА
В СПИСАНИЕ MININ  MA A INЕ

иналистите в 10-то, юбилейно издание на  конкур-
са Мениджър на годината на списание „Мениджър“

} 56 мениджъри се включват в надпреварата за 
пръв път. Сред претендентите за кристалната ста-
туетка има четирима финалисти от минали годи-
ни.

} Статистиката мъже – жени отново е в полза на 
силния пол. Дамите са 15, което 21  и значително 
по-високо от средното присъствие на жени в бор-
довете на компаниите в България.

} Кандидатите за мениджър на годината работят в 
15 различни индустрии. Най-много – по 13 са от 
сферата на информационните технологии и аут-
сорсинга, както и от търговията. Рекордно много –
11 са участниците от машиностроенето, автомо-
билостроенето и електрониката. Сериозно е при-
съствието и на строителния бранш, на рекламата 
и маркетинга, на застраховането, на транспорта и 
логистиката. Тази статистика съвсем точно откро-
ява едни от най-динамично развиващите се сек-
тори през годината.

Вноемврийския брой на списание Mining 
Magazine за рудник на месеца е избран рудник 
„Челопеч“. 

Основни акценти в статията са:

} ората а и  от а ц ит  акти и   
о

}  р и тира  р ри ти то и о  от 
а ата и  а а о р р   о р о и то

и о рои о т о

} ик о  и а ра ата а т о о ии 
а    а    ро кта и а и

а  а ра и и  ц ик а ок 

} о а и та  а а ира и  а р а а  а ра
т а а ар ката и а и три

} р ри ти то  о ти а о  о а ко от а
к от отаци  а то  о ита р а

} На а     от а к т от рои о т ото  
о ира  а о р о тта.

В статията със заглавие „ ро и т р ик 
о авторката Дона мид говори за оптимизация-

та, подобренията и другите нововъведения в българ-
ския медно-златен рудник - носител на наградата за 
месеца.

Читателите са запознати с историческото развитие 
на рудника от 1956 г. досега. Проследени са промени-
те и развитието след идването на новия собственик 
„Дънди Прешъс Металс“ преди 13 години.  Отбеля-
зано е, че един от ключовите елементи на успеха е
 въвеждането на системата на разработване с откри-
ти камери със запълнение, която заменя прилага-
ната преди това система с подетажно обрушаване. 

Сред най-големите 

рудника са главната наклонена изработка за достъп 
от повърхността, подземния трошачно-транспортен 
комплекс със система от гумено-транспортни ленти 
за транспортиране на рудата до повърхността, подо-
бряване на рудничната вентилация с инсталацията 
на нов високопродуктивен вентилатор на шахта „Се-
вер” и модернизацията на хвостохранилището.

промени, които „Дънди” реализира в 
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Представители на Народното събрание, те-
хни колеги от Канадско-европейската пар-
ламентарна асоциация, представители на 
посолството на Канада, на българското Ми-

нистерство на енергетиката и кметове на 6 октомври 
посетиха златно-медния рудник „Челопеч“. Посе-
щението цели да задълбочи двустранните взаимо-
отношения между страните и националните парла-
менти.

Рудник „Челопеч“ се разработва от канадската мин-
на компания Дънди Прешъс Металс и е сред техно-

логично най-модерните рудници в света. Канада 
е ценен международен партньор и единадесетият 
най-голям бизнес партньор на България извън Евро-
пейския съюз.

В навечерието на председателството на ЕС в среда-
та на следващата година, смесената парламентарна 
група имаше възможност да се запознае с дейността 
на рудника като един от най-успешните примери на 
канадско-българските бизнес взаимоотношения.

„Дънди Прешъс Металс“ е сред компаниите със зна-
чителен принос към местната и национална иконо-

БЪЛГАРО-КАНАДСКА ДЕЛЕГАЦИЯ  И   
РУДНИК ЕЛОПЕ   ДИ   М Д И   

Българо-канадска делегация и ръководството на рудник „Челопеч“ на територията на предприятието

Показан е и обликът на „Челопеч“ днес, като по-под-
робно са разгледани мобилното оборудване и това-
ро-транспортната схема, преработката на рудата и 
оптимизацията на производството.

„На о а а и ки т и о о р и  които а акт и 
ро а ат а  р а и ират   о    

и а а о   рио ит  и и  о а а и от о
рата та  т ри а и  и а ра и  а от т  
 ри т а а о  о атор а   а а ата 
а а ата а аро и и и т о о ии  р

 а а и  и ит  ир ктор а ко а и
та ик а  ро кт т а и а  а р а и  

ц ик  ок  о и к а ра ата а т о о ии 
а а то и а и  а   а ко то итат ит  

и ро т о а т “ - припомня авторката в списа-
ние Mining Magazine Дона мид.

Компанията е ангажирана с темата за подобряване 
на производителността като насърчава развитието 
и растежа на иновативността и експертността в бъл-
гарската минна индустрия.

о а а а р а   ко то о ит  т о о ии а 
о и  и р ра отка о ат а  ри а ат както  а
оратор и  така и  ро и и о и  ко то и
и а и и  ра  а о и око и о р  ко и ира

то а и ита  и т и и око кти и 
т о о ии  – завършва г-н Гърков, вицепрезидент 
и изпълнителен директор на ДПМ за България.
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мика. От началото на дейността си в България през
2004 г. до днес, тя  е инвестирала над 800 млн. лв. в 
модернизация на производството в рудника и обога-
тителната фабрика, в здравето и безопасността, как-
то и за опазване на околната среда. 

По време на визитата канадските и българските гос-
ти имаха възможност да видят не само подобрения-
та на територията на предприятието, но и да посетят 
селищата Челопеч и Чавдар, където компанията е 
направила значителни инвестиции в модерна ин-

Александър ило - зам.-председател на Градския изпълнителен комитет на Жо-
дино, Ана инджикова – директор „Човешки ресурси“ в „Асарел-Медет“АД, Нико-
ла Белишки – кмет на община Панагюрище, инж. Делчо Николов – изпълнителен 
директор на „Асарел-Медет“АД“, Галина Матанова – зам.-кмет на община Пана-
гюрище, Станислав Якубович – зам.-генерален директор на „БелАЗ“, Олга Кузина –
началник на финансовия отдел на Градския изпълнителен комитет на Жодино

Станислав Якубович – зам.-генерален 
директор на „БелАЗ“ получи от инж. 
Д. Николов – изпълнителен директор 
на „Асарел-Медет“АД“ фирмен меден 
сувенир

Д Г И   Г Д ДИ  И АСАРЕЛ-МЕДЕТ  АД

Делегация от гр. Жодино, Бе-
ларус, посети „Асарел-Ме-
дет“АД на 27 септември. 
Гостите бяха посрещнати от 

изпълнителния директор на „Аса-
рел-Медет“АД инж. Делчо Николов, 
Ана инджикова – директор „Чо-
вешки ресурси“, инж. Ангел иш-
ков – началник рудник „Асарел“ и 
инж. Георги Сеферинкин – начал-
ник на обогатителна фабрика „Аса-
рел“. По време на обиколката бела-
руската делегация бе придружена 
от кмета на община Панагюрище 
Никола Белишки и заместник-кме-
та Галина Матанова. 

Александър ило – зам.-предсе-
дател на Градския изпълнителен 
комитет на Жодино, Олга Кузина – 
началник на финансовия отдел и 
Станислав Якубович – зам.-генера-

производство, която е последно по-
коление и е произведена от канад-
ската компания enco. Производ-
ствените параметри се управляват 
чрез безжична комуникационна 
мрежа и компютър във всяка ма-
шина, а системата за високоточно 
позициониране контролира пре-
цизното планиране на минните 
дейности.  Специално внимание бе 
обърнато и на въведените циклич-
но-поточни технологии за транс-
порт на руда и откривка, в които 
през последните години са инвес-
тирани 120 млн. лв. 

лен директор на „БелАЗ“, проведо-
ха делова среща с изпълнителното 
ръководство на компанията, след 
което се запознаха с историята и 
развитието на „Асарел-Медет“АД, 
като разгледаха двете фирмени 
експозиции. По време на сре-
щата изпълнителният директор
инж. Делчо Николов изтъкна 
приноса на „Асарел-Медет“ за 
съвременния облик на община 
Панагюрище. Той подчерта, че 
взаимоотношенията с „БелАЗ“ се 
развиват на основата на коректно 
и ефективно дългогодишно парт-
ньорство, което ще бъде надграде-
но в бъдеще. 

Гостите посетиха диспечерския 
пункт на рудник „Асарел” и видяха 
как работи автоматизираната сис-
тема за управление на минното 

фраструктура и подобрени условия за живот. В сре-
щите си с кметовете на двете общини депутатите се 
запознаха по-отблизо с предизвикателствата пред 
местното самоуправление.

В края на посещението делегацията изрази положи-
телните си впечатления както от модерното лице на 
българския рудодобив – рудник „Челопеч“, така и от 
благоприятните условия, които дружеството създава 
съвместно с общините за хората от Средногорието.

и р  та

В края на обиколката беларуските 
гости посетиха и Централна ре-
монтна база, където видяха как се 
ремонтират 130-тонните автоса-
мосвали „БелАЗ“, които се произ-
веждат от завода в гр. Жодино.

т  о икации  ар т  
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РУДНИК ЕЛОПЕ ОТВОРИ ВРАТИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ  
ДИ Д  Д  Г ДИ

Ворганизираното посещение взеха участие над   
90 човека, представители на местната общест-
веност и близки на служители в дружеството. 
Популярността на дните на отворени врати 

се разширява и група от близо 20 човека от Русе и 
Велико Търново посети предприятието и продължи 
с разглеждане на природните забележителности око-
ло хижа „Мургана“.

Изпълнителният директор на дружеството, д-р инж. 
Илия Гърков, и оперативният директор инж. Цвето-
мир Велков, поздравиха участниците в четирите гру-
пи и им пожелаха да усетят духа и работата в един от 
най-модерните подземни рудници в света. И двамата 
подчертаха основната роля на безопасността в пред-
приятието.

След поздравите, групите се запознаха с основните 
правила за безопасност и изгледаха филм-инстру-
ктаж. Кратък преглед да дейностите в предприятието 
даде основна информация за спецификата на работа 
в рудника и обогатителната фабрика.

Гостите влязоха в подземния рудник по наклоне-
на галерия „Надежда“ с дължина 2 km. В депото за 
ремонтни дейности подземен гараж  имаха въз-
можност да видят как се извършва поддръжката на 
минното оборудване. Като един от примерите за 
внедрените мерки  за безопасност, групите минаха 
и през подземна спасителна камера – уникално за 
България съоръжение, което в случай на авария има 
животоспасяваща роля.

и р  та

Гостите в Деня на отворени врати в един от най-модерни-
те подземни рудници в света

СТАРТИРА ОБУ ЕНИЕТО В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА
 И И   Д  И М

Двадесет и девет ученици 
от 11 клас в Професио-
налната гимназия по ин-
дустриални технологии, 

мениджмънт и туризъм – Пана-
гюрище започнаха от 26 септем-
ври 2017 г. своето обучение в реал-
на работна среда на територията 
на „Асарел-Медет“ АД. 

Учениците се обучават по дуал-
ната форма на обучение в „мин-
ните” специалности  „Добивни и 
строителни минни технологии“, 
„Обогатителни, преработващи и 
рециклационни технологии“  и „Ав-
тотранспортна техника”.  Те бяха 
разпределени по новите си работни 
места в рудник „Асарел“,  Обогати-
телна фабрика и Централна ремонт-
на  база. Два дни в седмицата -
вторник и сряда, младежите ще се 
обучават в специално обзаведени 

Младежите, обучаващи се по дуалната система ползват специално обзаведени 
учебни зали и посещават производствените обекти на дружеството
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Елаците-Мед“ проведе за седма поредна година 
лятна Стажантска програма. В нея взеха учас-
тие двадесет и един студенти. Повечето от тях 
са млади хора от общините от района на Сред-

ногорието и Етрополе. Студентите от технически 
и икономически специалности от различни висши 
учебни заведения имаха възможност да се запозна-
ят с реалния ритъм на производствения процес и на 
практика да приложат наученото.

В Обогатителния комплекс на „Елаците-Мед“ стажу-
ваха студенти със специалности: „Геодезия“, “Ма-
шиностроене“, „Автоматика и информационни 
технологии“, „Стопанско управление“, „ инансов 
мениджмънт“, „Международни отношения“ и „Ико-
номика на човешките ресурси“. На територията на 
фабриката те се обучаваха в цеховете „Средно и сит-
но трошене“, „Мелнично-флотационен“, „Водно и 
хвостово стопанство“ и в отделите „Автоматизация“,  
„ инансово-счетоводен“ и „Човешки ресурси“. 

В Рудодобивен комплекс „Елаците“ специалностите 
на студентите бяха: „Разработване на полезни из-
копаеми“, „Геодезия“, „Геология“, „ идрогеология“ 
и „Инженерна геология“, „Автоматика“, „Информа-

ционно управляваща техника“, „ инанси“, „Соци-
ални дейности“ и „Публична администрация“. Те се 
обучаваха в участъците „Пробивно-взривни работи“ 
и „Добивен“, в цех „Корпус едро трошене“ и в отдели-
те „Геоложки“, „Геотехнически“,  „Маркшайдерски“, 
„Планиране“ и „Човешки ресурси“. 

Продължителността на програмата бе в зависимост 
от възможностите и желанията на стажантите - от 1 
до 3 месеца. 

На тържественото закриване инж. Симона Събкова, 
директор „Човешки ресурси“, представи резултатите 
като сподели, че програмата е изпълнила поставени-
те пред нея задачи. Студентите се запознаха с реал-
ната работна среда и работиха в производствените 
цехове и отдели на предприятието. Техни наставни-
ци бяха най-добрите професионалисти в съответни-
те области на работния процес. 

Тази година в програмата участваха най-много ста-
жанти от Минно-геоложкия университет– 6 човека, а 
най-голям брой от студентите - 14 от 21 бяха заети в 
основно производство. 

Стажантска програма-2017 приключи с традиционната снимка на всич-
ки участници

Инж. Симона Събкова, директор „Човешки ре-
сурси“, връчи на всеки стажант удостоверение 
за успешно преминат стаж 

учебни зали и ще посещават производствените обек-
ти на дружеството. 

С учениците са сключени трудови договори с регла-
ментирано възнаграждение върху 7-часов работен 
ден, два дни седмично. Всички получиха работно об-
лекло и лични предпазни средства, както и карта за 
безплатно пътуване и безплатна храна.

За тяхното обучение отговарят специално подготве-
ни наставници, пред които стои предизвикателство-

то да предадат своя опит в съответната професия и 
да изградят трудови навици у младежите. 

„Щастливи сме, че вече сме част от екипа на „Аса-
рел-Медет” и ще имаме възможността да усвоим ня-
кои от тънкостите на бъдещите ни професии в една 
от водещите български компании”, обобщиха гим-
назистите след първите си часове в реална работна 
среда.

т  о икации
ар т  

 ИК И К  Г М  
 ЕЛАЦИТЕ-МЕД  АД
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Необходимостта от популяризация на мин-
ните науки, в частност маркшайдерството, е 
решаваща за набиране на качествени бъде-
щи кадри в бранша. В световен мащаб, пови-

шаването на интереса към науката се финансира по 
различни програми. Сред тях е ро ката о  а 

ит  - проект, който се реализира по дейностите 
ари  к о о ка ри, част от инструментът на Ев-

ропейската комисия за финансиране на научно-раз-
война дейност – ОРИЗОНТ 2020. Всеки последен 
петък от м. септември образователни и научни ин-
ституции в цяла Европа отварят врати, за да покажат 
по увлекателен интерактивен начин своята научна 
дейност. Неформалният образователен подход е с 
потенциал за привличане на широката публика към 
дадена научна област, която, представен по класиче-
ски методи, трудно намира привърженици.

М К Д  ЕВРОПЕЙСКАТА НО  НА У ЕНИТЕ 

Катедра „Маркшайдерство и геодезия“ се включва 
за трета година в събитието, което през 2017 се про-
вежда за първи път на територията на МГУ „Св. Иван 
Рилски“. Университетът е официален асоцииран 
партньор във FRESH Find Research Ever here and 
SHare  – проект на Британски съвет - България, по 
който Но та а ит  се реализира на територия-
та на България. Заедно със Софийския фестивал на 
науката, това е основата платформа, в която катедра-
та участва с цел популяризиране на маркшайдерски-
те и геодезически науки. Участието в тези събития се 
подкрепя от ръководството на университета, в лице-
то на ръководителя на катедрата по „Маркшайдер-
ство и геодезия – доц. д-р инж. Станислав Топалов, 
зам.-ректора по европейско сътрудничество и проек-
ти, доц. д-р Стефка Приставова, и ректора проф. д-р 
инж. Любен Тотев.

иг. 1. Групова снимка с дрон  Phantom 4. Снимка: Сергей Михалев

Инж. Събкова сподели, че през седемте години в кои-
то се провежда програмата, са преминали обучение 
общо 199 стажанти, а 26 от тях, успешно преминали 
програмата, вече работят в предприятието. Тя изка-
за специална благодарност на наставниците, които 
през цялото време бяха плътно до стажантите.

Мариана Иванова, ръководител на програмата, 
представи анализа от обратната връзка, получена от 
попълването на анкетните карти от всеки наставник 
и стажант.  

Наставниците препоръчаха на студентите да трупат 
академичен опит, да се учат да работят в екип и да  
бъдат инициативни. 

Стажантите благодариха на наставниците си и споде-
лиха, че за тях стажът е бил изключително полезен и 
добре организиран.

На всеки стажант бе връчено удостоверение за ус-
пешно преминат стаж и символичен подарък от 
предприятието.

ацит  
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иг. 3. Д-р Петко Петров от Националния музей „Зе-
мята и хората“ в ролята на „главен инспектор“ в На-
учно казино „Кристал“. Снимка: Таня Славова

иг. 2. Демонстрация на технологии от катедра 
„Маркшайдерство и геодезия“ в рамките на Евро-
пейската нощ на учените. Снимки: Таня Славова

На 29 септември, между 16:00 и 18:00, в двора на 
университета се проведе събитието ро и  арк

а р , което включиха много членове на катедра 
„Маркшайдерство и геодезия“: гл. ас. д-р инж. Аспа-
рух Камбуров, ас. д-р инж. Таня Славова, ас. инж. Ма-
рин Евгениев, гл. ас. д-р. инж. Веселина Господинова, 
и докторантите инж. Весела Миланова,  инж. Сергей 
Михалев и инж. Деян Сосеров, последните двама ра-
ботещи в маркшайдерския отдел на undee Precious 
Metals. Сергей и Деян демонстрираха възможности-
те на безпилотна летателна система  Phantom 4 –
част от инвентара, предоставен от undee Precious 
Metals за събитието. Беше извършено облитане на 
района на университета, като бяха направени запом-
нящи се снимки по начин, приложен за първи път.

Бяха демонстрирани още GPS GNSS системи rim le 
R4 и роботизирана тотална станция rim le S6, рота-
ционен лазер Spectra Precision GL622, и други инстру-
менти, използвани за редица приложения в марк-
шайдерската и геодезическа практика. Посетителите 
– семейства с деца, студенти от университета и други, 
научиха на каква височина се намират навигацион-
ните спътници, какви сигнали излъчват, какво е маг-
нитен лагер, как се измерват разстояния чрез лазери, 
как се материализират равнини на строителната или 
добивна площадка, и много други неща. Повечето от 

тях докоснаха за първи път безпилотни геотехноло-
гии от най-високо ниво.

Извън маркшайдерското участие, в Нощта на уче-
ните университетът беше подготвил още няколко 
събития – демонстрация на автомобилен макет, зад-
вижван от горивни клетки, отворени врати в музеите, 
както и уникалната образователна игра На о ка и

о ри та , в която по изключително забавен и ув-
лекателен начин се разпространяват знания по гео-
графия, геология и други науки за Земята. Казиното 
се реализира с помощта на истинска рулетка, наета 
от реквизита на Киноцентъра, екип от МГУ „Св. Рил-
ски“, в партньорство с Националния природонаучен 
музей - БАН и Националния музей „Земята и хората“. 
Играта беше ситуирана в Музея по минералогия, пе-
трография и полезни изкопаеми. Основното мото – 
залагаш знания печелиш знания.

Посетителите имаха възможност да разгледат още 
Музея по геология и палеонтология, Музея на уни-
калните кристали „Илия Делев“ и Музея по физика, 
където преподаватели от катедрите на Геологопро-
учвателния факултет демонстрираха красотата на не-
живата природа на Земята.

 а  р и  ар  а ро
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Издателството на БАН  „Проф. Марин Дринов“ 
отбеляза  70-годишнината от основаването 
на списание „Доклади на БАН“ на 10 октом-
ври 2017 г. с изложба на постери и предста-

вяне на своето юбилейно издание. Зам.-председате-
лят на БАН чл.-кор. Константин аджииванов откри 
събитието и подчерта безспорното значение на спи-
санието за научните среди в световен мащаб. 

Слово държа и главният редактор акад. Тодор Нико-
лов, в което изтъкна бъдещите планове за глобално 
разпространение на „Доклади на БАН“, благодарение 
на подписаното наскоро споразумение с американ-
ската компания Cengage Learning, което е показател-
но за оценката, която се дава на списанието в между-
народен план. 

На събитието присъстваха председателят на БАН 
акад. лиан Ревалски, представители на ръковод-
ството, академици и гости от различни сфери на на-
уката.

СПИСАНИЕ ДОКЛАДИ НА БАН  ОТБЕЛЯЗА  ГОДИНИ
ОТ П РВОТО СИ ИЗДАНИЕ

Гостите на откриването на изложбата първи имаха 
възможността да разгледат постерите

Акад. Тодор Николов, гл. редактор на списание „До-
клади на БАН“ припомни важни събития в разви-
тието на изданието и сподели бъдещи планове

Над 20  постера, проследяващи историята на списа-
нието бяха подредени в сградата на БАН

„Доклади на БАН“ Comptes Rendus  е едно от най-престижните българ-
ски списания и от малкото наши издания с импакт фактор. Съдържание-
то му е достъпно онлайн безплатно. Статиите в списанието са само на 
английски език. Съдържанието е достъпно и на френски. В списанието 
се публикуват статии в областта на астрономията, математиката, физи-
ката, химията, биологията, геологията, геофизиката, науките за космоса, 
инженерните науки, физическата география, медицината и селскосто-
панските науки.

Сред имената на главните редактори на „Доклади на БАН“ са тези на 
академиците Г. Наджаков - първият главен редактор, Л. Кръстанов, Б. 
Петканчин, р. Я. ристов, Г. Близнаков, Д. Мишев и Е. Головински. От 
2006 г. главен редактор  е акад. Тодор Николов, чиято е и заслугата в ре-
дакционния съвет на списанието да бъдат привлечени значими наши и 
световноизвестни учени.

ор аци  а Н
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Панагюрище, септември 2017 г. Европейската ко-
мисия финансира изследователски дейности 
по проекта X-MINE, изпълняван от междуна-
роден консорциум от 14 партньори, за разра-

ботване на нова технология за анализиране на сон-
дажни ядки, триизмерно моделиране и разработване 
на технология за по-ефективно сортиране на руда и 
откривка. Проектът X-MINE е с обща продължител-
ност на дейностите от 3 години и стартира с провеж-
дането на начална среща във финландската научна 
организация  V , която е координатор по проекта.

Проектът получава финансова подкрепа по Програ-
ма оризонт  2020 – най-голямата до момента програ-
ма за научни изследвания и иновации в Европейския 
съюз с общ бюджет от почти 80 млрд. евро, планиран 
за усвояване за период от 7 години от 2014 до 2020 
г.  – в допълнение към частните инвестиции, които 
ще привлече. Програмата цели реализирането на 
повече научни открития и утвърждаване на водещи 
световни позиции на участниците чрез пренасянето 
на иновативни идеи от лабораторията към пазара.  

Проектът представлява сътрудничество между орга-
низации от инландия V  O , Advacam O , Полша 
Antmicro Sp. z o. o. , България „Асарел-Медет” АД , 

Чехия Advacam s.r.o. , Гърция ellas Gold S.A. , Кипър 
ellenic Copper Mines Ltd , Румъния Institutul Geologic 

Al Romaniei , веция Ore plore AB, Университет Уп-
сала, ведско геоложко дружество, Lovisagruvan AB 
и Bergskraft  и Австралия S ick Mining Services Ltd .

Въз основа на нуждите на четирите участващи мин-
нодобивни компании „Асарел-Медет” АД, ellas Gold 
S.A., ellenic Copper Mines Ltd и Lovisagruvan AB , екс-
плоатиращи находища с различни геоложки и мине-
раложки характеристики и обеми преработвана руда, 
изследователските и технологичните партньори ще 
разработят оборудване за бърз проникващ анализ, 
базирано на рентгеново-флуоресцентения анализ и 
томография на ядки от експлоатационно сондиране, 
както и оборудване за отделяне на откривка и разде-
ляне на руди с различни съдържания. С изпълнение-

то на проекта се цели подобряване ефективността 
на ресурсите, въздействието върху околната среда и 
икономическите показатели на минните компании.  

Този проект предоставя уникалната възможност на 
компании и организации, извършващи активни про-
учвателни дейности, добив на метали и геоложко 
картиране, да работят съвместно с експерти в изра-
ботката на авангардни аналитични инструменти и 
производствени решения. Заедно консорциумът ще 
разработи приложими към конкретните нужди мето-
ди, целящи да рационализират геоложките проучва-
ния и да намалят обема на иззетата откривка. Като 
цяло проектът се очаква да допринесе за намаля-
ване въздействието върху околната среда от транс-
портирането на материала, обогатяването на рудата 
и химичната обработка при извличането на цветни 
и черни метали, което от своя страна ще доведе до 
понижаване на себестойността на произведеното ко-
личество метал.  

Общият бюджет за тригодишния проект възлиза на 
11,9 млн. евро, като делът на Европейския съюз в 
него е  9,3 млн. евро.

Като партньор „Асарел-Медет“ АД е ангажиран в из-
пълнението на всички дейности по проекта, като в 
компанията са планирани тестове и на двата типа 
разработено оборудване – за анализ на сондажната 
ядка и за сортиране на откривката от рудата.
За проекта е създаден уебсайт: . mine.eu. 
Чувствайте се поканени да ни следвате там!

За повече информация можете да се свържете с:
оор и атор а ро кта  anne Paaso, V , инландия, 

anne.paaso vtt.fi; тел. 358 20 722 2145; 
мобилен: 358 40 070 7052

р ки  о т о тта  Stefan Sad om, Bergskraft, ве-
ция, stefan.sad om ergskraft.se; мобилен: 46 70 27 327 87

Или се свържете с местния партньор по проекта: 
инж. Ивайло Василев, „Асарел-Медет“ АД, България,  
ivasilev asarel.com; мобилен: 359 879 442 810

НОВИ РАЗРАБОТКИ В РЕНТГЕНОВАТА 
ТЕХНОЛОГИЯ, ПРИЛАГАНИ КЪМ ПРОУ ВА-
ТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ДОБИВА НА МЕТАЛИ

АСАРЕЛ-МЕДЕТ  АД  ИК  М Д Д  
Д И   БИ  К Д МИ И  ДИ

И И И Г И ИИ  К   X I E
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От 11 до 13 октомври 2017 г. се проведе Сед-
мият Балкански минен конгрес в гр. Прие-
дор, Република Сръбска, Босна и ерцего-
вина, с домакин Минния факултет в града. 

Организатори на престижното събитие са Универ-
ситетът в Баня Лука, Минният факултет в Приедор, 
Балканската академия на минните науки, Академия-
та на науката и изкуствата на Република Сръбска и 
Съюзът на минните инженери и геолози в Републи-
ка Сръбска, Босна и ерцеговина. Участие взеха над 
180 видни минни учени от 16 университета, както и 
мениджъри и специалисти от Албания, Босна и ер-
цеговина, България, Гърция, Македония, Румъния, 
Словения, Сърбия, Турция и Черна гора. ирми от 12 
европейски държави представиха на специално из-
ложение своите дейности и продукция в минно-про-
учвателната индустрия. Спонсори на конгреса бяха 
фирмата „Арселор Митал“, община Приедор и много 
фирми, занимаващи се с минна дейност в Република 
Сръбска.

На 10 октомври на свое редовно заседание, наред 
с останалите обсъждания, членовете на Балканския 
координационен комитет приеха следните решения: 

} Следващите балкански минни конгреси да бъдат 
провеждани през три години. 

} VIII Балкански минен конгрес да се състои през 
2020 г. в Белград, Сърбия в чест на 60-годишнина-
та на Минния изследователски институт.

Идеята за създаването на балканска минна органи-
зация, която да обединява минно-геоложките общ-
ности от страните в региона, стартира преди 2003 г. 
Асоциацията на минните специалисти от Балканския 
регион  БАЛКАНМИН е учредена през 2004 г. в Бълга-
рия. Първият Балкански минен конгрес се провежда 
през 2005 г. в гр. Варна, България, а след това през 
две години последователно в  Сърбия, Турция, Сло-
вения, Македония и Румъния.

На тържественото откриване на конгреса привет-
ствия към организаторите и участниците поднесоха 
ръководители на министерствата на геологията и 
минното дело, на промишлеността и енергетиката и 
на икономиката на Република Сръбска, кметът на гр. 
Приедор и др. След приветствията участниците бяха 
поздравени с кратка музикална програма от учени-
ци от музикалното училище в града. Преди началото 
на първата пленарна сесия с едноминутно мълчание 
бе почетена паметта на загиналия при катастрофа
д-р инж. Томо Бенович. Той е работил от 1982 г. в руд-
ника за добив на въглища към ТЕЦ „Углевик”, заемай-
ки различни ръководни длъжности. От създаването 
на БАЛКАНМИН той е член на Балканския координа-
ционен комитет от страна на Босна и ерцеговина.

По време на конгреса Балканската академия на мин-
ните науки обяви новите си членове, които бяха из-
брани през м. септември в Белград, Сърбия. Проф. 
д-р Слободан Вуич - председател и проф. д-р Цоло 

II БАЛКАНСКИ МИНЕН КОНГРЕС
ПОД МОТОТО БАЛКАНСКАТА МИННА ДЕЙНОСТ ЗА 
ПРИЯТЕЛСТВО И ПРОГРЕС

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

Ръководството на Балканската академия на минните науки с новоприетите членове
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Вутов - зам.-председател на Балканската академия 
на минните науки връчиха официално дипломите 
на учени и специалисти от балканските страни в три 
категории: редовни членове, почетни членове и асо-
циирани членове. Новоприетите членове от българ-
ска страна са следните: проф. д-р Венцислав Иванов  
проф. д-р Л бен Тотев  д-р инж. Илия Гърков - ре-
довни членове; инж. Драгомир Драганов - асоции-
ран член.

Пленарната сесия на конгреса откри проф. Слободан 
Вуич с доклад на тема за управление качеството на 
въглищата. 

Участниците получиха сборник с 87 научни доклада 
в два тома по следните тематични направления:

} Добив на минерални суровини и технологични 
процеси;

} Системен инженеринг, рискове, управление и 
съвременни тенденции;

} Геоложки дейности и икономика на минерал-
но-суровинни комплекси 

} Логистични процеси и екологични ефекти и др.

В конгресните сесии бяха изнесени повече от поло-
вината публикувани доклади. ирмите – изложители 
направиха презентация на продукцията и дейността 
си.

От българска страна взеха участие 17 учени и спе-
циалисти от МГУ „Св. Иван Рилски”, Научно-техни-
чески съюз по минно дело, геология и металургия,

„Геотехмин“ ООД, „Елаците-мед” АД и „Дънди Прешъс 
Металс Челопеч” ЕАД. На конгреса бяха представени 
два български доклада, а в сборника бяха публику-
вани още два доклада от български специалисти. 
Най-голям брой изнесени доклади бяха в направле-
нията „Преработка на минерални суровини и техно-
логични процеси“ и „Системен инженеринг, рискове, 
управление и съвременни тенденции“.

На заключителната сесия организационният комитет 
връчи на участниците сертификати за участие в VII 
Балкански минен конгрес.

Домакините на конгреса организираха посещение 
на рудник „Омарска” за добив на желязна руда, на-
миращ се недалеч от гр. Приедор. Разработването на 
рудника и пълното изземване на желязната руда от 
находището е от голямо значение за икономическия 
просперитет на града. Организирано бе и посеще-
ние на Мемориалния комплекс „Козара“, свързан с 
героичната партизанска борба срещу хитлеристките 
окупатори през Втората световна война.

По време на конгреса специалният плакет - символ 
на БАЛКАНМИН  бе предаден на директора на Мин-
ния изследователски институт в Белград, Сърбия - ор-
ганизаторът на VIII Балкански минен конгрес.

Организирането и провеждането на V  Балкански 
минен конгрес при висок интерес и активно участие 
на специалистите от Балканския регион е доказател-
ство за необходимостта от провеждането на специа-
лизирани международни форуми. Вярваме, че тради-
цията ще продължи и за в бъдеще.

Участниците в V  Балкански минен конгрес, гр. Приедор, Република Сръбска, Босна и ерцеговина
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КОНФЕРЕНЦИЯ НА СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО
СКАЛНА МЕХАНИКА - I RM E RO  

От 23 до 27 май в гр. Острава, Чехия се прове-
де конференцията на световната организа-
ция по скална механика - ISRM Eurock 2017. 
В нея взеха участие представители от Ки-

тай, Япония, Индия, Испания, Италия, Чехия, Босна и 
ерцеговина, Дания, вейцария, Норвегия, Австрия, 

Германия, Полша, Унгария.

От България участници в конференцията бяха инж. 
Иван Аврамов, инж. Николай Симонски и инж. Цве-
томир Велков от „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ 
ЕАД, проф. Драгомир Стефанов от Минно-геоложкия 
университет „Св. Иван Рилски“, инж. Иван Василев и
инж. Никола Тошков от „Елаците-Мед“ АД фиг. 1 .  

Конференцията беше организирана в пет последо-
вателни дни. Първият ден беше предвиден за раз-
лични семинари с теми - азтоварва о взривяване  

ислени модели при напукани скали  Използване 
на водни струи за експлоатация и обработка на 
скални материали  Използване на комп търна 
рентгенова томография в геонауките. В късния 

следобед на същия ден участниците от семинарите 
и записалите се за участие в конференцията се съ-
браха във входната зала на съоръжението, където 
организаторите ни посрещнаха с коктейла „Добре 
дошли“. 

Във втория ден, в главната зала на „GONG”, се състоя 
същинското откриване на конференцията. Привет-
ствени думи изказа председателят на организацион-
ния комитет проф. Петър Коничек, както и зам.-пред-
седателят на ISRM за Европа проф. Чрли Чунлин. Те 
поздравиха делегатите и споделиха задоволството 
си от големия брой участници на конференцията. 
Съобщиха ни и основните направления, в които ще 
се представят темите: Характеристики на скалния 
масив  Лабораторни и полеви тестове  правле-
ние на скалния натиск в рудници  Подземни депа 
и съхранение на отпадъци  Динамични явления в 
скалния масив  Методи за проектиране на минни 
и подземни съоръжения  Нови материали и техно-
логии в геомеханиката и геотехниката  лавяне 
на 2  Геотермална енергия  Скално разпадане  

Острава е стар минен и промишлен център. 
Първото споменаване на селище с това име 
е от 1229 г. То възниква по поречието на 
река Остра днешна Островица , от където 

произлиза и името му. Разположението му на гра-
ниците на две исторически провинции - Моравия и 
Силезия, както и на древния път между Адриатиче-
ско море и Балтийско море, допринася за бързото 
му развитие и разцвет. Получава статут на град през 
70-те години на XIII в., а през 60-те на XIV в. Карл IV 
му предоставя привилегията за провеждане на тър-
гове. През XVI в. позициите на града се засилват 
благодарение на развитието на тъкачеството, зана-
ятчийството и риболова. В края на този и началото 
на следващия век обаче от възникналите епидемии, 
наводнения и пожари, градът губи голяма част от 
населението и къщите си. Повторният разцвет идва 
след намирането на обширни въглищни залежи 
през 1763 г. През 1828 г. собственикът на няколко 
от местните имения открива металургични заводи, 
които след това продава на семейство Ротшилд. 

Новата компания бързо бележи напредък и възник-
ва така наречения Остравски бум, като през втората 
половина на XX в, Острава е наричана „Стоманено-
то сърце“ на Чехия. След втората световна война 
градът значително се разширява, като по данни от 
2016 г. населението му е 324 311 жители. Това го 
нарежда на трето място по големина след Прага и 
Бърно. Въпреки, че след 90-те години на миналия 
век металургичните заводи затварят последните 
изкарани вагони с въглища са през 1994 г. , повече-
то съоръжения и сгради са запазени и превърнати 
в туристически атракции. Сега в тях се помещават 
музеи, провеждат се концерти и фестивали. 

В голямо кръгло съоръжение, наречено „GONG”, 
което е служило за воден бункер, се помещаваше и 
конференцията на световната организация по скал-
на механика. Бетонната му конструкция е запазена 
и допълнително укрепена. По височина е разделено 
на 4 етажа. В приземния са обособени голямо вход-
но помещение и кафе. Във входното помещение 
се извършваше регистрацията на участниците и се 
проведе коктейла „Добре дошли“. Там бяха разполо-
жени щандовете на компаниите, спонсориращи съ-
битието и щанда с книгите и учебниците. На втория 
етаж са разположени главната конферентна зала, 4 
по-малки и помещението, в което бяха поставени 
постерите и масите за кетъринг през почивките. В 
голямата зала се проведоха откриващата, закрива-
щата и главните презентации за всеки ден. На тре-
тия етаж е обособено помещение за разполагане 
на столова, в която се организираха обедите. На по-
следния четвърти етаж е изградена концертна зала 
със скамейки, сцена и тераса.
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Проблеми в скалния масив при закриване на мини  
Опазване на естествените скални образувания.

Откриващата главна тема за деня изнесе проф. Вал-
тер Витке от Германия, бивш президент на IRSM. Той 
сподели натрупания практически опит при използва-
не на анизотропно свързан модел Anisotropic ointed 
Rock Model A RM  за осъществяването на мащабния 
проект Щутгарт-Улм, при който са прокарани над
50 km тунели. 

Останалите теми, на които присъстваха делегатите 
от България, бяха свързани с методите за разтовар-
ващо взривяване и наблюденията на поведението на 
масива при подземен и открит добив. От голям инте-
рес за нас беше темата    -

    . В нея авторите от Китай 
споделят технологията, която прилагат за разтовар-
ване на напрегнат масив, съставен от скали с висока 
якост на натиск и ниска якост на опън при системи 
с камери и целици във въглищните мини. Принци-
път на използването на този метод е в създаване на 
взривна вълна, която предизвиква напрежения на 
опън в скалата фиг. 2 . По този начин в масива се 

иг. 2. Механизъм на разрушаване от взривната 
вълна

иг. 3. Наблюдение и следене на движенията в ма-
сива при комбинирано разработване на находища –
едновременно по открит и подземен способ

Във втория ден от конференцията бяха предста-
вени повече от 40 теми. Двете главни изнесоха
проф. ейнс Конйетски и проф. Арно Занг. Те засег-
наха симулирането на разрушаване или формиране 
на пукнатини чрез използване на хидравлични въз-
действия.  

иг. 1. Българските участници в ISRM Eurock 2017 отляво надясно : 
инж. Никола Тошков, инж. Николай Симонски, инж. Иван Василев, 
инж. Иван Аврамов, проф. Драгомир Стефанов,  инж. Цветомир Велков

образуват пукнатини, от които въл-
ните се отразяват и допълнително я 
напукват. 

Другата тема от следобедните сесии 
в този ден, която привлече внима-
нието ни, беше     

      -
      

. В нея е засегната актуалната в 
последно време материя за наблю-
дение и следене на движенията в 
масива при комбинирано разра-
ботване на находища – едновремен-
но по открит и подземен способ. Да-
ден е конкретен пример за рудник в 
Австралия, където при разработва-
нето на подземната част по систе-
мата с подетажно обрушаване в от-
крития рудник постепенно започват 
да се наблюдават слягания фиг. 3 . 
В зависимост от интензивността на 
напредване на подземните добив-

ни работи, на повърхността възникват деформации 
и пукнатини в границите между 500 mm и 2000 mm 
за месец. Тъй като разработването на двете части 
продължава едновременно, в определен момент ра-
ботите под земната повърхност започват да застра-
шават достъпа до открития рудник. За правилното 
управление на риска компанията моделира и на-
блюдава процесите, използвайки радари за стабил-
ността на откосите, автоматични тотални станции с 
маркшайдерски призми, мрежови „умни“ маркери, 
времеви рефлектометри, сеизмографи, повърхност-
ни екстензометри и въздушни снимки всеки месец.     
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Темите, които породиха най-голям интерес, бяха 
свързани с: Геомеханичното поведение на цели-
ци  неконтролируеми обру вания  набл дения и 
мерки за предотвратяване  правление на риска в 
дълбоки рудници  Използване на анкерен крепеж за 
поддържане на подземните изработки  както и в 
случаите при много големи дълбочини  Прилагане 
на сеизмични измервания за оценка на ефекта от 
разтоварването на масива с взривни дейности  
Приложение на числовото моделиране при прокар-
ването на насочени сондажи  Проверка на анали-
тичните модели за напълно циментирани анкери 
въз основа на изпитването им чрез издърпване. 

По-подробно внимание заслужава темата 
      

 , отразяваща нуждата от изготвяне на 
оценка на риска в реално време при разработване 
на дълбоки рудници, където съществуват повишени 
напрежения – естествени или породени от добивни-
те работи фиг. 4 . Една такава оценка може не само 
да даде начин за предотвратяването на срутвания, 
но и да покаже как може да се намали ефектът им, 
ако не могат да бъдат избегнати. Възможно е да се 
предскаже какви ще са пораженията върху съседните 
добивни зони и следователно как да се помогне при 

евакуирането на хората и машините от тези райони. 
Авторите на статията предлагат конкретна методо-
логия и пример, който използва риска като функция 
от напреженията. На база на методологията могат да 
се изчислят финансовите загуби при възникване на 
дадено събитие и да се покаже нагледно как могат 
да бъдат избегнати или намалени, ако правилно се 
дефинират вероятностите от срутвания при опреде-
лени напрежения. Статията дава представа за това 
как системите от датчици и репери в подземните 
рудници могат да помогнат при определяне на риска 
в реално време. Те могат да дадат ранно откриване 
на местата, където концентрациите на напрежения 
стават твърде високи и да изготвят карта с оценка на 
риска в тези зони. 

В същия ден привечер в хотел „Кларион“ бе дадена 
гала вечеря. Организаторите се бяха постарали да 
представят възможно най-добре националните тра-
диции на страната и региона. Гостите имаха възмож-
ността да се запознаят с фолклорни танци, да вкусят 
от националната кухня и да се насладят на виното от 
местните изби. Вечерта приключи с хитове от насто-
ящето и близко минало в изпълнение на местна му-
зикална група.

иг. 4. Оценка на риска в реално време при разработване на дълбоки рудници, където съществуват повишени 
напрежения – естествени или породени от добивните работи

иг. 5. Тест, който показва, че якостта на срязване е 67  от връхната якост на срязване, дадена от производи-
теля на въжето
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Третият последен ден отново ни предложи актуални 
и интересни теми. Много от тях бяха в различни зали 
и съвпадаха по време, поради което не бе възможно 
да се присъства на всички. Тези, които успяхме да по-
сетим, могат да се обединят в следните направления: 

ислово симулиране на взривни дейности  Кали-
бриране на факторите  влияе и върху укрепване-
то на клинове  Оценка на безопасността от скал-
ни удари на база сеизмологични данни  Анализ на 
устойчивостта на откосите при проектиране на 
нов открит рудник  Тест с изпитване якостта на 
опън на въжен анкер при двойно срязване  Техники 
за дистанционно набл дение на стабилността на 
откоси. 

Колегите, описващи теста с двойното срязване, дават 
представа за това какво значение има дебелината на 
въжето, броя на нишките в него, както и дали преди 
това е било допълнително опънато натегнато  по 
дългата му ос фиг. 5 . Установили са, че това води 
до по-малко якост на срязване. В заключенията си 
съобщават, че при всички тестове якостта на срязва-
не е 67  от връхната якост на срязване, дадена от
производителя на въжето. В началото на презента-
цията дават и интересни факти за закупените коли-

чества въжени анкери в САЩ и Австралия от 2014 г. 
до 2016 г.

Конференцията в Острава беше на изключително 
високо равнище, с много добра организация. Място-
то на провеждане беше нетипично, но у нас остана 
приятно и интересно впечатление за това как един 
закрит промишлен комплекс може да се превърне 
в работеща туристическа атракция с помещения за 
конференции, музей и работилници. Темите, които 
представиха колегите от цял свят, допринесоха за 
нашето професионално обогатяване и по-добро раз-
биране на достигнатия напредък в областта на гео-
механиката. Бяха засегнати точки, които са актуални, 
както за минната промишленост, така и за подземно-
то и надземно строителство в градски условия. Не на 
последно място, можем да кажем, че успяхме да се 
докоснем до високите кулинарни и фолклорни тра-
дициите на хората от региона. 

Силно се надявам, че в най-скоро време малката ни 
геомеханична общност в България също ще може да 
предложи домакинство на този голям форум – Eurock. 

 а  ра о
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Министърът на енергетиката Теменужка Петкова  
присъства на официалното честване на 65-годишни-
ната на най-голямото българско въгледобивно дру-
жество. Гости на тържеството бяха и зам.-министрите 
на енергетиката Жечо Станков и Красимир Първа-
нов, народни представители, областният управител 
на Стара Загора Гергана Микова, изпълнителният 
директор на  „БЕ ” ЕАД Петьо Иванов, представители 
на Българската браншова камара на енергетиците, 
Българската независима енергийна борса, Българска 
минно-геоложка камара, Топлоелектрически центра-
ли, висши учебни заведения, държавни институции, 
бивши изпълнителни директори на дружеството, 
синдикални партньори и други гости.

„Мини Марица-изток” ЕАД е един от основните сто-
жери на българската енергетика, предприятието, 
което е в основата на сектора, гарантира енергийна-
та сигурност на страната, заяви Теменужка Петкова.

Тя благодари на служителите на дружеството за тру-
да, професионализма и отдадеността им към тази 
тежка, отговорна и много важна професия, на всички 
работещи и работили за енергетиката на България 
и дали своя принос за „Марица-изток” и изказа уве-
реността си, че развитието на въгледобива в Бълга-
рия и запазването на големите горивни инсталации 
е национална кауза. Обединението около тази кауза 
е гаранция за развитието на въгледобива и за успех, 
подчерта още министър Петкова. Тя пожела на всич-
ки крепко здраве, лично щастие и много професио-
нални успехи. 

От името на Министерството на енергетиката на 
Република България, Теменужка Петкова връчи на 
изпълнителния директор на дружеството Андон Ан-
донов плакет, посветен на 65-годишнитата на „Мини 
Марица-изток” ЕАД.

Областният управител на Стара Загора Гергана 
Микова също уважи  празника. Тя благодари на ръ-
ководството на дружеството и на служителите за 
техния всеотдаен труд и им пожела професионал-
ни успехи, удовлетворение, признание и уважение 
към отговорната им работа. Областният управител 
изказа специална благодарност към инж. Андонов 
за помощта, която „Мини Марица-изток” оказва на 
държавните институции в кризисни ситуации. „Ва-
шето съдействие с техника и жива сила при овладя-
ването на тежки ситуации, причинени от природни 
бедствия и аварии, е от изключителна важност за 
нас. Вие и Вашите служители откликвате винаги на 
нашите призиви за помощ. С това показвате, че сте 
не само отлични професионалисти в своята работа, 
но и хора с висока отговорност към обществото”, 
заяви г-жа Микова. По случай 65-ата годишнина тя 
връчи на изпълнителния директор Почетния знак на 
областния управител.

МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК  ЕАД ОТБЕЛЯЗА СВОЯТА 
5-ГОДИ НИНА

От името на Министерството на енергетиката ми-
нистър Теменужка Петкова връчи на изпълнител-
ния директор на дружеството инж. Андон Андонов 
плакет, посветен на 65-годишнитата на „Мини Ма-
рица-изток” ЕАД

Проф. дтн инж. Николай Вълканов, председател на 
УС и на Българската минно-геоложка камара връчи 
поздравителен адрес и подчерта водещото място 
на „Мини Марица-изток” ЕАД сред значимите пред-
приятия в този сектор с безспорна роля за нацио-
налната ни сигурност
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С приветствие към всички присъстващи се обърна 
проф. Николай Вълканов – председател на управи-
телния съвет на Българска минно-геоложка камара. 
Той поздрави мениджърския екип за отличните ре-
зултати, прилаганите съвременни бизнес решения, 
осъществяваните инвестиции, технологични но-
вовъдения и насочеността към човешкия фактор. 
Проф. Вълканов подчерта водещото място на „Мини 
Марица-изток” ЕАД сред значимите предприятия в 
този сектор с безспорна роля за националната ни 
сигурност и огромния му потенциал, който може да 
гарантира успешна работа десетилетия напред. За-
едно с изпълнителния директор на камарата инж. 
Иван Андреев те благодариха за ползотворното съ-
трудничество през годините и пожелаха на работе-

щите в дружеството здраве, дълголетие, реализира-
не на набелязаните цели и нови поводи за гордост 
от постигнатото. 

Към поздравленията се присъединиха Димитър е-
виков – председател на Българската браншова кама-
ра на енергетиците и зам.-председателя на камарата 
Валентин Колев, проф. Любен Тотев – ректор на МГУ 
„Св. Иван Рилски”, Пламен Димитров – президент на 
КНСБ, Александър Загоров – конфедерален секретар 
на КТ „Подкрепа”, Стойо Боснев – изпълнителен ди-
ректор на „Минпроект” ЕАД, представители на цен-
тралната и местната власт, свързани дружества и 
институции.

р ц т р а и и арица и ток  

ЕСТИТА 5-ГОДИ НИНА

Мини Марица-изток” ЕАД е гръбнакът на 
българската енергетика, предприятието 
с най-голямо производство на въглища в 
България, което осигурява стабилност на 

енергийните доставки за топлоцентралите от Мари-
ца-изток вече 65 години. Геоложките запаси и ресур-
си на находището са близо 1,8 млрд. t и още 60 го-
дини могат да осигуряват светлината и топлината на 
българските домовете.

Дружеството е отворено за внедряване на научната 
мисъл в практиката – отчуждаване на терени, архео-
логия, събиране и съхраняване на хумус, откриване 
и изземване на въглища, насипване на извзети обе-
ми, рекултивация и мащабно строителство- в момен-
та се изграждат два нови багера по Международен 
фонд „Козлодуй”, най-голямата инвестиция през по-
следния четвърт век осъществена от държавно дру-
жество у нас.

През 2015 г. изготвихме екшън план, за да гарантира-
ме сигурността на енергийните доставки и стабили-
тета на рудниците, запазвайки темповете за добив на 
въглища от 27 350 t годишно. Успяхме да се аргумен-
тираме с експертен анализ, че това е рентабилният 
път за развитие на дружеството. След наваксване на 
изостаналите разкривни работи и реализацията на 
отлаганата инвестиционна програма, в изпълнение 
на Годишния инженерен проект за 2016-2018 г., ще 
се стабилизира производственият процес и ще се 
осигури възможност за бъдещото развитие на „Мини 
Марица-изток“ ЕАД.

Целта на инвестициите е повишаване производител-
ността на труда, при осигурени здравословни и безо-
пасни условия на труд- доброто социално партньор-
ство е традиция в дружеството. 

Благодарение на мениджмънта и добрата екипна 
работа 2016 г. беше много успешна за дружеството 
с изпълнените планове по откривка на земна маса и 
по добив на въглища, на ремонтната и инвестицион-
ната програми.

Надявам се 2017 г. и 2018 г. да бъдат също така ус-
пешни за дружеството и от 2019 г. то да има възмож-
ност да осигурява заявените количества въглища от 
всички топлоцентрали в комплекса „Марица-изток“, 
дори те да са над 30 млн. t годишно.

Дружеството се включи в договора между „БЕ ” ЕАД 
и Българска академия на науките БАН  за „Изготвяне 
на национална стратегия в областта на енергетика-
та”.

Бъдещето на въгледобива в  „Мини Марица-изток“ 
ЕАД  е национална кауза. Нека си пожелаем да го за-
щитим.

С благодарност за професионалния принос на всич-
ки работили и работещи в „Мини Марица-изток“ с по-
желания за здраве и благополучие,

Андон Андонов
Изпълнителен директор
на „Мини Марица-изток“ ЕАД

ОБРЪ ЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 
НА МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК  ЕАД ПО СЛУ АЙ 

5-ГОДИ НИНАТА НА ДРУ ЕСТВОТО
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65години историята на „Мини Марица-из-
ток“ е история на съвременния открит 
въгледобив в България. Най-голямото 
българско въгледобивно дружество 

работи за енергийната независимост и сигурност, за 
развитието на националната икономика.

От началото на експлоатацията на „Мини Марица-из-
ток” ЕАД до август 2017 г. вкл. в дружеството са доби-
ти 1 145 243 598 t въглища и са разкрити, транспор-
тирани и насипани 4 577 882 251 m3 земна маса.

65 годишното съществуване на „Мини Марица-из-
ток“ е низ от събития с непреходно значение, пре-
плели съдбите на поколения миньори, съчетани с 
професионализъм, отговорност, неуморен труд, до-
бра екипна работа и постигнати резултати.

}  юни 5  г. - с Постановление на Министерски 
съвет № 652 се създава минно предприятие в Мари-
ца изток.

}  март 5  г. - първа копка на Рудник „Трояно-
во-1”, със седалище в с. Трояново.

}  януари  г. – първа копка на Рудник „Трояно-
во-Север”, със седалище в с. Ковачево.

}  март  г. - първа копка на рудник „Трояно-
во-3”, със седалище в с. Медникарово.

}  юни  г. - „Мини Марица-изток” ЕАД е образу-
вано със заповед № 84 на председателя на Комитета 
по енергетика.  „Мини Марица-изток” ЕАД е еднолич-
но акционерно дружество със 100  държавно иму-
щество.  

}  март  г. – влиза в експлоатация  чешката 
система ГТЛ 2 250 mm, финансирана с единствения 
кредит, отпуснат за енергетиката от Държавния фонд 
за възстановяване и развитие Д РР  в този период.  

}  май  г. – срязване на целика по разкривка 
между Рудник „Трояново-1” и Рудник „Трояново-Се-
вер”. Добивът на въглища навлиза в най-ефективна-
та част на Източномаришкото находище.

}  май  г. –приета е разработката на „Минпро-
ект”  ЕАД за развитието на рудниците за периода 
2002-2020 г., позволяваща избора на най-ефективна-
та инвестиционна програма, в рамките на един ми-
лиард и сто милиона лева. Целта е оптимизиране на 
производствения процес и снижаване на себестой-
ността на  добиваните въглища, за осигуряването на 
работа на „Мини Марица-изток”  ЕАД в конкурентна 
пазарна среда. Заложена е рехабилитация и поетап-
на подмяна на тежкото минно оборудване  с багери 
от ново поколение.

}  юни  г. – „Мини Марица-изток” ЕАД става 
член-основател и единствен представител на Бълга-
рия до 2009 г.  в EURACOAL Европейската асоциация 
на производители, вносители и търговци на въгли-
ща и лигнити .

}  август 5 г. – учредена е концесия за добив 
на въглища от находище „Източномаришки въгли-
щен басейн”. Сключен е Концесионен договор между 
Министерски съвет на Република България, предста-
вляван от министъра на енергетиката и енергийните 
ресурси, и от друга страна концесионер „Мини Мари-
ца-изток” ЕАД.

}  август  г. – въведен е в експлоатация най-го-
лемият багер в България RS 4000. 

}  ноември  г. – с решение № 1-213-
15 20.11.2006 г. на Държавната комисия за енергий-
но и водно регулиране ДКЕВР , ММИ получава Ли-
цензия за търговия с електроенергия. С нея започва 
подготовката на дружеството за участие в електрое-
нергийния пазар.
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}  юли  г. – сертифициране по стандарта ISO 
9001:2000.

}  август  г. – сертифициране по стандарта 
O SAS 18001:1999.

}  януари  г. – сертифициране по стандарта 
ISO 14001:2004.

}  март  г. – срязване на целика по въглища 
между Рудник „Трояново-1” и Рудник „Трояново-Се-
вер”. 

}  септември  г. – „Мини Марица-изток” ЕАД 
влиза като дъщерно дружество в новоучредения 
Български енергиен холдинг БЕ .

} Януари  г. – стартира ежегодна пет дневна 
програма за здравна рехабилитация на работещите 
в „Мини Марица- изток“ ЕАД, извършвана от лекари 
и рехабилитатори в почивните бази на дружеството 
на Старозагорските минерални бани и Велинград.

}  октомври  г. - първото подписване на до-
говор за европейско финансиране след влизането на 
България в ЕС. инализира се най-големият от трите 
проекта по споразумението за безвъзмездна помощ, 
сключено на 25 юни 2009 г. с Международния фонд 
за подкрепа на извеждането от експлоатация на 
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Проектът е на стойност 12 млн. и 
500 хил. евро. 70  от тази сума е безвъзмездна по-
мощ от Международен фонд „Козлодуй” М К , а ос-
таналите 30  - собствени средства на дружеството. 
Рехабилитацията на подстанциите е най-големият 
от трите проекта по споразумението за безвъзмез-
дна помощ, сключено с М К, чиято обща стойност е 
21млн. и 500 хил. евро.

} През  г. са добити 33 019 959 t въглища. Този 
рекорд е върхов за 65-годишната история на друже-
ството. 

} В началото на август  г. е добит милиардния 
тон въглища.

} През първото полугодие на  г. влиза в експло-
атация компактен роторен багер К 400, единствен по 
рода си в дружеството и в страната. Проектиран е за 
специфични параметри на разкривка  и материал с 
малко вътрешно сцепление.

}  май  г. Подписан е договор за проектира-
не, изработка, доставка, изграждане и пускане в екс-
плоатация на два роторни багера от типа SRs2000 и 
SRs200 - договор с такива параметри се подписва за 
първи път след 1989 г.

}  юли  г. получена е лицензия № 
302 14.07.2016 г. за превоз на товари по национал-
ната железопътна инфраструктура в определена част 
от територията на страната.

}  август  г. извършена е първата покупка на 
свободната борса за електроенергия.

Социално отговорен работодател за над 7 200 души 
и стабилен партньор - в общински и регионален ма-
щаб. Концесионната площ на „Мини Марица-изток” 
ЕАД обхваща територията на три общини – Раднево, 
Гълъбово и Нова Загора. Съгласно Закона за под-
земните богатства от 2011 г., 50  от тези средства 
постъпват в бюджетите на общините по местонахож-
дение на концесионната площ. 

Дейността на „Мини Марица-изток” ЕАД продължава 
вече 65 години и е с определяща значимост както за 
националния енергиен баланс, така и за икономиче-
ския просперитет на региона и страната.

Енергията на природата в съюз с енергията и умени-
ята на хората десетилетия наред доказва, че „Мари-
ца-изток” е енергия с минало, настояще и бъдеще.  
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Впериода 18 - 22 септември 2017 г. в к.к. „Св. Св. 
Константин и Елена“, гр. Варна се проведе V 
Международна научно-техническа конферен-
ция „Геология и въглеводороден потенциал 

на Балканско-Черноморския регион“ под патронажа 
на Министъра на енергетиката Теменужка Петкова 
с главен организатор Научно-техническия съюз по 
минно дело, геология и металургия.

В конференцията участваха над 80 учени от Мин-
но-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, Геоло-
гически институт на БАН, Институт по океанология 
към БАН, Висшето военноморско училище „Н. Й. Ва-
пцаров“, както и специалисти, работещи във фирми 
от бранша и учени и специалисти от Австрия, Азер-
байджан, Румъния, Турция, Украйна, ранция. Тряб-
ва да се отбележи активното участие на академици 
и професори от страната и чужбина - специалисти в 
областта на проучването и добива на нефт и газ.

Към участниците бяха поднесени приветствия от 
Министерството на енергетиката, Минно-геоложкия 
университет „Св. Иван Рилски“, Българската мин-
но-геоложка камара и Висшето военноморското учи-
лище „Н. Й. Вапцаров“. 

Темите на конференцията са важни в момент, когато 
се извършват проучвателни дейности в Черно море  
за търсене на находища на нефт и газ в нашата аква-

тория, което би довело до енергийна независимост 
на страната. Интересът към проучването и добива 
на нефт и газ както в национален, така и в световен 
мащаб прави темата актуална и предизвика важни 
дискусии и въпроси.

Работната програма на конференцията беше съста-
вена от две пленарни, седем тематични сесии и една 
кръгла маса. Бяха изнесени 37 доклада по следните 
тематични направления:

} Съвременни представи за геологията и дълбо-
чинния строеж на Балканско-Черноморския реги-
он;

} Въглеводороден потенциал на Балканско-Черно-
морския регион;

} Неконвеционални въглеводородни източници;

} Методи и технологии за търсене, проучване, до-
бив, транспорт и съхранение на нефт и газ;

} Морска нефтогазова индустрия и технологии;

} Екология и мониторинг, икономика и устойчиво 
развитие;

} Диверсификация на въглеводородните източни-
ци;

} Подготовка на кадри за нефтогазовата индустрия.

V МЕ ДУНАРОДНА НАУ НО-ТЕХНИ ЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 
„ГЕОЛОГИЯ И В ГЛЕВОДОРОДЕН ПОТЕНЦИАЛ НА БАЛКАНСКО-
ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН“

Участниците в  V Международна научно-техническа конференция „Геология и въглеводороден потенциал на Балканско-Чер-
номорския регион“, 18 - 22 септември 2017 г., гр. Варна
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Интерес предизвикаха докладите на специалистите 
от „ТОТАЛ“ за проучвателните дейности на фирмата 
в блока ан Аспарух в Черно море, на проф. Габор 
Тари за историята на дълбоководното проучване на 
Черно море, обобщаващият доклад за търсене и про-
учване на нефт и газ в акваторията на Черно море на 
специалистите от Министерство на енергетиката и 
докладите за газовите хидрати на колегите от Инсти-
тута по океанология и фирма „Геомарин“, съвместно 
с чужди специалисти и др. 

Впечатляващо беше участието с доклади на младите 
специалисти от „Проучване и добив на нефт и газ” АД.

По време на конференцията се проведе кръгла маса 
на тема „Диверсификация на източниците и достав-
ките на природен газ за България“, на която бяха 
разгледани теми, отнасящи се до газовия потенциал 
и газовата инфраструктура в страната и значението 
на природния газ за икономиката, както и ролята в 
европейската и световната икономика. Изнесените 
три доклада предизвикаха дискусия и след кръглата 

маса се определи работна група, която да изработи 
становище, което да се изпрати до държавните ин-
ституции.

В сборника на конференцията бяха отпечатани 41 
доклада. В материалите, които всеки от участниците 
получи, е включен и сборник с докладите.

Главен спонсор на конференцията беше „Тотал Е П 
България Б.В. – клон България“, а бронзов спонсор -
„Булгартрансгаз“ ЕАД. „Проучване и добив на нефт 
и газ“ АД, „Геология, проектиране и проучване“ АД, 
„Рексимсеиз“ ООД и „Таси“ ООД също бяха спонсори 
на форума. Благодарение на спонсорите, активност-
та на участниците и усилията на организационния и 
програмния комитети V Международна конференция 
„Геология и въглеводороден потенциал на Балкан-
ско-Черноморския регион“ беше ползотворна и пре-
мина на високо научно ниво.

Н  о и о о  о о и  и та р и

На 20 октомври 2017 г. за поредна година Мин-
но-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ 
организира международна научна конфе-
ренция. Тя бе разделена в следните тематич-

ни секции:

} Добив и преработка на минерални суровини

} Геология и геофизика

} Механизация  електрификация и автоматиза-
ция на мините

} Хуманитарни и стопански науки.

-ТА МЕ ДУНАРОДНА НАУ НА КОНФЕРЕНЦИЯ
МГУ СВ. ИВ. РИЛСКИ

Научната конференция бе открита от доц. д-р Павел 
Павлов – зам.-ректор по научноизследователска дей-
ност в Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рил-
ски“. Приветствено слово произнесе проф. д-р инж. 
Любен Тотев - ректор на МГУ.

На научния форум присъстваха гости, представители 
на минни университети от Германия, Албания, Су-
дан, Австралия, Сърбия, Македония и други.

Сред участниците на конференцията бяха: „Амек 
Минпрок България“ ЕООД; „Асарел-Медет“ АД; „Ас-
тел“ ЕООД; „Белаз – София“ ЕООД; Българска асоциа-

Доц. д-р Павел Павлов – зам.-ректор по научноизследова-
телска дейност в Минно-геоложкия университет „Св. Ив. 
Рилски“ откри научната конференция

Част от спонсорите на конференция имаха възможност да 
презентират дейността си при откриване на събитието в 
аула „Максима“
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I  ГОДИ НА КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО 

На 12.10.2017 г. в Интер Експо Център  се със-
тоя IV годишна конференция „Здраве и безо-
пасност на работното място 2017“.

орумът бе организиран от Индустриа-
лен клъстер Средногорие и се реализира с гене-
ралното партньорство на „Аурубис България“ АД, 
„Елаците-Мед“ АД, с партньори „Огняново-К“ АД, 
„Асарел-Медет“ АД, „Амилум България“, „Лайер“,„Мул-
тиспорт“, „Превента“ и „Престиж“, „Армеец“ както и в 
институционално партньорство с: КРИБ, БСК  АИКБ  
БАМИ, БМГК, БК П. Медиен партньор на форума бе и 
списание „Минно дело и геология“.

орумът бе открит от Тим Курт, изпълнителен ди-
ректор на „Аурубис България“, президент на ГБИТК, 
Лазар Лазаров, зам.-министър на труда и социалната 
политика, Светлана Дянкова, главен експерт “Сътруд-
ник” в Комисията по труда, социалната и демографска 
политика, инж. Румяна Михайлова, изпълнителен ди-
ректор, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по 

труда“, д-р Митко Василев, главен управител, ГБИТК, 
Политими Паунова, изпълн. директор на БАМИ,
инж. Иван Андреев, изпълнителен директор на БМГК, 
Константин Стаменов, председател на УС на Б ИЕК, 
Стойчо Симов, член на национален съвет, АИКБ, как-
то и от Николай Минков, изпълнителен директор на 
Индустриален Клъстер Средногорие.

Четвърта годишна конференция „Здраве и безопас-
ност на работното място 2017“ постави акцент вър-
ху най-добрите практики и съвременни политики за 
осигуряване на безопасна и благоприятна работна 
среда, чрез ефективно въвеждане на действия за 
превенция на риска при работа.

По време на форума бяха разгледани общи решения 
за изграждането на успешно партньорство между ин-
ституциите и бизнеса с цел стимулиране на инвести-
циите за създаване на екологосъобразна, безопасна 
и здравословна работна среда.

ция на производителите на инертни материали; Бъл-
гарска минно-геоложка камара; „Геотехмин“ ООД; 
GP Group Ltd; aver Niagara, Германия; „Евроалианс 
Инженеринг“ АД; „Елаците-Мед“ АД; „Трейс Рисорсиз“ 
ЕООД и много други. По време на конференцията 
част от изброените фирми презентираха дейността 
пред аудиторията в аула „Максима“, а други - чрез 
щандове във фоайетата пред залите за пленарни за-
седания.

По време на пленарните заседания на конферен-
цията преподаватели, студенти и гости изслушаха и 
обсъдиха изнесените докладите. Много от разгле-
даните в тях въпроси и направените предложения 

В пленарните заседания авторите представяха резюмета 
на своите доклади и отговаряха на въпросите на колеги, 
студенти и гости

ирмите от бранша имаха възможност да презентират 
дейността си в личен контакт със специалисти, студенти 
и гости, участващи в пленарните заседания на конферен-
цията

на дискусиите могат реално да допринесат за подо-
бряването на работата не само в миннодобивните 
дружества, но и в сектори като строителство, химия, 
екология, туризъм и др.

Отпечатани са четири свитъка, по един за всяко те-
матично направление, в които са публикувани 68 на-
учни доклада, с 122 български и чуждестранни авто-
ри - от Русия, Германия и Судан. 

Към всяка тематична секция бяха организирани и 
общо над 40 постерни сесии.

ор аци  а    и ки
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Ползването на личните предпазни средства като фактор 
за успех бе акцент в една от сесиите. Професионални ма-
некени представиха новите тенденции в работното облек-
ло

Първият панел на форума се концентрира върху 
здравословните и безопасни условия на труд с моде-
ратор Николай Минков - изпълнителен директор на 
Индустриален Клъстер Средногорие.

Презентации изнесоха: в ролята на говорител Дина 
ристова, Отдел “Връзки с обществеността” от името 

на Румяна Михайлова – изпълнителен директор на 
ИА „Главна инспекция по труда“, Евелин Русинов –
ръководител Направление „Здравословни и безопас-
ни условия на труд“ в „Аурубис“, Васка Семерджиева, 
държавен експерт, Министерство на труда и социал-
ната политика, Светлозар Караджов, председател на 
УС на „Амилум България“ и Нели Петрова, координа-
тор ЗБУТ, „Амилум България“, и инж. Младен Захари-
ев, управител, „Лайер“.

Вторият панел на форума бе посветен на най-добрите 
производствени практики с Константин Делисивков, 
изпълнителен директор, Българската федерация на 
индустриалните енергийни консуматори. 

Своите гледни точки по темата представиха Крум 
Гледжарски, ръководител отдел „Управление на ка-
чеството“, „ЧЕЗ Разпределение България“, Даринка 
Кръстева, ръководител Служба по трудова медици-
на, „КЦМ“ –Пловдив, Силвия Георгиева, директор на 
Дирекция „Рисково застраховане“, ЗАД Армеец, ИКС, 
Бойка Стоичкова, управител, „Превента“.

иналната сесия на конференцията с модератор Де-
сислава Чалъмова, Индустриален клъстер Средного-
рие, традиционно бе посветена на Психологическия 
климат на работната среда .

Презентации изнесоха Алесандро Морето, директор 
ТЕЦ, „Контур Глобал-Марица-изток 3“; Ива Зарева, 
мениджър „Бизнес продажби“, „Бенефит Системс 
България“; подп. д-р Георги Маринов, Военна акаде-
мия „Г. С. Раковски“; Томчо Томов, ръководител, На-
ционален център за оценка на компетенциите, БСК;
доц. д-р Бистра Ценова, Национален център по об-
щественото здраве и анализи.

Акцент в третата сесия бе ползването на личните 
предпазни средства като фактор за успех. Професио-
нални манекени представиха новите тенденции в ра-
ботното облекло.

Събитието бе посетено от представители на индус-
триални предприятия, технологични и инженерин-
гови компании, експерти в индустриалния сектор и 
в сферата на екологичната безопасност и устойчи-
вото развитие, както и от специалисти в областта на 
осигуряването на здравословна и безопасна работна 
среда, от представители на образователни и научни 
организации и държавни институции.

Четвърта годишна конференция „Здраве и без-
опасност на работното място 2017“ бе закрита 
от Николай Минков, изпълнителен директор на 
Индустриален клъстер Средногорие, който бла-
годари на всички участници и обобщи работата
на форума.

ор аци  а триа  к т р р о ори

На преден план Николай Минков, изпълнителен директор 
на Индустриален Клъстер Средногорие и президиумът на 
събитието 

Инж. Иван Андреев, изпълнителен директор на Българ-
ската минно-геоложка камара поздрави участниците във 
форума
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ГЕОФИЗИ НИ АСПЕКТИ НА ЕНДОГЕННОТО 
РУДООБРАЗУВАНЕ*

Проф. дгн Димчо ЙОСИФОВ, mdgm@fnts.bg - НТС по минно дело, геология и металургия,
проф. д-р Ради РАДИ ЕВ, radirad@mgu.bg - Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Учението за ендогенното рудообразуване има 
дълга история, а съвременното разбиране на 
неговата същност и съдържание в най-обоб-
щена форма може да се представи по след-

ния начин:

} източници на рудното вещество и област на него-
вото зараждане и отделяне;

} пътища и механизми на пренасяне на рудния 
материал от мястото на зараждане от транспор-
тиращи агенти към най-горните части на земната 
кора;

} отлагане на рудното вещество в условия, благо-
приятни за неговото концентриране във вид на 
рудни полета и находища, разположени на дос-
тъпна дълбочина.

Според най-новите изследвания за голяма част от ен-
догенните находища, източник на рудното вещество 
е горната мантия и е продукт на функционирането на 
подкорови магмени огнища и техните рудоносни де-
ривати 1 - 4 . Това е особено характерно за находи-
щата с големи запаси на металите, а статистическите 
данни сочат, че над 80  от световния добив се по-

EO I A  A E  O  EN O ENO  ORE OR-
MA ION. D. Yosifov, R. Radichev

A RA

On the basis of extensive and representative material, in-
        

regions in our country and abroad, the following more sig-
    

- Certain connections are determined, as well as correla-
tions between particular types of ore deposits and some 

        
anomalies, high horizontal gravity gradients, chains of 
local magnetic anomalies, etc.). Typically, the femic type 
deposits are located in areas with positive gravitational 
and magnetic anomalies, and the sialic ones in regions 
characterized by negative anomalies.

- Reliable data have been obtained to elucidate the me-
tallogenic role of the depth structures of the lithosphere 

        
         

Moho boundary catalyze endogenous processes, including 
           -

         -
meters) in Central Sredna Gora and Central Rhodopes. The 
crust-mantle nods, formed by the intersection of mantle 
and ore concentrating structures that are well-expressed 
in geophysical surveys, are the main factor that has a 
leading role for the spatial distribution of endogenous ore 
deposits.

РЕЗ МЕ

На базата на обширен и представителен материал, 
включващ резултати от геофизични изследвания в 
различни рудни райони в чужбина и страната са на-
правени следните по-съществени заключения:

- изявени са определени връзки и корелации на 
отделни типове орудявания с някои елементи на 
геофизичнитие полета (положителни и отрицател-
ни аномалии, интензивни хоризонтални гравита-
ционни градиенти, вериги от локални магнитни 
аномалии и др.  Като правило находищата от фе-
мичен тип се разполагат в площи с положителни 
гравитационни и магнитни аномалии, а сиаличе-
ските - отрицателни и др.;

- получени са надеждни данни за изясняване ме-
талогенната роля на дълбочинните структури на 
литосферата - разломи, дълбоко разположени ге-
офизични граници, тектонски възли. Установено 
е, че разломните разкъсвания на раздела „Мохо“ 
със значителна вертикална амплитуда в големите 
рудни райони катализират ендогенните процеси, 
включително и рудообразуващия. Очертава се, 
че горнището на астеносферния слой е дениве-
лирано в Централното Средногорие и Централ-
ните Родопи с още по-големи стойности десетки 
километри . Главното локализиращо значение за 
пространственото разпределение на ендогенни-
те орудявания принадлежи на корово-мантийни-
те възли, формирани от пресичането на мантий-
ни и изявените геофизично рудоконцентриращи 
структури.

* В следващия брой очаквайте статията „Строеж на земната кора на територията на крупните находища на цветни метали в 
България“ от същите автори, която е тематично свързана с публикуваната тук
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лучава от тях 5 . Затова интересът към изясняване 
на геоложките условията за образуване и дълбочин-
ния строеж на този тип находища непрекъснато на-
раства. В този контекст изследванията следва да об-
хващат пространствено горната мантия, като среда 
на зараждане на рудното вещество и земната кора –
където са разположени пътищата каналите  на не-
говото пренасяне от транспортиращи агенти,  какви-
то са зоните на висока проницаемост, обикновено 
представляващи дълбоко проникващи разломи. Към 
транспортиращите агенти се отнасят преди всичко 
магматичния поток и топлинните флуидни разтво-
ри. Следователно, два са основните фактора с които 
най-често е свързан рудообразуващия процес и това 
са а ати и т и т кто ки т. За реализацията 
на рудообразователния процес е твърде необходи-
ма енергийна осигуреност, а така също и динамична 
обезпеченост, фактори, които се свързват с  магмати-
зма, флуидите и вътрешната топлина на Планетата. 
Всички те създават съответни физични нееднород-
ности, които успешно могат да се изучават с геофи-
зичните методи. Нещо повече, за онези от тях които 
имат дълбочинен характер ролята на тези методи 
съществено се увеличава.

България е една от малкото страни, разполагаща 
относително с благоприятни условия за изследване 
на геофизичните аспекти на ендогенното орудява-
не в неговия дълбочинен обхват поради следните 
обстоятелства:

} в страната са проучени и въведени в експлоата-
ция два рудни обекта, които по своя генезис и 
промишлена значимост се отнасят към групата 
на големите мантийни ендогенни находища  по 
четиристепенната скала – малки, средни, големи 
и гигантски . Това са Панагюрския руден район, 
представен от серия медно-пиритни и меднопор-
фирни находища и Централнородопския район, 
където са съсредоточени най-големите олов-
но-цинкови находища в страната; 

} за двата обекта се разполага с необходимата ге-
офизична информация за строежа на земната 
кора, получена от профили на дълбочинно сеиз-
мопроучване и интерпретацията на гравитацион-
ни и магнитни карти в М 1:500 000 и 1:200 000. 
При това, сеизмичните профили са прокарани 
непосредствено в площния обхват на рудните ра-
йони, което е рядък случай в световната практика 
и изключва необходимостта от интерполации, за 
които е известно, че не всякога са удачни и пред-
ставителни. Съставени са различни схеми и моде-
ли на скоростното разпределение на еластични-
те вълни, на гравитационното, магнитното и на 
топлинното полета, и са получени надеждни, но 
ограничени сеизмологични резултати. В послед-
но време в страната са получени нови и ориги-
нални данни за дълбочинния строеж на земната 
кора и горната мантия, които позволяват да се 
пристъпи към тяхното обобщаване и металоген-
но тълкуване.  Предлаганата статия има за цел да 
направи преглед на съвременното състояние на 
геофизичните аспекти на изследване на ендоген-

ното рудообразуване  и на постиженията в тази 
област в България. 

АНАЛИЗ НА ГЕОФИЗИ НИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА 
ЕНДОГЕННОТО РУДООБРАЗУВАНЕ

Целенасоченото изучаване на ендогенните рудни 
находища с геофизични методи в металогенен ас-
пект е поставено в бившия СССР към средата на ми-
налия век 6 . Още тогава е установено наличието на 
някои зависимости в разпределението на рудните 
минерализации и тяхната изява в съответни елемен-
ти на гравитационното и магнитното поле, предимно 
в регионален план. По-късно се поставя и проблема 
за влиянието на дълбочинния строеж на земната 
кора върху разпространението и състава на орудя-
ванията 7 . 

Прегледът на прилагането на геофизичните методи 
за изследване условията на възникване и разполо-
жение на ендогенните рудни находища показва,  че 
доста отчетливо се обособяват две основни направ-
ления. р ото е посветено на изследване изявата 
на орудяванията в определени елементи на геофи-
зичните полета. Въз основа на геофизичните харак-
теристики на конкретни рудоносни площи се търсят 
и изследват статистически връзки с определени ти-
пове рудни минерализации. Основната информация 
се получава от прилагането на гравиметрични, маг-
нитометрични и електрометрични снимки в различ-
ни мащаби. торото направление на използване на 
геофизичните методи е свързано с изясняване струк-
турните условия на образуване и преди всичко на 
ролята на дълбочинните структури на литосферата 
в пространственото разпределение на ендогенните 
рудни находища. Без да се подценява значението на 
получаваната информация от първото направление, 
очевидно по продуктивни и перспективни са изслед-
ванията, посветени на изясняване металогенната  
роля на тектонския строеж и основно на дълбочин-
ните структури на рудоносните територии. 

В основата на първото направление са поставени 
главно особеностите в площното  разпределение на 
елементите на потенциалните геофизични полета и 
разположението на рудните находища.  А най-често 
използваните съотношения и корелации могат да се 
представят обобщено по следния начин:

} местоположение и изява на орудяванията в едни 
или други части на площни регионални гравита-
ционни и магнитни аномалии;

} корелация с интензивни регионални и локални 
гравитационни преходи или граници на площи с 
различен характер, зоналност и интензитет маг-
нитни аномалии;

} площна връзка с определени по интензитет ло-
кални гравитационни и магнитни аномалии или 
с групирани и сближени по разположение знако-
променливи  магнитни полета.

Необходимо е да се добави, че в практиката са из-
вестни корелационни взаимоотношения на рудни 
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находища с аномалии на естественото и предизви-
каното електрични полета, както и с площи, отлича-
ващи се с повишени стойности на основните пара-
метри на топлинното поле геотермичен градиент 
и топлинен поток . Следва да се изтъкне, че в лите-
ратурата се привеждат и анализират многобройни 
примери, свидетелстващи за наличието на изявени 
корелационни зависимости между разположението 
на рудни ендогенни находища и определени еле-
менти на аномалните геофизични полета. Опит в 
това направление има в редица страни, но най-пред-
ставителна и отразяваща многообразието на устано-
вените взаимоотношения  информация е получена 
в бившия Съветски съюз Е. Лишневски, М. Ициксон, 
Г. Менакер, Г. Моисеенко, Е. Радкевич, Д. Рунквист и 
др. . Например, за Уралските меднорудни находища 
са характерни високи стойности на гравитационното 
поле, обусловено от генетичната им връзка с осно-
вен магматизъм. В Далечния изток за редкометални-
те находища е характерно, че гравитират към ниски 
стойности на полето на силата на тежестта. Находи-
щата на железни руди от Курската магнитна анома-
лия и Кривой рог се бележат от интензивни магнитни 
аномалии.  Подобен е случаят с железните орудява-
ния от Крумовското и Мартиновското рудни полета 
в нашата страна. Големите находища на цветни ме-
тали в Казахстан най-често се разполагат в перифер-
ните части на площни регионални гравитационни 
аномалии или в интензивни регионални преходи. 
Такава е и схемата на разположение на находищата 
в Централните Родопи и Централното Средногорие 
8 - 12 .

Световната, а и българската практика показва, че 
твърде полезна за разкриване на геоложките усло-
вия на образуване и локализация на ендогенните 
орудявания е информацията, получавана по второто 
геофизично направление. В началния период, уси-
лията на изследователите са насочени към изучава-
не на тектонските нарушения от разломен тип и на 
дълбочините и поведението на квазихоризонтални 
граници в целия разрез на земната кора кристали-
нен фундамент на платформите, горнище на консо-
лидираната кора, границата между гранитния и ба-
залтовия слоеве и повърхността „Мохо“ . В сферата 
на изследванията постепенно се въвеждат различни 
модификации на дълбочинно сеизмично сондиране, 
като се засилва комплексното им използване с дру-
гите геофизични методи гравиметрия, магнитоме-
трия, електрометрия, термометрия . По такъв начин 
значително се повишава дълбочинния обхват на 
проучванията и те вече засягат и горната мантия. В 
последния случай наред със сеизмичната томогра-
фия нарасна ролята на сеизмологията изучаване на 
скоростното пространствено разпределение  на раз-
лични видове вълни от земетресения .

Важно е да се изтъкне, че развитието на геофизич-
ните изследвания се осъществява  във връзка с 
господстващите във времето идеи в металогения-
та. Първоначално те са насочени към изясняване 
на строежните особености на земната кора, като са 
търсени зависимости и корелационни връзки на раз-

личните типове находища от дебелината и дълбочи-
ната, на която се разполагат гранитния и базалтовия 
слоеве, от съотношението на тези дебелини, както 
и от дълбочината на която се намира повърхността 
„Мохо“ и особеностите на неината морфология, Тога-
ва се е приемало, че главна рудоконтролираща роля 
принадлежи на разломите проникващи до базал-
товия слой. Например, в руден Алтай е установено, 
че медните и златорудните находища се разполагат 
при дълбочини на базалтовия слой от 14 до 16 km, 
а на редкометалните - от 11 до 13 km. Аналогично 
при анализът на съотношението с повърхността на 
„Мохо“ се установява, че медните орудявания „пред-
почитат“ интервала от 45-48 km, оловно-цинковите – 
48 – 50 km, а редкометалните 50 - 52 km. В това отно-
шение по-важен е обобщаващият резултат получен 
и в други райони, показващ, че съществува опреде-
лена връзка на металогенните зони от релефните 
особености на повърхността на „Мохо“ и че те са 
привързани към стръмни склонове на тази повърх-
ност. Примери на такава зависимост са установени 
в Тихоокеанския руден пояс, в Урал, в средна Азия, в 
САЩ, Испания, в Сърбия и др.

В нашата страна също са извършени такива изслед-
вания с резултати, близки до тези  споменати по-горе 
Д. Димитров, Б. Маврудчиев, Б. Богданов, Д. Йоси-

фов, Т. Добрев, Радичев и др.  Наред с това, обаче, 
в редица други рудоносни територии са получени 
съществено различни съотношения и корелации. 
Те са повод да се направи важния извод, че в разви-
тието и пространственото разположение на ендоген-
ните орудявания определящи са не регионалните, а 
локалните особености в строежа на земната кора. А 
както бе отбелязано, постиженията на учените през 
последните 25 – 30 години доказаха, че ендогенно-
то орудяване е процес, който се заражда в горната 
мантия и се развива в разреза на цялата литосфера, 
вследствие на което изследванията в тази област об-
хванаха и горната мантия.

ДЪЛБО ИННИ СТРУКТУРИ И ЕНДОГЕННО ОРУДЯ-
ВАНЕ

Проведените теоретични изследвания и получените 
макар и още ограничени практически резултати по-
казват недвусмислено, че изясняването на геоложки-
те условия за възникване и образуване на мантий-
ните ендогенни рудни находища е невъзможно без 
изучаване и отчитане влиянието на дълбочинните 
структури на литосферата.  Към тях се отнасят  две 
големи групи, едната от които е тази на квазихори-
зонталните дълбочинни граници, а другата - на дъл-
бочинните разломи. Те са важни строежни елементи 
на земната кора и литосферата, които се разполагат 
предимно под нивото на достъпното геоложко прос-
транство. Тяхното набелязване и пространствено 
проследяване се осъществява главно с геофизични 
методи, а критериите които се използват са третира-
ни както в чуждестранната, така и в нашата специа-
лизирана литература 8 - 12 . При това, закономерно 
изследванията стават комплексни и включват поч-
ти всички основни методи. С нарастване, обаче на 
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проучваните дълбочини, което е основна световна 
тенденция, определено се увеличава относителна-
та роля на сеизмичните методи. От тях практически 
единствено и у нас е получавана надеждна количест-
вена информация за дълбочинните структури на ли-
тосферата дълбочини на разположение и прониква-
не, амплитуди на разкъсване на границите и др.  9, 
10, 13 .

А. Квази оризонтални дълбочинни граници.
Това е група от строежни елементи, които се разпо-
лагат на различни дълбочини както в земната кора, 
така и в горната мантия. Типични и най-често отра-
зявани в литературата са горнището на консолиди-
раната кора кристалическия фундамент в платфор-
мените области  и границата между земната кора и 
горната мантия известна като повърхност на „Мохо“. 
По общо, за горнището на консолидираната кора  
може да се твърди, че тя е разделителната граница 
между седиментния и гранито-метаморфния слоеве. 
В обхвата на утвърдения трислоен модел на земна-
та кора са известни още следните геофизични се-
измични  граници: между гранито-метаморфния, 
характеризиращ се със сеизмични скорости от 5,5 
до 5,8 km s и средни плътности от 2,60 до 2,63 g cm3  
и базалтовия  слой, отличаващ се със средни сеиз-
мични скорости изменящи се от 6,5 до 7 km s и плът-
ности от 2,80 до 3,10 g cm3. 

Най-забележителна е границата „Мохо“, която има 
планетарно разпространение и се бележи със срав-
нително постоянни физични параметри сеизмични 
скорости  8,1  0,22 km s и плътност  от 3,15 до 3,40 
g cm3 . В редица райони с континентален тип земна 
кора е отбелязана и границата между  „гранитна-
та“ и „диоритовата“ части на кората. С увеличаване 
разделителната способност на сеизмичните методи, 
често на различни дълбочини се проследяват други 
вътрешно корови граници. Обикновено те латерал-
но са прекъснати и не всякога подлежат на корела-
ция, а геоложката им природа е различна и за пове-
чето от тях все още неясна и дискусионна. 

През последните години се получиха нови данни за 
слоестия строеж на горната мантия. Освен горнище-
то на астеносферния слой, за който се доказа, че не е 
разпространен повсеместно, сравнително устойчива 
във вълновите полета се оказа граница, разположе-
на в дълбочинния интервал около 100 km. За нея е 
характерна скорост на сеизмичните вълни от 8,5 – 8,6 
km s, вероятно обусловена от анизотропията на този 
параметър. В отделни случаи са получени отраже-
ния на дълбочини 190-210 km, свързани с долнище-
то на „термичната“ литосфера 14, 15 . Относително 
по-уверено в обхвата на Европейския континент се 
проследява сеизмична граница в дълбочинен интер-
вал около 600 km. Аналогични данни са получени и 
за територията на България от Е. Спасов, Е. Ботев, Р. 
Райкова, Г. Георгиева. Често от сеизмичните изслед-
вания в разреза на горната мантия на някои региони 
са фиксирани различни по дебелина и прекъснати 
по своето латерално развитие слоеве съответно с по-
нижени и повишени скоростни характеристики. При-

ведените данни са отражение на фундаменталната 
закономерност, утвърждаваща слоестия строеж на 
литосферата, която има планетарна изява.  

На пръв поглед, едва ли може да се очаква, че квази-
хоризонталните дълбочинни граници в литосферата 
може да имат съществено металогенно значение и 
с тях да се свързват ендогенни процеси, в това чис-
ло и на ендогенното рудообразуване. В действител-
ност хоризонталните движения, при такава структу-
ра на горната мантия, могат да се разглеждат като 
относителни придвижвания на мантийно вещество 
и по границите между отделните слоеве с различни 
пластични свойства. Най-новите изследвания върху 
особеностите на динамичните процеси, протичащи 
в горната мантия показват, че всред механизмите за 
придвижване на веществото и вътрешната топлина  
важен фактор на металогенезата , наред с топлинна-

та конвекция съществува и т.нар. флуидна адвекция. 
Теоретичните и моделни изследвания утвърждават, 
че наличието на флуидите  които са генетична ком-
понента  на рудообразуването,  променя цялата кар-
тина на топлинния динамичен режим в условията 
на фазов преход и метаморфизъм 14, 16 . Важно е 
да се отбележи, че преминаването на веществото от 
едно в друго състояние в литосферата се осъществя-
ва в критични условия, което е особено характерно 
за повърхността „Мохо“ и горната граница на асте-
носферата и следва да се тълкува в съответствие със 
законите на физиката на кондензираната материя. 
Поради, това, че флуидите притежават значителна 
подвижност, то динамичния и топлинния режими 
се осъществяват в условията на обменен флуиден 
пренос, което не изключва съдържанието на хори-
зонтална компонента. Естествено, преобладаващото 
движение на флуидите и рудоносните разтвори се 
осъществява по тектонски раздробени, отслабени и 
проницаеми зони, каквито са дълбопроникващите 
разкъсвания на земната кора.

Б. Дълбочинни разломи. Те са важни градивни 
елементи на литосферата и са играли значителна 
роля в нейната еволюция, както и в образуването, 
реализацията и пространственото разпределение на 
ендогенното рудообразуване. Изучаването им е на-
преднало доста и вече са установени геоложките, гео-
физичните и други признаци и критерии за тяхното 
набелязване и проследяване. Изяснени са и механи-
змите на образуване и са предложени различни кла-
сификационни схеми включително и за дълбочинния 
им обхват. Различни и интересни са взаимоотноше-
нията на дълбочинните разломи с другите строежни 
тектонски елементи на земната кора и горната ман-
тия. В това отношение като главна особеност следва 
да се изтъкне ролята, която имат те в блоковотго раз-
членяване на литосферата и в образуването на тек-
тонски възли при пресичането с други дизюнктивни 
нарушения. Дълбочинните тектонски възли са 
мобилни участъци пространства  от земната кора 
и литосферата, които се отличават със значителна 
дълбочинност, интензивна раздробеност и повише-
на проницаемост. Те следва да се разглеждат като 
главни канали на ендогенния поток, представляван 
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от магмено вещество, топлина, флуиди и рудни раз-
твори... Именно с такива участъци пространствено 
асоциират крупни находища и в този аспект те пред-
ставляват едни от важните фактори, способстващи за 
концентрация на ендогенно орудяване.

За да се представи по-пълно взаимоотношението на 
дълбочинните разломи с ендогенното рудообразува-
не е необходимо да се изтъкне, че първоначално на 
тях се е придавала ролята на контролиращи и рудо-
разпределящи структури. Почти всички изследова-
тели, на базата на огромен фактологичен материал 
приемат, че ендогенните рудни находища в земната 
кора в своето разположение се подчиняват на диада-
та разлом-орудявяане. Във втората половина на XX 
век бе лансирана концепцията, че съществуват гео-
ложки структури наречени рудоконцентриращи, 
които имат важно значение за реализацията на ру-
дообразуващия ендогенен процес. Концепцията има 
много последователи и вече се превръща в една от 
основополагащите за развитието на съвременната 
металогения сред които са видните металогенисти 
от САЩ – Ж. Кутина 17  и В. Кегел. Според руските 
учени И. Томпсън и М. аварския, същността на ру-
доконцентриращите структури се заключава в това, 
че крупните и уникалните рудни обекти възникват 
под влиянието на дълбочинни потоци от вещества 
и топлинна енергия от мантията. Последните про-
никват в горните хоризонти на земната кора по зо-
ните на дълбочинни дислокации и се локализират в 
тектонски възли. Рудоконцентриращите структури 
разсичат напречно металогенните провинции, зони 
и области и главното - в техните предели се разпола-
гат най-големите рудни обекти от съответния мета-
логенен профил. Рудоконцентриращите структури се 
отличават със специфични тектонски, магмени, гео-
физични, геохимични и морфоструктурни признаци, 
подробно описани в 18 . 

В България също са извършени изследвания за ро-
лята на дълбочинните структури в разпределението 
на ендогенните рудни находища както от геолози, 
така и от геофизици. Така в 19  се изследва връзката 
на ендогенното орудяване в България с дебелината 
на земната кора и показва, че оловно-цинковите на-
ходища  „предпочитат“ по-дебела такава, а медните 
относително по-тънка. В 20  се изяснява, че за лока-
лизацията на големите находища на цветни и благо-
родни метали от значение е не толкова дебелината 
на земната кора, колкото нейната дълбочинна про-
ницаемост. А такива са участъците отличаващи се 
с голяма тектонска раздробеност и разкъсаност на 
земната кора и с градиентни изменения на нейната 
структура, изразяващи се в съществени вертикални 
денивелации на разкъсванията на границата „Мохо“ 
и целия разрез до повърхността.  Интересна е също 
така и разработката 21 , в която от регионални пози-
ции е разгледана връзката на рудоносните райони с 
елементи на дълбочинния строеж, геофизичните по-
лета и сеизмичността. 

Първата публикация в страната посветена на гео-
физичната характеристика на набелязаните рудо-
концентриращи структури в Родопския масив и Бал-

канидите е тази на Д. Йосифов 8 . Същият автор, в 
12 , разглежда на по-широка геолого-геофизична 

основа двете такива структури – Панагюрската и Цен-
тралнородопската, имащи решаващо значение за 
пространственото разпределение на най-големите 
ендогенни находища на цветни метали в страната. 
Конкретните металогенни данни показват, че в пре-
делите на Панагюрската рудоконцентрираща струк-
тура се разполагат близо 90  от известните запаси 
в медните находища, свързани с горнокредния суб-
дукционен магматизъм, а в Централнородопската  - 
около 70   от запасите в оловно-цинкови находища, 
асоциращи с палеогенските колизионни магматични 
прояви. Двете структури имат субмеридионална ори-
ентация и разсичат напречно господстващите тек-
тонски единици на Алпийския ороген.

Нова информация за Централнородопския руден ра-
йон и едноименната рудоконцентрираща структура 
бе получена в резултат на сътрудничеството меж-
ду български и гръцки геофизици в периода 1985 –
1990 г. Най същественото се състои в доказването с 
профилно дълбочинно сондиране на мантиен раз-
лом – жнородопски 10 , имащ вертикална ампли-
туда на разкъсване  на повърхността „Мохо“, дости-
гаща почти 14 km. Източно от Мадан, той се пресича 
с Централнородопската рудоконцентрираща структу-
ра и по такъв начин се формира своеобразен дъл-
бочинен тектонски възел, наречен Мадански, имащ 
важно металогенно значение.

МЕТАЛОГЕННА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
ПОЛУ ЕНИ В СТРАНАТА

Направените обобщения и преди всичко анализът на 
постиженията в изучаването на строежа на земната 
кора и литосферата в нашата страна са предпоставка 
за извършване на тяхната целенасочена металоген-
на интерпретация. Тя обхваща главно материалите 
от дълбочинните геофизични изследвания в прос-
транствата на Панагюрския и Централнородопския 
рудни райони, една част от която има количествен 
характер. Най-съществените резултати могат да се 
представят по следния начин:

} Геофизично е доказано наличието на серия от 
дълбочинни разломи, някои от които проникват 
в горната мантия. Към известните Маришки тек-
тонски шеф и Задбалканската разломна тектонска 
зона  са проследени още два мантийни разлома –

жносредногорски 9  и жнородопски 10 . 
Като зони на висока ендогенна проницаемост, ня-
кои от тях са благоприятни за проникване и прид-
вижване към повърхността на рудоносни магми 
и флуиди, превръщайки се в рудопроводящи 
структури. Всред тях по своята металогенна роля 
се открояват субмеридионалните Панагюрска и 
Централнородопска рудоконцентриращи струк-
тури, разкъсващи напречно тектонските единици 
на Алпийския ороген и вместващи най-големите 
находища на цветни метали в България 12 .

} Установените разкъсвания на повърхността на 
„Мохо“ със значителна вертикална амплитуда в 
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пространствения ареал на трите рудни полета 
Маданско - 13-14 km, Елшишко-Радкинско - 10 km,

Елашко-Челопешко – 8 km  обуславят градиент-
ни разлики в температурата и налягането и съз-
дават благоприятни условия за възникване на 
конвективни движения. Те не само катализират, 
но и интензифицират редица ендогенни процеси, 
включително и рудообразуващия. Следователно, 
приведените цифрови данни, характеризиращи 
строежните особености на повърхността „Мохо“ 
и конкретно наличието на значителни денивела-
ции в обхвата на големите ендогенни рудни поле-
та на цветни метали показва, че те представляват 
важно условие за реализация на продуктивна ме-
талогенеза.

} Твърде интересни в металогенен аспект пред-
ставляват пространствените взаимоотношения 
на двете рудоконцентриращи структури – Пана-
гюрската и Централнородопската с останалите 
мантийни разломи, набелязани в двата рудни 
района, които при пресичането си формират така 
наречените от нас – корово мантийни тектонски 
възли 9, 10 . Така, при кръстосването на Пана-
гюрската рудоконцентрираща структура с ж-
носредногорския мантиен разлом се образува 
сложно построен тектонски дълбочинен  възел 
в пространствения ареал на който се разполагат 
медно-пиритните и меднопорфирните находища 
на Елшишко-Радкинското рудно поле. Аналогич-
на е и структурно – металогенната обстановка в 
Медет-Асарелското рудно поле, което се разпола-
га във възела на пресичане на рудоконцентрира-
щата структура с Медетския дълбочинен разлом. 
Този възел се нуждае от допълнителни геофизич-
ни проучвания за да се проследи поведението му 
в най-дълбоките части на литосферата. В свет-
лината на новите интерпретации и Елашко-Че-
лопешкото рудно поле пространствено се свърз-
ва с тектонски възел, образуван от пресичането 
на Панагюрската рудоконцентрираща зона със 
Задбалканския дълбочинен разлом. Отбеляза-
ните корово-мантийни тектонски възли съвпа-
дат пространствено с трите вулкано-плутонични 
центрове на активна магмена дейност през горна 
креда Елшишко-Радкински, Елашко-Челопешки 
и Медет-Асарелски , с които асоциират трите го-
леми едноименни  рудни полета в Централното 
Средногорие  22 . Аналогична структурна обста-
новка се е създала и в Централните Родопи, къ-
дето едноименната рудоконцентрираща зона при 
пресичането си с жнородопския мантиен раз-
лом формира Маданския корово-мантиен възел. 
В неговите предели се разполага най-голямото  
оловно-цинково рудно поле в България – Мадан-
ското. Приведените данни са потвърждение на 
тезата, че рудообразувателните процеси и мета-
логенезата достигат своя апогей в металогенно 
активните корово-мантийни тектонски възли.

} Значителен металогенен интерес представлява 
дълбочината на която се разполага горната гра-
ница на астеносферния слой и нейната морфоло-
гия в пространствения обхват на разглежданите 

големио ендогенни находища. Тя все още е не-
достатъчно изучена, а количествените данни по-
лучени от отделни автори при интерпретацията 
на геофизичните полета са доста различни. Неза-
висимо от това, тези данни могат да се използват 
за изясняване на определени тенденции, особено 
в контекста на ролята която има „вълновода“ за 
развитието на някои ендогенни процеси. Напра-
веният анализ на наличната сеизмоложка инфор-
мация и топлинния модел на литосферата  показ-
ва, че астеносферния слой е най-силно затоплен 
под Родопския масив и в по-малка степен – в Цен-
тралното Средногорие 23 . При това в първия 
случай горната граница на слоя е на дълбочина 
около 80 km, а във втория - на 140 km. Тази голяма 
денивелация на разглежданата граница, както и 
градиентния стъпаловиден  характер на нейното 
изменение, според нас, може да се свърже с нали-
чието на мантийни разломи които са разкъсали 
„вълновода“. Според най-новите изследвания 14, 
15  астеносферния слой е  арена не само на пови-
шено температурно състояние но и на натрупва-
не на флуиди, които са катализатор на голяма част 
от флуидно - тектонските процеси,  включително 
и на рудообразуването 24 . На флуидите се дъл-
жи флуидната конвекция, с която се обяснява про-
цеса на тяхното издигане, представляващ част 
от геодинамичния процес в литосферата. С тази 
обстановка добре се корелира аномалното под-
гряване на астеносферния слой, състояние, което 
определено се обуславя от грандиозните магме-
ни процеси протекли през палеогена  еоцен - 
олигоцен  в Централните Родопи и през горната 
креда турон - сенон  в Централното Средногорие.  
Всичките тези процеси са причинно-следствено 
свързани, поради което е логично да се лансира 
идеята, че рудообразуването се заражда в силно 
активирани части на астеносферния слой, важна 
теоретична теза, която се нуждае от допълнител-
ни изследвания.

ЗАКЛ ЕНИЕ

Въз основа на анализ на обширна информация, пуб-
ликувана в чуждестранна и нашата специализирана 
литература в която се третират проблемите на гео-
физичните изследвания на ендогенното рудообра-
зуване, могат да се направят следните два основни 
извода:

Установени са корелации между различни елементи 
на геофизичните полета и местоположението на ня-
кои ендогенни рудни находища, като най-изявените 
са „привързаност“ на орудяванията към интензив-
ни и сложно построени гравитационни преходи и 
„предпочитание“ на отделни типове находища към 
определени дебелини на земната кора. Така, фемич-
ните рудни находища се разполагат предимно в тън-
ка земна кора за която са характерни положителни 
гравитационни и магнитни полета, а сиаличните - 
към дебела, отличаваща се с отрицателни полета. Но 
най-съществената зависимост на ендогенното орудя-
ване, изявена предимно по данни на дълбочинната 
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геофизика е връзката му с градиентните изменения 
и дисхармонията в структурата и дебелината на зем-
ната кора и литосферата т.е. към районите на силна 
тектонска раздробеност, висока ендогенна проница-
емост и интензивна магматична активизация. Те са 
обусловени главно от значителни вертикални дени-
велации в релефа на горнището на астеносферния 
слой и повърхността „Мохо“.  

Нашите изследвания показват, че общата геотектон-
ска позиция на най-големите находища на медни и 
медно-златни орудявания в Централното Средного-
рие и на оловно-цинковите – в Централните Родопи 
се определя от крупни субмеридионални дълбокоп-
роникващи разломи, пресичащи напречно господ-
стващите  надлъжни структури на Алпийския оро-
ген. Това са Панагюрската и Централнородопската 
рудоконцентриращи структури, набелязани при ин-
терпретацията на геофизичните полета и потвърде-
ни с представителни геоложки данни. Практически 
ендогенните орудявания разположени в тях се кон-
центрират в дълбочинни магмо-тектонски възли, 
формирани от пресичането на двете рудоконцентри-
ращи структури с надлъжни мантийни разломи. Гео-
лого-геофизичната им характеристика свидетелства, 
че те представляват центрове на продължителна ен-
догенна активност и служат за проникване и прид-
вижване на магматични потоци, флуиди, конвектив-
на топлина и рудоносни разтвори към повърхността. 
Едновременно тектонските възли са способствали за 
рудоотлагане и локализация на най-големите по за-
паси ендогенни рудни находища на цветни метали в 
България.

Получените оригинални факти и данни за дълбочин-
ните структури на литосферата в пространството на 
рудни райони с крупни находища и направените из-
води част от които имат теоретично значение  сви-
детелстват, че с геофизичните методи могат да се по-
стигнат резултати, които допринасят за изясняване 
съществени особености на ендогенното рудообразу-
ване.  
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УЕБ-БАЗИРАНА ГИС ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ 
ОТ У ЕБНИ E ПРАКТИКИ В СПЕЦИАЛНОСТТА 
МАРК АЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

Гл. ас. д-р инж. Аспару  КАМБУРОВ, asparuh.kamburov@mgu.bg -
Минно-геоложки университет „СВ. Иван Рилски“

РЕЗ МЕ

В статията са представени основните дейности и 
резултати от проект на тема „Създаване на учеб-
но-изследователска ГИС за събиране, управление 
и комплексен анализ на измервания и резултати от 
учебната практика по опорни геодезически мрежи 
и ГНСС”. Използването на геоинформационни тех-
нологии за повишаване качеството на тази учебна 
практика е иновативен и досега все още неинтегри-
ран в учебния план подход. Гъвкавите възможнос-
ти за приложение на облачна ГИС при споделено 
управление на бази данни, създаване на специали-
зирани цифрови картни продукти с минимална про-
цесорна мощ, анализ на резултати от геодезически 
и маркшайдерски измервания в реално време, как-
то и мобилен достъп до всички ресурси на терен, са 
причина за нейното успешно внедряване на различ-
ни етапи от учебната практика – при предварително 
планиране на задачите, извършване на измервания 
и тяхната обработка, анализ и разпространение на 
резултатите.

Учебната практика по „Опорни геодезически 
мрежи и глобални навигационни спътнико-
ви системи“ се провежда по график между 
шестия и седмия семестър на обучението в 

магистърска степен по урегулираната специалност 
„Маркшайдерство и геодезия“ в Минно-геоложки 
университет „Св. Ив. Рилски“. Практиката има за цел 
придобиване на умения за изграждане на геодезиче-
ска основа и е естествено продължение на курсовете 
по „Глобални навигационни спътникови системи – 1 
част“ и „Висша геодезия - 2 част“. Основната цел на 
представения проект е повишаване на качеството на 
този учебен предмет чрез разработване и внедрява-
не на облачна геоинформационна система за опти-
мизирано съхраняване, обработка, достъп и анализ 
на измервания, резултати и цифрови картографски 
продукти.

Проектът съответства на следните приоритетни оси 
на научните изследвания в МГУ „Св. Ив. Рилски”: „6. 
Въвеждане на информационни технологии и сис-
теми за автоматизация и управление в областта на 
проектирането, проучването, добива и преработва-
нето на полезни изкопаеми“, и „7. Развитие на наука-
та за повишаване квалификацията на преподавател-

ския състав, качеството на обучение и материалната 
изследователска и учебна база“ 1 . инансиран е от 
МОН по реда на Нар а   от   а 

о и та и р а а а ира то  ра р и -
то и ра о а то а р т ата от р а и  

т а и а ира  а ри ата а р-
а ит  и и и и а а а и и о т-

от ор ка о т  с бенефициент – катедра 
„Маркшайдерство и геодезия“ към МГУ „Св. Иван 
Рилски“.

ВЪЗМО НОСТИ НА СИСТЕМАТА

Системата интегрира геоинформационни продукти 
на водещите производители rim le и ESRI, и е дос-
тъпна за ползване от широк кръг потребители – сту-
денти, преподаватели и външни лица. Системната 
архитектура е създадена като единна база данни 
с онлайн достъп, осигуряващ ефикасен обмен на 
данни между софтуерния продукт rim le Business 
Center, с който се извършва цялостната обработка 
на измерванията от тази учебна практика ГНСС, ъг-
лово-линейни и нивелачни , и потребителите. Реа-
лизацията  е на база на продуктите на ESRI ArcGIS 
for esktop, ArcGIS for Server и ArcGIS Online, с акцент 
върху следните основни възможности:

E - A E  I  OR A A MANA EMEN  O  E 
RA I A  E ER I E  IN E I I INE MINE 

R E IN  AN  EO E . Assist. Prof. Asparuh 
Kamburov
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} Надеждна работа на неограничен брой потреби-
тели с помощта на най-разпространените десктоп 
браузери:      

   и др.;

} Инструменти за навигация, измерване, работа с 
координати, управление на слоевете с ГИС данни 
и др., както и за онлайн редактиране на данните в 
ГИС сървъра;

} Вграждане на услугите, предоставени от система-
та, в други системи и приложения; 

} ункции за определяне на пространствените вза-
имоотношения на обектите;

} ункции за редактиране на избрани обекти чрез 
въвеждане на буферни зони, разделяне и обеди-
няване на полигони, пресичане на обекти и др.;

} Пространствени съждения и логически запитва-
ния от типа ;

} ункции за създаване на нови обекти;

} Информационни функции – заявки за извличане 
на специфична информация относно даден обект 
напр. координати, атрибути или метаданни за 

точка ;

} Предоставяне онлайн на растерни и векторни 
данни от ГИС сървъра, по заявка на клиента;

} Възможност за ползване на външни ГИС услуги и 
онлайн ресурси – базови карти на ESRI, Google и 
др.;

} Трансформиране на измерванията между всички 
използвани у нас координатни системи.

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

Компонентите на геоинформационната система са 
конфигурирани за оптимална визуализация на да-
нните, описание в реално време на местоположе-
нието на обектите и пространствените взаимовръз-
ки между тях, както и осигуряване на онлайн достъп 
за допълването и редактирането им. Системата може 
да се раздели на хардуерен и софтуерен сегмент.

Хардуерен сегмент

Той обхваща фиг. 1 и 5 :

} ГИС сървър - 1 работна станция;

} Лаборатория по ГИС - 10 работни станции

} Мрежова инфраструктура, захранване с UPS, 
външна памет за архивиране и др.

Софтуерен сегмент

Състои се от фиг. 1 и 5 :

} ГИС модул      ;

} Настолен ГИС софтуер      

} Сървърен ГИС софтуер      
;

} Абонамент за услуги в ГИС облак   
.

 о     

rim le Business Center BC  е комплексен геодези-
чески и геоинформационен софтуер на компанията 

rim le Navigation Ltd. за обработка на измервания от 
ГНСС приемници, тотални станции, ел. нивелири, ла-

Фиг. . Компоненти и функционалност за въвеждане на данни и документи в създадената по проекта ГИС, и възможности за полз-
ване чрез различни настолни или мобилни устройства
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зерни скенери, дронове и други инструменти, в CA  
и ГИС среда. Лабораторията по ГИС на МГУ „Св. Иван 
Рилски“ разполага с 10 лицензирани инсталации на 
този продукт, чрез който се извършва обработка на 
всички измервания от учебната практика. Един от 
лицензираните модули на BC – “GIS”, осигурява въз-
можност за свързване с географски бази данни.

На то   о т р

ArcGIS for esktop на компанията ESRI е сред воде-
щите продукти в сферата на ГИС в световен мащаб. 
В рамките на учебната практика неговите основни 
съставни модули ArcCatalog, ArcMap и ArcScene  се 
използват за дефиниране на схемата на единната 
база данни, въвеждане на измервания, документи, 
указания, 2  и 3  картографска визуализация, из-
вършване на анализи и др. Единната база данни, сто-
яща в основата на геоинформационната система, е 
във формат „файлова геобаза данни“ на ESRI .gd , 
и съдържа:

- Кадастрална карта на районите „Студентски“ и 
„Младост“;

- Точки от геодезическите мрежи с местно предназ-
начение ГММП  за района на София;

- Данните от ъглово-линейните измервания;

- Атрибутивна таблица с детайлизирана информа-
ция за ъглово-линейните измервания;

- Сурови ГНСС наблюдения текстови RINEX файло-
ве, данни за прецизни ефемериди за ГНСС измер-
ванията и др. ;

- Атрибутивна таблица с детайлизирана информа-
ция за ГНСС векторите;

- Данни за нивелачните измервания;

- Държавни първокласни и второкласни нивелач-
ни репери от 4 цикъл на преизмерване;

- Точки от работната геодезическа основа;

- Релационни класове;

- Ортофотоснимка на района на провеждане 
на практиката, сканирани топографски карти
М 1:10 000 и 1:50 000 ;

- Отчети от обработката на геодезическите измер-
ванията от софтуера rim le Business Center;

- Снимки, приложения и различни документи кар-
нети, реперажни схеми, ръчни скици и пр. .

Табл. . Ред на работа за създаване на единната база данни

Фиг. . аст от единната база данни, визуализирана в  в облака A I  O  A  на фона на световната топографска карта 
на E RI. Със син о са символизирани точки от РГО, с оранжево  първокласни нивелачни репери, с лилаво  пространствени ГНСС 
вектори
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др.  се поддържат в кеширан вид на ГИС сървъра в 
различни едри, средни и дребни мащаби.

и   о ак

ArcGIS Online е облачна услуга тип GAAS GIS-as-a-
Service , която интегрира в онлайн-режим на рабо-
та: хранилище за данни, инструменти за събиране и 
актуализиране на ГИС данни, 2  и 3  визуализация, 
анализи и др. Абонаментът към услугата е с различ-
ни нива на достъп, предлагащ съответно различни 
възможности. В рамките на учебната практика услу-
гата се използва за създаване на уеб-карта и уеб-при-
ложения, и споделянето им с различните категории 
потребители.

- Базата данни е споделена чрез облака на ArcGIS 
Online, където съдържащите я информационни 
слоеве са преобразувани в ГИС услуги фиг. 2 . Ре-
дът на работа е представен в табл. 1. 

р р   о т р

ArcGIS for Server е мощен продукт от ГИС семейството 
на ESRI, който се използва за публикуване и споде-
ляне на измервания и резултатите от учебната прак-
тика като ГИС услуги в уеб-среда фиг. 2 . Услугите са 
конфигурирани според широко използваните стан-
дарти MS услуги с изображения  и FS обектни ус-
луги . За оптимален мобилен потребителски достъп, 
изображенията сканирани карти, ортофотоснимки и 

Фиг. . Геометрична и статистическа информация за всички ГНСС измервания е налична след кликване вър у уеб-картата директ-
но през браузер

Фиг. . Изглед на началната страница на M   , отворена в режим на редактиране
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о  а а ит  като карта Събиране-
то и актуализирането на данни от измерванията се 
извършва в картографския модул на услугата, във 
вид на уеб-карта, споделена вътрешно в домейна 
на МГУ „Св. Иван Рилски“. Достъпът до уеб-картата 
се извършва в реално време от всяко работно място, 
включително на терен - чрез мобилното приложение 
ArcGIS Collector Android и iOS .

о  а а ит  като ри о и  За раз-
ширяване на достъпа до данните от практиката из-
вън домейна на МГУ „Св. Ив. Рилски“ е създадено 
уеб-приложение с публичен достъп „Практика по 
ОГМ и ГНСС“. За целта е използван модула Stor  Map 
Builder фиг. 4 , част от семейството ГИС услуги в пор-

Фиг. 5. а  Структура на уеб-базираната ГИС на МГУ Св. Иван Рилски  б  детайлизирана структура на свързващия възел

тала ArcGIS Online. Данните са споделени и визуали-
зирани геометрично в 2  и 3  като  о  един 
от предварително дефинираните типове приложе-
ния , с добавени описателни текстове, снимки, хипер-
линкове за изтегляне на сурови измервания, отчети 
от обработка с rim le Business Center, и др. Адресът 
за публичен достъп до приложението е: http: arcg.
is 2e7su . Уеб-картата и уеб-приложението могат да 
се използват допълнително за създаване на мобил-
ни ГИС приложения за Android, iOS и indo s Phone.

ПОТРЕБИТЕЛИ

Класовете потребители и достъпът до ГИС са органи-
зирани в следната структура табл. 2 .

а

б
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АНАЛИЗИ

Създадената геоинформационна система осигурява 
инструменти за анализ и интерпретация на резулта-
тите от измерванията, сред които: 

} Статистически анализи - точността на различните 
видове измервания – ГНСС, ъглово-линейни, ни-
велачни, и др. фиг. 3 ;

} Пространствени анализи – зони с концентрация 
на измервания с ниска точност, гъстота на точки
репери от изходната геодезическа основа, пла-
ниране на райони за провеждането на бъдещи 
практики, и др.

} Класифициране на данните по различни призна-
ци пример - фиг. 6 ;

ЗАКЛ ЕНИЕ

В рамките на проекта са постигнати следните основ-
ни резултати:

} Извършена е инвентаризация на данните от из-
брани учебни практики по „Опорни геодезически 
мрежи и глобални навигационни спътникови сис-
теми“;

} Изградена е многоцелева уеб-базирана геоин-
формационна система със споделен достъп;

} Използването на системата е заложено в хорари-
ума на учебната практика по този предмет.

} Технологичният подход за събиране и анализ на 
данните от тази учебна практика може да бъде 
доразвит и приложен и за други учебни практи-
ки, провеждани не само в катедра „Маркшайдер-
ство и геодезия“. Реализирането на този проект 
решава определени практически нужди и ще 

служи като естествен полигон за подобряване 
обучението на преподавателския състав, студен-
тите и докторантите в катедрата и университета 
като цяло. Системата дава нагледна представа за 
качеството на провежданите полеви измервания, 
и спомага за планирането на бъдещи такива. Ето 
защо поддържането и в актуално състояние, на-
ред с обработката на ГНСС, ъглово-линейни и ни-
велачни измервания, е вече сред приоритетите 
задачи при провеждането на учебната практика 
по „Опорни геодезически мрежи и глобални на-
вигационни спътникови системи“.

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТО НИЦИ

1. МГУ „Св. Иван Рилски“ 2013 . Приоритетни оси на научните из-
следвания в МГУ „Св. Иван Рилски”. Достъпно на .mgu. g
docs 9 PRIORI E NI 20OSI 202013.doc. 03.09.2017 .                   

Фиг. . Опорната геодезическа мрежа вър у класификация на имотите от кадастралната карта на район Студентски  по признак 
начин на трайно ползване

Клас Отговорност

Студент
Въвеждане на  данни от измерванията, подготов-
ка за работа преди начало на практиката, запоз-
наване с правилата за техническа безопасност.

Преподава-
тел

Изтегляне и актуализиране на данни, използвани 
в други практики от учебния план на специал-
ността „Маркшайдерство и геодезия“

Ръково-
дител на 
практиката

Осигуряване на качествен контрол, технически 
указания и поддържане на актуалността на плат-
формата.

ГИС админи-
стратор

Текущ и последващ I  контрол на ГИС. Осигурява 
се съвместно между ръководителя на практиката 
и I  отдела на МГУ „Св. Иван Рилски“.

Външен 
потребител

Достъп до всички данни и резултати за преглед, 
без възможност за редактиране.

Табл. . Категории потребители на геоинформационната сис-
тема
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ТЪРСЕНЕ, ПРОУ ВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ 
В БЪЛГАРСКАТА АСТ ОТ АКВАТОРИЯТА НА ЕРНО МОРЕ

Валери ТРЕНДАФИЛОВ, v.trendafilov@me.government.bg, 
Иван БОНЕВ, i.bonev@me.government.bg, 
Министерство на енергетиката

ПРАВНИ АСПЕКТИ В БЪЛГАРИЯ

Подземните ресурси, в т. ч. нефт и приро-
ден газ – подземни богатства, съгласно чл. 
2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богат-
ства ЗПБ  са изключителна собственост на 

държавата. 

Търсенето и проучването на нефт и природен газ на 
територията на Република България – суша и море, 
се извършва само въз основа на предоставени раз-
решения за търсене и проучване, които се издават от 
Министерския съвет на Република България по пред-
ложение на министъра на енергетиката и задължи-
телно след провеждане на конкурсна процедура за 
избор на титуляр. Откриването на конкурса се обя-
вява в Държавен вестник и в Официалния вестник на 
Европейския съюз.

Придобити сеизмични данни през периода  -  г. От  до  г.  от държавата  след  г.  от компании

Публикуван в Сборник с доклади от V Международна научно-техническа конференция „Геология и въглеводороден потенциал 
на Балканско-Черноморския регион“, 18 - 22 септември 2017 г., гр. Варна
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Добивът на нефт и природен газ в България се из-
вършва чрез концесионен режим – предоставяне на 
концесии за добив.

Разрешение за търсене и проучване на нефт и при-
роден газ се предоставя за срок от 5 години. Период-
ът може да бъде удължен два пъти с по две години за 
всяко удължение.

Концесия за добив се отпуска за срок до 35 години. 
Срокът на валидност на концесията може да бъде 
удължен с до 15 години.

Площта, предоставена по силата на разрешение за 
търсене и проучване или за проучване, не може да 
надвишава:

} за нефт и природен газ на сушата - до 5000 km2;

} в континенталния шелф и в изключителната ико-
номическа зона в Черно море - 20000 km2.

В периода до 5 г. в континенталния елф и изключителната икономическа зона в ерно море са прокарани
 бр. сондажи, от които  бр. с държавни средства

ИСТОРИЯ НА ТЪРСЕНЕТО, ПРОУ ВАНЕТО И ДОБИ-
ВА НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ В ЕРНО МОРЕ

} Придобити сеизмични данни през периода 1977 
до 2011 г.: 1977 – 1984 г. – от държавата; след
1992 г. – от компании.

} В периода до 2015 г. в континенталния шелф и из-
ключителната икономическа зона в Черно море 
са прокарани 31 бр. сондажи, от които 4 бр. с дър-
жавни средства.

} Информацията от проучването на нефт и газ се 
съхранява и предоставя в Националния геоложки 
фонд и в Националното скално-фондово хранили-
ще на Министерството на енергетиката.

} Компании, провеждали търсещо-проучвателни 
дейности в акваторията на Черно море: Union 
Pacific, Ramko, OMV, e aco, Petreco, British Gas, 
Edison Gas, Enterprise Oil, Vintage Petroleum, GX  

echnolog , alli urton, Rsgroup, P NG.

} Компании, проявили само интерес: E on Mo ile, 
ENI, BP, unt Oil, Lukoil overseas.

} Компании, които в момента оперират: Petroceltic; 
otal, OMV и Repsol; Shell.
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СЪСТОЯНИЕ НА ТЪРСЕНЕТО, ПРОУ ВАНЕТО И ДОБИВА НА НЕФТ  ПРИРОДЕН ГАЗ В ЕРНО МОРЕ 
КЪМ НАСТОЯ ИЯ МОМЕНТ

Карта на дейностите по търсене и проучване на нефт и природен газ на територията на Република България, кон-
тиненталния елф и изключителната икономическа зона в ерно море

Сондажен кораб N   II,  просондирал  
първия дълбоководен търсещ сондаж в България за 

  OM   R  в Блок -  Хан Аспару : април 
септември,  г.

В периода октомври  г. - януари  г.  и 
O  E  проведо а сеизмично проучване 
в Блок -  Хан Кубрат  в изпълнение на работната 
програма на титуляря на разре ението   
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Карта на дейностите по добив на нефт и природен газ на територията на Република България, континенталния 
елф и изключителната икономическа зона в ерно море

В континенталния елф на ерно море са разположени три газови на одища  Галата , Каварна  и 
Калиакра . На одищата се разработват чрез безпилотна добивна платформа, намираща се в района 

на на одище Галата  и свързана чрез подводни газопроводи със сондажи в на одищата Каварна  и 
Калиакра
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ДОБИВ НА ПРИРОДЕН ГАЗ, НЕФТ И КОНДЕНЗАТ В 
БЪЛГАРИЯ ПО ГОДИНИ 

ПРЕДСТОЯ И ТЪРСЕ О-ПРОУ ВАТЕЛНИ ДЕЙ-
НОСТИ

} Прокарване на втори търсещ сондаж в дълбоки 
води в площта на Блок 1-21 „ ан Аспарух“;

} Продължават дейностите по разрешението за 
търсене на нефт и природен газ в Блок 1-14 „ ан 
Кубрат“ бивш „Силистар“ .

} В края на 2016 г. Министерският съвет на Репу-
блика България прие „Наредба за изискванията 
за предотвратяване на аварии при търсене и про-
учване или проучване, или добив на подземни 
богатства - нефт и природен газ, в териториално-
то море, континенталния шелф и в изключител-
ната икономическа зона на Република България 
в Черно море“. С тази наредба се определят мини-
малните изисквания за безопасност и предотвра-
тяване на големи аварии при търсене, проучва-
не и добив на нефт и природен газ в посочените 
зони от акваторията на Черно море.

Наредбата се отнася за титулярите на разрешения за 
търсене и проучване и концесионерите за добив. В 
настоящия момент това са:

} титулярите на разрешение за търсене и проуч-
ване в Блок 1-21 „ ан Аспарух“ по отношение на 
предвидения втори търсещ сондаж „Рубин 1“;

} титулярът на разрешение за търсене и проучване 
в Блок 1-14 „ ан Кубрат“, при условие, че предви-
ди прокарването на сондаж;

} концесионерът, експлоатиращ находищата „Гала-
та“, „Каварна“ и „Калиакра“ чрез морската добив-
на платформа.

 Информацията от проучването на нефт и газ се съ ра-
нява и предоставя в Националния геоложки фонд и в 
Националното скално-фондово ранилище на Минис-
терството на енергетиката

Добив на природен газ в България по години

Добив на нефт в България по години

Добив на кондензат в България по години
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ВИСОКОЕФЕКТИВНА ПОДВОДНА ВЗРИВНА ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРИ ТИХООКЕАНСКИТЕ Л ЗОВЕ ПОСТ-ПАНАМАКС

Пауло КУСЕЙРО, pcouceiro@maxam.net
Мануел ЛОПЕЗ КАНО, mlopez@maxam.net
MAXAM erra Solutions, Мадрид, Испания

РЕЗ МЕ

Важна част от програмата за разширяване на Панам-
ския канал беше прокопаването и изграждането на 
южния подстъп към канала, предназначен за новите 
шлюзове за товарни кораби от т.нар. клас „Пост-Па-
намакс“. Подводните взривни работи бяха необхо-
дими за изземването на приблизително 1,0 млн. m3, 
което наложи употребата на 1,3 млн. kg взривно ве-
щество за по-малко от 5 месеца. За да се осъществи 
проектът навреме, беше изградена една от най-го-
лемите сондажни машини от този клас и беше ком-
бинирана със специалната технология на MAXAM за 
насипни взривни вещества. Този доклад обобщава 
основните предизвикателства и решения, приложе-
ни при изпълнението на този забележителен проект.

ВЪВЕДЕНИЕ

Още от своето откриване Панамският канал играе 
стратегическа роля в морската търговия на регио-
нално и международно ниво. След почти един век 
експлоатация, предвижданията посочват, че Панам-
ският канал скоро ще достигне максималния си капа-
цитет на устойчивост. Изправена пред този проблем, 
Администрацията на Панамския канал AПК  предло-
жи програма за мащабно разширяване, която изис-
кваше изграждането на поредица от нови шлюзове, 
за да се удвои капацитета на канала. Днес последната 
фаза от тази програма, която е най-значителният ин-
фраструктурен проект от откриването на канала до 
сега, е вече завършена. Програмата за разширяване 
осигурява нов транспортен път чрез изграждането 
на нови шлюзове – един в Тихия океан и един в Ат-
лантическия океан – като по този начин се увеличава 
капацитета на Канала и се повишава влиянието вър-
ху световната икономика.

Програмата за разширяване включваше някол-
ко индивидуални проекта, които обхващаха про-
копаването и изграждането на южния подстъп за 
тихоокеанските шлюзове за товарни кораби тип 
„Пост-Панамакс“. Този проект беше част от проек-
та за разширяване и удълбаване на тихоокеанския 
подстъп до Панамския канал. Договорът на стойност 

I  RO ION N ER A ER A IN  E -
NI E ON E A I I  O  ANAMA O . Paulo 
Couceiro, Manuel Lopez Cano

A RA

The excavation and construction of the south approach 
         

       
       

        
           

           
            

       
       

       
       

Фиг. . Панамският канал

Публикуван в Сборник с доклади от IV Международна конференция по открит и подводен добив на полезни изкопаеми,
03 – 07 юли 2017 г., Варна
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177,5 млн. US  беше възложен на 1 април 2008 г. на 
белгийската компания „Дреджинг Интернешънъл“ 

redging International  като взривните дейности за-
почнаха една година по-късно, на 1 април 2009 г. 
Бяха иззети около 8,7 млн. m3, като 1,0 млн. бяха от 
подводни взривни работи.

Взривните работи се състояха в изземване на де-
бел пласт вулканични и седиментни скали и бяха ус-
пешно извършени за по-малко от 5 месеца след 144 
взривявания. Комбинацията от огромен подводен 
сондажен капацитет и продукта и технологията на
MAXAM гарантираха висока производителност, от-
лични резултати при раздробяването, пълен контрол 
на нивата на вибрация без оплаквания от съседните 
общности и лесна местна логистика, дължаща се на 
класификацията на основния продукт O idizer 5.1 . 
Основните елементи на проекта за южния подстъп 
са:

Табл. . Основни данни

ГЕОЛОГИЯ НА ПРОЕКТА

Скалите откъм тихоокеанската част на Панамския ка-
нал са предимно базалт, агломерати Педро Мигел и 
скалната формация Ла Бока. Проектът за южен под-
стъп е силно доминиран от базалтовата формация, 
която може да бъде класифицирана в две подгрупи 
според своята разнородност, литоложки и геомеха-
нични характеристики: масивен и колонков базалт, 
и двата със средна до много висока твърдост, плътни 
и устойчиви. 

ПРОЕКТИРАНЕ И РАБОТА С ВЗРИВНИ ВЕ ЕСТВА

Основният използван продукт беше RIOFLEX Marine. 
Това е водонапълнен, химически сензитизиран гел и 
е една от най-напредналите технологии за насипни 
експлозиви. Някои от най-важните му предимства 
бяха:
} Безопасното транспортиране и съхранение окси-

дираща матрица ;
} Продуктът се превръща във ВВ, едва когато е по-

ставен на място;
} Преместването на продукта беше по-лесно и бър-

зо;
} Голям капацитет за съхранение на борда на съо-

ръжението;
} По-бързо и безопасно зареждане спрямо зареж-

дането на патронирани ВВ.

Сондажният кораб, една от най-големите сондажни 
платформи, построени някога. Самоходният сонда-
жен кораб е оборудван с кормилно витло, шест ле-
бедки за котвата, две работещи и две допълнителни 
корони за ударна сонда и десет хидравлични сон-
дажни кули върху мобилни рамки, които даваха въз-
можност кулите да се движат с голяма скорост и GPS 
точност съгласно проекта за сондиране. Сондажната 
кула беше закотвена на шест места, за да се предо-
твратят странични движения и да се променя пози-
цията при необходимост.

На борда на сондажната платформа бяха инсталира-
ни три мобилни сензитиращи елемента касети . Те 
бяха разработени, за да могат да се зареждат подвод-

Фиг. .  сондажна платформа с  сондажни кули и три мобилни сензитиращи елемента

Брой 
взривя-
вания

Общ обем Общо взривни 
вещества

Общо взрив-
ни дупки

Обща 
дължина на 
сондажите

144 1,0 млн. m3 1,3 млн. kg 11,8 хил. 74,8 хил. m

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРОЕКТА

За успешното изпълнение на проекта трябваше да 
бъдат преодолени четири основни предизвикател-
ства:
} Земни вибрации, които трябваше да бъдат под-

държани в определени граници, поради близко 
живеещите общности;

} Максималният размер при раздробяването тряб-
ваше да бъде Р95  300 mm за земесмукачна дра-
га;

} Взривното вещество ВВ  трябваше да бъде водо-
устойчиво и да се представя добре при високо хи-
дростатично налягане;

} Трябваше да се постигне висока ефективност, за 
да има конкурентни цени.
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ните взривни дупки с насипен експлозив. Касетите 
също бяха разположени върху подвижни рамки, кои-
то позволяваха оборудването да се движи след сон-
дажните кули, като паралелно се зареждаха по три 
сондажа. Системата беше планирана по такъв начин, 
че да бъдат направени максимален брой взривни 
дупки за един работен цикъл.

Проектирането на взривните работи е тясно свързано 
с желаните резултати при раздробяването. Най-чес-
то срещаният случай е 3,0 х 3,0 m или 3,0 х 3,5 m
със среден относителен разход на ВВ 1,63 kg m3.
По-високите относителни разходи на ВВ са необхо-
дими, за да се гарантира необходимата фрагмента-
ция, като има максимуми от 2,3 kg m3. Необходимо 
е прокарване на взривен сондаж под нивото на стъ-
палото, за да се избегнат възможни забои на сонда-
жа. Нещо повече, набивката играе много важна роля 
при нискочестотни наземни вибрации 1 . 

В допълнение, системата за иницииране се със-
тоеше от не-електрически детонатори с дължина 
на детонаторите от 30 m, с двойно закъснение от
300 42 ms закъснение между отделните сондажи , 
6 m повърхностни конектори от 25 ms закъснение 
между отделните редове  и 450 g междинни детона-
тори. За осигуряване на безопасна работа, за всеки 
сондаж се прилагаше двоен заряд в капсул детонато-
ра първичен и вторичен . Инициирането на взрива 

Параметри на 
проекта

Диапазон 
на стой-
ностите

Средна 
стой-
ност

Забележка 

Диаметър на 
сондажа

140 mm
5,5 -

10 сондажни кули ин-
сталирани върху сон-
дажната платформа

Дължина на 
сондажа 4,0 – 14 m 6,3 m

В зависимост от проек-
та за изкопни работи 
наклонени зони или 

канал

Наклон на 
сондажа 0 - Вертикални сондажи

Линия на 
най-малкото 
съпроти-
вление при 
взривяване

Разстояние 

3,0 – 3,6 m

3,0 – 4,2 m

3,1 m

3,5 m

По-големият модел 
е направен за грай-
фер с две челюсти. 
По-малкият модел е 
пригоден, за да осигу-
ри P95 300 mm зе-
месмукачна драга

Набивка 0,0 – 4,3 m 0,5 m

По-голяма набивка за 
пробното взривяване 
проучване на вибра-

циите

Прокарване 
на сондаж 
под нивото на 
стъпалото

0,0 – 6,6 m 3,0 m

В зависимост от проек-
та за изкопни работи 
наклонени зони или 

канал

Съотношение 
на твърдост 1,1 – 4,7 m 2,0 m

Взема се предвид дъл-
жината на всички сон-
дажи

Относителен 
разход на ВВ 0,74 –

2,3 kg m3 1,63 kg m3
Увеличен относителен 
разход на ВВ за да се 
осигури P95   300mm

Табл. . Проектни параметри за взривяване при подводно 
взривяване на ти оокеанския в од южен подстъп към кана-
ла

беше извършено чрез тръбопровод с дължина 200 
m, което позволи взривяването да бъде направено 
от сондажната платформа. Схемата с конфигурация-
та на детонатора е представена на фиг.3. 

Последователността на работа включваше поредица 
от важни задачи. След получаване на информация 
за горнището на скалата и откривката  от геотехни-
ческия геоложкия отдел, беше разработен план за 
взривяванията, като бяха взети предвид вибрациите 
и желаната фрагментация. Планът се изпълняваше 
стриктно по време на сондажните работи, поставя-
нето на детонаторите и зареждането на взривните 
дупки – като се адаптираше спрямо съществуващи 
отклонения в реалното горнище на скалата, качест-
вото и т.н. – и може да бъде разделено на осем етапа: 
1  инсталиране на обсадната колона и тръба; 2  про-
карване на сондаж през откривката; 3  сондиране; 4  
промивка; 5  поставяне на детонатори и зареждане 
на насипно ВВ боевик; 6  набивка; 7  изваждане на 
обсадната колона и възстановяване на тръбопрово-
да; и 8  свързване на детонаторите.

РЕЗУЛТАТИ ПРИ РАЗДРОБЯВАНЕТО

Желаният размер на раздробяване беше определен 
спрямо оборудването. В началото на проекта пър-
воначалната драга, която беше използвана, беше 
грайфер с две челюсти, който изискваше максима-
лен размер на фрагментация 450 mm – 600  mm. 
Продуктивността на това оборудване обаче беше 
под очакваната и беше взето решение да се смени 
със земесмукачна драга. Това важно решение беше 
свързано с възможността да се постигне максимален 
размер на фрагментацията от 300 mm. За да се от-
говори на това изискване, беше променен първона-
чалния проект за взривяване въз основа на анализа 
на раздробяването и прогнозните симулации, които 
показваха, че необходимата фрагментация може да 
бъде постигната.

Оценката на реалното раздробяване беше основна 
стъпка при препроектирането на конфигурацията на 
взривовете. Анализите на фрагментацията, извър-

Фиг. . С ема с конфигурацията на детонаторите
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шени чрез използването на фотометрични техники 
за анализ, бяха направени за раздробяване, получе-
но при първоначалните взривове. От друга страна, 
от средните стойности на полевите данни при взри-
вовете, беше разработена прогнозна крива на фраг-
ментацията и беше сравнена с резултатите, получе-
ни от фотометричния анализ. Резултатите показаха 
доста добро съответствие между реалната и прогно-
зираната фрагментация 1 . Следователно, калибри-
рането на модела на фрагментация позволи да бъде 
променен проекта за пробивно-взривни работи, за 
да се постигне необходимия размер на фрагмента-
ция спрямо земесмукачната драга.

ЗЕМНИ ВИБРАЦИИ

За да се справим с предизвикателството да държим 
под контрол взривно-сеизмичното въздействие, 
беше разработена специална тестова програма за 
взривяване и беше приложена преди производстве-
ната фаза, за да се установи затихването на сеизмич-
ните вълни и след това да се определи максимално 
допустимия мигновен заряд за всеки взрив. Общно-
стите „Диабло“ и „Диабло Док“, както и митнически-
те офиси от западната страна на Канала, бяха изло-
жени най-много на земните вибрации, породени от 
подводните взривни работи, поради тяхната близост 
до района с изкопни дейности. За да се контролира 
взривно-сеизмичното въздействие в тези райони, 
беше извършван ежедневен мониторинг на вибра-
циите чрез седем сеизмографа, разположени на раз-
лични позиции. 

Нивата на пиковата скорост на частиците бяха кон-
тролирани и земните вибрации никога не надхвър-
лиха лимитите на USBM RI8507 и OSMRE фиг. 7а , 1 . 
Въздействието върху околната среда в резултат на 
подводни взривни работи е по-забележимо, защото 
земните вибрации често са съпроводени от ниско-
честотни компоненти и хидродинамични шокови 

Фиг. . Резултати от раздробяването при взривни работи ,  и , планирани за грайфер с две челюсти и използвани като рефе-
рентни стойности за изчисляване на новите модели при 5    

Фиг. 5. Криви на раздробяването от прогнозите и фотоанали-
за на взривове ,  и . Подобряване на фрагментацията и 
еднообразието, предложени след прилагане на модела
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Фиг. . Позиционирането на седемте сеизмографа в общиността Диабло

среда беше контролирано чрез добросъвестния и ця-
лостен мониторинг на земните вибрации и тяхното 
изучаване. Не на последно място, крайното раздро-
бяване беше напълно подходящо за земесмукачната 
драга.
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Фиг. : а - история на нивата на вибрации от  взрива, сравнени с местните регулаторни лимити  б - спектър на земните вибра-
ции, породени от подводните взривове в Панамския проект, 

вълни, които обхващат голяма територия. В райо-
на на „Диабло“ имаше многократни проявления на 
нискочестотни явления по време на земните вибра-
ции, което може да се види на фиг. 7б, 2 .

ЗАКЛ ЕНИЕ

Подводните пробивно-взривни работи бяха успеш-
но изпълнени с прилагането на високопродуктивни 
и специализирани взривни техники и решения. Из-
вършени бяха повече от 140 взрива, за да бъде про-
каран южният подстъп за тихоокеанските шлюзове 
за товарни кораби тип „Пост-Панамакс“ чрез иззем-
ването на 1,0 млн. m3 скална маса в продължение на 
5 месеца. Нежеланото въздействие върху околната 



54

ИКОНО ИКА

Минно дело и геология, 8-9 2017

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА В МИННАТА ИНДУСТРИЯ  
Д ИИ И К И И

Доц. д-р Веселин МИТЕВ - ves_mitev@abv.bg, 
гл. ас. д-р Боряна ТРИФОНОВА - boriana_trifonova@abv.bg, 
гл. ас. д-р Борислава ГЪЛЪБОВА - b.galabova_mgu@abv.bg,
Минно-геоложки университет „Св. Ив. Рилски“

РЕЗ МЕ

В доклада са обобщени тенденциите в изменението 
на производителността на труда на световната, евро-
пейската ЕС-28  и българската икономика за периода 
2000  2016 г. Представена е прогноза на Междуна-
родната организация на труда за нейното развитие 
до 2021 г. Проследено е изменението  за България 
и за сектор „Индустрия“ през посочения период, като 
тя е определена на база текущи цени и по цени от 
2010 г. на един зает и на един отработен час. Изве-
дени са тенденциите в производителността на труда 
за подсектор „Добивна промишленост“ за периода 
2008  2015 г., изчислена на база приходи от дейност-
та на едно заето лице и са направени някои заклю-
чения.

Увеличеното световно производство и потреб-
ление на минерални суровини се оказва бла-
гоприятен фактор за развитието на добива и 
преработката на подземни природни богат-

ства, а оттам и за реализираната производителност 
на труда в минната индустрия. През последните го-
дини българската добивна промишленост реализира 
една от най-високите производителности на труда 
спрямо останалите подсектори в сектор „Индустрия“, 
а също така и в националното ни стопанство.

Целта на настоящия доклад е чрез анализиране на 
наличната статистическа информация на световно, 
европейско, национално и браншово равнище да 
могат да се очертаят тенденциите и перспективите за 
развитие на показателя производителност на труда и 
да се разкрият факторите за нейното повишаване.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА НА СВЕТОВНАТА, 
ЕВРОПЕЙСКАТА И БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКИ 
ЗА ПЕРИОДА 2000 ÷ 2016 Г.

На фиг. 1 е представена динамиката на изменение на 
производителността на труда, определена в хиляди 
US  по паритет на покупателната способност ППС , 

брутен вътрешен продукт БВП  на едно заето лице 
на световната, европейската ЕС 28  и българската 
икономика за периода 2000  2016 г. и прогнозата на 
Международната организация на труда МОТ  за не-
говото развитие до 2021 г. игурата е построена по 
данни на МОТ.

От данните на фиг. 1 се вижда, че през периода
2000  2016 г. световната, американската, европей-
ската и българската икономики реализират постоя-
нен ръст на производителността на труда, определе-
на в международни US  по паритет на покупателната 
способност на едно заето лице. Изключение прави 
само стойността на показателя за 2009 г., когато бяха 
усетени най-остро негативните ефекти от световна-
та финансова и икономическа криза върху всички 
икономически системи. През 2009 г. показателят за 
България се сви с 280 US заето лице или с 0,80 . 
За ЕС този спад е с 2054 US заето лице или с 2,63 , 
за света той е 166 US заето лице или с 0,71 . Аме-
риканската икономика отчита спад през 2008 г. от 
166 US заето лице или с 0,16 . За периода 2017  

A OR RO I I  IN MININ  IN R   EN-
EN IE  AN  ER E I E . V. Mitev, B. Trifonova, 

B. Gala ovа, Universit  of Mining and Geolog  “St. Ivan 
Rilski”

A RA  

The report summarizes the trends in the labor productiv-
ity index of the world, European (EU-28) and Bulgarian 
economies for the period from 2000 to 2016. It represents 
a prediction of the International Labor Organization for 
its dynamic to 2021. The changes in the labor productivity 
of Bulgaria and the sector “Industry” are studied for the 
indicated period. They are determined on the basis of cur-
rent prices and 2010 prices per employee and per working 
hour. The tendencies in the change of the labor productiv-
ity for the subsector Mining and Quarrying for the period 
from 2008 to 2015 are described and some conclusion are 
reached.

Публикуван в Сборник с доклади от 60-та Международна научна конференция Минно-геоложки университет “Св. Ив. Рилски”, 
20 октомври 2017 г., София
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2021 г. прогнозата на МОТ е за устойчив ръст, като 
за прогнозния период от наблюдаваните стопанства 
най-висок средногодишен ръст е предвиден за Бъл-
гария от 3,21 , следван от този на света 2,13  и съ-
ответно на ЕС от 1,54  и на САЩ от 1,19 .

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА ЗА БЪЛГАРИЯ

В информационната система Инфостат на Национал-
ния статистически институт НСИ  през анализира-
ния период 2000  2016 г. съществува информация 
за реализираната производителност на труда от на-
ционалното стопанство на България, определен на 
база брутен вътрешен продукт БВП  на един зает по 
текущи цени и по постоянни цени към 2010 г., а също 
на основа БВП на един отработен човекочас по теку-
щи цени и по постоянни цени към 2010 г.

На фиг. 2 е представено изменението на производи-
телността на труда за България, определен на база 
БВП на един зает по текущи цени и по постоянни 
цени към 2010 г. игурата е построена по данни от 
Инфостат.

От изнесената информация на фиг. 2 се вижда, че ре-
ализираната производителност на труда за периода 
2000  2016 г. по текущи цени и по постоянни цени 
реализира устойчив ръст, като отново изключение 
прави 2009 г., когато показателят по постоянни цени 
към 2009 г. реализира спад с 382 лв заето лице или с 

1,90 . За периода 2000  2016 г. показателят бележи 
ръст по текущи цени от 245,01 , а по постоянни цени 
от 63,58 .

През 2013 и 2014 г. реализираната производителност 
на труда забавя ръста си, но през 2015 и 2016 г. това 
забавяне е компенсирано и е отчетен по-бърз рас-
теж. През 2016 г. ръстът на производителността на 
труда по постоянни цени е 686 лв заето лице или с 
2,93 , а по текущи цени е 1046 лв заето лице или с 
4,07 .

На фиг. 3 е представено изменението на производи-
телността на труда за България, определен на база 
БВП на един отработен час по текущи цени и по по-
стоянни цени към 2010 г. игурата е построена по 
данни от Инфостат.

От данните на фиг. 3 се вижда, че реализираната 
производителност на труда за един отработен час по 
текущи цени и по постоянни цени от 2010 г. за пе-
риода 2000  2016 г. отчита умерен ръст с периоди на 
по-бърз и на по-бавен растеж. Тук отново изключе-
ние прави 2009 г., когато показателят по постоянни 
цени към 2010 г. реализира спад с 0,1 лв чов.час или 
с 5,26 . За периода 2000  2016 г.  показателят реа-
лизира ръст по текущи цени от 11,0 лв чов.час или с 
207,55 , а по постоянни цени от 5,7 лв чов.час или с 
63,33 .

Фиг. . Производителност на труда на един зает БВП по постоянни цени от  г. в иляди международни  по ППС
то ик  аро а ор а и аци  а тр а    
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През 2013 и 2014 г. реализираната производителност 
на труда забавя ръста си, но през 2015 и 2016 г. от-
ново се отчита по-бърз растеж на показателя. През
 2016 г. ръстът на производителността на труда по 
постоянни цени е 0,5 лв чов.час или с 2,93 , а по те-
кущи цени е 1046 лв заето лице или с 3,52 .

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА ЗА СЕКТОР 
ИНДУСТРИЯ  НА БЪЛГАРИЯ

На фиг. 4 е представена динамиката на показателя 
производителност на труда за сектор „Индустрия“ от 
националното стопанство на България, определен 
на база брутна добавена стойност БДС  на един зает 

Фиг. . Производителност на труда на едно заето лице за България
то ик  о тат    

Фиг. . Производителност на труда на България БВП на един отработен чов.час
то ик  о тат    
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по текущи цени и по цени от 2010 г. за периода 2000 
2016 г. игурата е построена по данни от Инфостат.

От информацията на фиг. 4 се вижда, че през пе-
риода 2000  2016 г. сектор „Индустрия“ реализира 
постоянен ръст на производителността на труда 
по постоянни цени от 2010 г. Изключение прави
2008 г., когато показателят спада с 19 лв заето лице 
или с 0,11 . За анализирания период производител-
ността на труда на индустриалното производство по 
постоянни цени нараства с 9959 лв зает или с 76,74 . 
Силно проявената динамика в показателят по теку-
щи цени се дължи на наличие на периоди с по-висо-
ка и по-ниска инфлация.

Сектор „Индустрия“ се отличава от другите сектори 
с увеличаване на инвестициите и иновациите в про-

изводството. Ориентацията към технологично нови 
производства налага нов прочит на знанията, умени-
ята и компетенциите на заетите, а тяхното усъвър-
шенстване довежда до увеличаване производител-
ността на труда.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА В ПОДСЕКТОР 
ДОБИВНА ПРОМИ ЛЕНОСТ  НА БЪЛГАРИЯ

На табл. 1 са определени производителностите на 
труда в подсектор „Добивна промишленост“ за пе-
риода 2008  2015 г., изчислени в два варианта на 
основата на информация на Инфостат за реализира-
ните приходи от дейността и добавена стойност ДС  
по факторни разходи по данни на НСИ, отнесени към 
броя на заетите лица в подсектора.

Фиг. . Производителност на труда за сектор Индустрия  в България БДС на едно заето лице
то ик  о тат    

Показател
Година

5

Приходи от дейността, хил. лв. 4 020 688 2 122 084 2 502 713 3 108 505 3 177 390 2 745 745 2 648 808 2 848 348

Заети лица, бр. 29 854 26 384 24 788 24 932 24 916 24 498 23 954 24 862

Добавена стойност по факторни разходи 918 262 904 969 1 205 737 1 584 789 1 659 949 1 299 009 1 151 675 1 155 233

Производителност на труда, приходи от дей-
ността на заето лице, хил.лв. заето лице 134,678 80,431 100,965 124,679 127,524 112,080 110,579 114,566

Производителност на труда, ДС по факторни 
разходи на заето лице, хил. лв заето лице 30,708 34,039 48,316 63,227 66,318 52,730 47,855 46,267

Табл. . Производителност на труда на подсектор Добивна проми леност
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От фиг. 5 се вижда, че изменението на двата варианта 
на показателя производителност на труда на основа 
приходи от дейността и ДС по факторни разходи през 
анализирания период 2008  2015 г. явно се различа-
ва. Най-явни разлики в изменението на показателите 
се откриват през 2008, 2009 и 2015 г. Тези различия 
могат да се обяснят с изменението на реализираните 
обеми на пазара и цените на реализация.  Приходи-
те от дейността на подсектор „Добивна промишле-
ност“ на едно заето лице за периода 2008  2015 г.
реализира спад, който най-силно е проявен през
2009 г., когато показателят към 2009 г. реализира 
спад с 54,247 хил. лв. заето лице или с 40,28 . 

За периода 2008  2015 г. показателят реализира по-
нижение с 20,112 хил. лв. заето лице или с 14,93 . 
През 2010, 2011 и 2012 г. той бележи устойчив зна-
чим ръст, последван от спад през 2013 и 2014 г. 
През 2015 г. производителността на труда расте с
3,987 хил. лв заето лице или с 3,61 .

За определяне на индивидуалното факторно влия-
ние, което оказва изменението на участващите вели-
чини през отделните периоди върху изменението на 
показателя производителност на труда, определени 
на основата на приходи от дейността или на ДС по 
факторни разходи, може да се извърши детермини-
ран факторен анализ по метода на верижните за-
мествания или по интегралния метод 1 , а също така 
и чрез индексния метод 2 . 

ЗАКЛ ЕНИЕ

Световната, американската, европейската и българ-
ската икономики реализират постоянен ръст в про-

изводителността на труда за периода 2000  2016 г. 
Прогнозата на МОТ до 2021 г. е за продължаващото 
му устойчиво нарастване. Средногодишният ръст 
предвиден за България до 2021 г. е в размер на 3,21  
годишно. Производителностите на труда в българ-
ската икономика като цяло и на сектор „Индустрия“ 
за периода 2000  2016 г. регистрира устойчив ръст 
на едно заето лице и на един отработен час. Това 
обосновава благоприятни тенденции за развитието 
на показателите в средносрочен период.

За периода 2008  2015 г. производителността на тру-
да в подсектор „Добивна промишленост“ на Бълга-
рия, определена на база приходи от продажби на за-
ето лице, се характеризира с висока динамика, рязък 
спад през 2009 г., подем от 2010 до 2012 г., забавяне 
през 2013 и 2014 г. и слаб растеж през 2015 г. Свиде-
тели сме на засилени инвестиции в този подсектор, 
най-вече в човешки капитал. А повишаването на 
квалификацията на човешките ресурси води до по-
вишаване на общата производителност на труда, а 
оттам очакванията са за дълготрайното  нарастване 
в икономиката.
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ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ АЕРОЗОЛНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА 
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РЕЗ МЕ

В това изследване са представени резултати, свърза-
ни с влиянието на топографията на района на хвос-
тохранилище „Медет“ и на някои метеорологични 
параметри върху пространственото и времево раз-
пределение на фините прахови частици. Разгледан 
и дискутиран е комбинираният ефект на местопо-
ложението, посоката и скоростта на вятъра върху 
стратификацията на аерозола в атмосферата на из-
следвания район. Установена е корелация между ди-
намиката на аерозола в атмосферата  и замърсяване-
то на почвите в района на хвостохранилище „Медет“. 
Най-силно замърсени с мед са почвите, разположени 
в североизточната част на хвостохранилището.

Екологичните проблеми в районите в близост 
до хвостохранилища, открити рудници и кари-
ери са отдавна дискутирана тематика, която все 
още има доста основополагащи проблеми за 

решаване. Поради сложния характер на поведение 
на приземния слой на атмосферата, който се явява и 
основен източник и канал за пренасяне на аерозол-
ните и газови замърсявания, моделите, създадени 
за предвиждане на еволюцията имат твърде слаба 
предсказателна сила 1 . востохранилищата освен 
като източници на дренажни води, замърсени с теж-
ки метали представляват допълнителни неорганизи-
рани източници на токсичен прах за околните почви, 
земеделски земи, горски площи и селищни терито-
рии 2 . Реакцията на почвения разтвор в близост до 
хвостохранилищата варира при различните насипи 
и почви - от силно кисела  до силно алкална, като 
преобладават тези с кисела реакция. востохрани-
лищата  са много обогатени на токсични метални и 
неметални елементи, най-вече на мед, олово и цинк, 
по-малко на хром, живак и кадмий. Почвите в съсед-
ство или в близост до хвостохранилищата, както и 
почвените пластове, използвани за рекултивация, са 
обогатени в повърхностните си слоеве с тежки ме-
тали главно мед , което показва аерозолното им за-
мърсяване 3 . Съдържанието на подвижни метални 
форми зависи както от киселинността на субстратите, 
така и от общите количества на тези елементи.

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТ ХВОСТОХРАНИ-
ЛИ Е МЕДЕТ

востохранилище „Медет“, общ. Златица, обл. София 
се намира на 5-6 km северозападно от рудник „Медет” 
и на 3 km южно от гр. Пирдоп. В хвостохранилището 
е депониран отпадък от обогатителна фабрика „Ме-
дет”, която е преработвала медно-пиритно-молибде-
нова руда от находище „Медет” през периода 1964-
1994 г. В този технологичен отпадък, след детайлно 
геоложко проучване, е установено наличието на
0,7 kg t Cu и други метали. 

востохранилището е изградено посредством пре-
граждане на долината на р. Тополница в два пункта. 
Основната стена Западна преградна стена  е в Зла-
тишко кале, в близост до пътя Панагюрище–Пирдоп. 
Стената е изградена от скален насип с височина
35 m. След надграждането  с хвост до кота 707,50 
височината  е достигнала 118,00 m. Източна пре-
градна стена е изпълнена откъм язовир „Жеков вир”. 
Първоначално стената е изградена от каменен насип 
с височина 20 m до кота 653,00, след това е изградена 
като намивна от хвост с височина 72 m, като предназ-
начението  е да разграничи водите на р. Тополница 

IN E I A ION  ON E AERO O  O ION O  
E OI  IN E AREA O  ME E  M .

Svetlana Bratkova, Anatoliy Angelov, Petia Genova, 
Plamen Savov, Nikolay Kolev, Kalinka Velichkova, Uni-
versit  of Mining and Geolog  “St. Ivan Rilski”

A RA

In this study are presented results related to the 
influence of the topography of the Medet TMF and 
some meteorological parameters on the spatial and 
temporal distribution of fine particulate matter. The 
combined effect of the location, direction and speed 
of wind on the stratification of the aerosol in the 
atmosphere of the studied area was examined and 
discussed. A correlation between atmospheric aerosol 
dynamics and soil contamination in the Medet TMF 
was established. The most highly contaminated with 
copper are soils located in the northeast of the TMF.
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от отпадъка в хвостохранилището, 
както и да позволи надграждането 
на хвостохранилището във висо-
чина до кота 705,00. На водохрани-
лище „Жеков вир” няма изграден 
преливник. 

Площта на хвостохранилището, 
включваща и въздушните му отко-
си, е 2000 дка, а отпадъкът в него –
194,569 млн. t. 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Изследвания на аерозолната 
стратификация

Измерванията в хвостохранилище-
то са проведени на 28 септември 
2016 г. в обедните и следобедни 
часове. Концентрацията на части-
ците и основните метеопараметри 
са записвани едновременно на три 
нива: 0 m, 20 m и 40 m, означени 
като Base 0, Base 20 и Base 40, като 
е използван шест канален лазерен 
брояч на частици PC200, продукт 
на фирмата RO EC – Германия. Ка-
налите на уреда са съответно: 0,3; 
0,5; 1; 2,5; 5 и 10 m. 

Измерване и запис на темпера-
турата, относителната влажност, 

Фиг. . Разположение на точките на опробване на почви и вост жълто  и метеорологичните станции черве-
но  в района на Хвосто ранилище Медет

Фиг. . Зависимост на концентрацията на аерозолните частици ,  ,5  5    от 
времето на повър ността на воста
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налягането и посоката и скоростта 
на вятъра са извършвани чрез уни-
версална мобилна метеорологич-
на станция.

Изследвания на почвени проби 
и вост

Единадесет почвени проби и 3 
проби хвост са взети от дълбочина
0 – 5 cm, като точките на опробване 
са разположени предимно в запад-
ната и източната страна на хвос-
тохранилището, в съответствие с 
розата на ветровете. Изследвани 
са параметрите почвено рН, елек-
тропроводимост, Цинк, Мед, Арсен 
и Олово. Концентрациите на теж-
ките метали са определени чрез
ICP - ОЕS в ЦНИЛ „Геохимия“ към 
МГУ „Св. Иван Рилски” след екс-
тракция с a ua regia.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪ ДАНЕ

Аерозолна стратификация 
в района на восто ранилище 
Медет

На следващите няколко графики 
фиг. 2  е показана промяната във 

времето на аерозолната концен-
трация – N L брой частици в 1L  в 
атмосферата на най-ниското ниво 
Base 0  за частици с размери 0,3 и 

0,5 фина фракция  и 5 и 10 m гру-
ба фракция . При фините частици 
се наблюдава спад в количествата 
с времето до около 13:30 часа, а 
след това започва нарастване. При 
грубата фракция тази тенденция е 
отместена с около един час по-ра-
но, след което концентрациите се 
колебаят около определени стой-
ности приблизително 80 N L за 5 

m и 14 N L за 10 m .

На фиг. 3 са представени резулта-
тите от измерването на аерозолна-
та концентрация на ниво 20 m над 
дъното на хвоста Base 20 . И тук се 
наблюдава подобно поведение на 
рязко намаляване на концентраци-
ята на частиците в ранните следо-
бедни часове. 

Интересно е да се отбележи, че 
около 12:15 часа концентрацията 
на фината фракция 0,3 m на ниво 
20 m е около 4 – 5 пъти по-висо-
ка от тази при дъното на хвоста
фиг. 2 , като само около час по-къс-

но нещата коренно се променят –

Фиг. . Зависимост на концентрацията на аерозолните частици от времето на ниво  
 по склона

Фиг. . Зависимост на концентрацията на аерозолните частици от времето  на ниво 
  по склона
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зително еднакви с разлика около
1 m s. Посоката на вятъра и за 
двете нива с малки изключения  
е преобладаващо южна, което се 
обяснява и от розата на ветрове-
те за района. От тези разсъждения 
може да се направи изводът, че 
наблюдаваната аерозолна страти-
фикация има един общ източник, 
какъвто се явява фоновият вятър. 

На фиг. 5 е представена еволю-
цията на скоростта на вятъра за 
Base 0 и Base 40. Вижда се, че и на 
двете нива скоростите са прибли-
зително еднакви с разлика около
1 m s. Посоката на вятъра и за 
двете нива с малки изключения  
е преобладаващо южна, което се 
обяснява и от розата на ветрове-
те за района. От тези разсъждения 
може да се направи изводът, че 
наблюдаваната аерозолна страти-
фикация има един общ източник, 
какъвто се явява фоновият вятър. 

От представените данни за вятъра 
става ясно, че динамичната турбу-
лентност не би могла да създаде 
наблюдаваната стратификация над 
района на наблюдение. Другата 
причина би могла да бъде един-
ствено температурата на въздуха. 

Сутрин, преди изгрева на длънце-
то се наблюдава формирането на 
т. нар остатъчен слой слой, в кой-
то преминава турбулентния слой 
от предния ден след затихване на 
вертикалните топлинни потоци , 
който съдържа основно частици от 
фината фракция, понеже по-тежки-
те вече гравитационно са се утаили 
фиг. 6 . След изгрева на слънцето 

и нагряването на земната повърх-
ност започва постепенно форми-
ране да динамична турбулентност 
и генериране на т. нар. термици, 
които издигат порции топъл въз-
дух във височина и започват да ув-
личат аерозолните частички от все 
по-тежката фракция. 

На фиг. 7 лявата графика  е пред-
ставена слънчевата радиация за 
периода на наблюдение. В нача-
лото тя е около 800 m2, като към 
края на наблюдението, в следо-
бедните часове вече е спаднала 
до около 600 m2. Тази слънчева 
енергия явно не е достатъчна за 
да създаде интензивни потоци то-
пъл въздух, които от своя страна 
да разрушат наблюдаваната тем-

на ниво 20 m замърсеността е око-
ло 3 пъти по-ниска. Друга същест-
вена разлика между  тези две нива 
на измерване Base 0 и Base 20  се 
наблюдава при едрите частици 5 и 
10 микрона. След 13 часа концен-
трацията им на Base 20 превиша-
ва десетки и стотици пъти тази на 
Base 0.

Концентрацията на частиците 
от фината фракция на ниво 40 m
фиг. 4  е около 20 пъти по-голяма 

от тази, измерена на дъното по съ-
щото време, като дори в края на 
периода на измерване стойността 
си остава твърде висока. Тук, оба-
че, частиците с размери 5 и 10 m 
показват най-ниски количества – 
10 до 20 пъти по-ниски от тези на 
Base 0.

На фиг. 5 е представена еволю-
цията на скоростта на вятъра за 
Base 0 и Base 40. Вижда се, че и на 
двете нива скоростите са прибли-

Фиг. 5. Скорост на вятъра на нива   и   по склона на воста

Фиг.  . Еволюция на планетарния граничен слой, 

Фиг. . Еволюция на слънчевата радиация на дъното на воста и температурата на 
трите нива на измерване
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пературна инвеpсия в слоя от земята до около 20 m 
над  нея. Наличието на този инверсионен или още 
устойчивостратифициран  въздушен слой служи като 
похлупак на издигащите се отдолу частички и те се 
концентрират около това ниво на инверсията, къде-
то температурата е най-висока, а именно на нивото 
на база 20.  

Наблюдавания спад в концентрацията на по-фи-
ната фракция вероятно се дължи на генерираната 
от поривите на вятъра динамична турбулентност и 
изчистване на атмосферата от по-малко инертните 
примеси.

Характеристика на почвите в района 
на восто ранилище Медет

Получените данни за почвено рН, електропроводи-
мост и механичен състав са представени в табл. 2. От 
представените данни се вижда, че почвите варират 
от слабо до силно кисели и са предимно глинесто-пе-
съчливи.

От представените резултати за концентрацията на 
мед, арсен, олово и цинк в табл. 2 се вижда, че в поч-
вите в района на хвостохранилище „Медет“ са замър-
сени главно с мед, като замърсяването е по-силно в 
подветрената част на склона, разположен в северо-
източната страна на хвостохранилщето. В почвени-
те проби от тази зона се констатира и арсен на МДК 
съгласно Норми и класификационни схеми за оцен-
ка на замърсяването на почви, посочени в Наредба 
№3 за съдържание на вредни вещества в почвите
ДВ 36 79 и 54 97 . В района на хвостохранилището 

няма замърсяване с олово и цинк.

Получените резултати потвърждават наличието на 
аерозолно замърсяване на почвите в района от де-
понирания минен отпадък.

Данни за почви със завишено съдържание на мед в 
Златишко-Пирдопската котловина са констатирани и 
в пункт 141 от националната мониторингова мрежа 
на ИАОС, разположени в близост до с. Антон. В този 
пункт от концентрацията на мед в дълбочина 0 –
20 cm e 102,03 mg kg.

Задълбочените проучвания на замърсяването на 
почвите с мед в района е обект на докторската ди-
сертация на . Чулджиян, която е основа на по-ната-
тъшните проучвания на тежко-металното замърся-
ване на почвите в цяла България. Установено е, че 
почвообразуващите материали са обогатени на мед 
в сравнение с материнските скали и други зонални 
представителни почви. Зоналните почви, обогатени 
на мед, определят страната като геохимична про-
винция, а данните за Златишката котловина очерта-
ват конкретен район на орудяване с мед 4, 5 . През 
1985 г. замърсяването на почвите в района на Злати-
ца-Пирдоп с медни и киселинни отложения е сравни-
телно добре изучено. Данните от задълбочаване на 
проучванията през този период  показват широк ин-
тервал на вариране на медни съединения в повърх-
ностния хоризонт. В изследванията е установено, че 
към замърсяването с мед се добавят цинк, олово и 
арсен. 

От спиране на насипването хвостохранилище „Ме-
дет“ представлява източник на неорганизирани 
токсични прахови емисии, които се разпространяват 
чак до с. Антон и високите северни склонове на Сред-
на гора. Инфилтрацията на насипаните с хвоста води 
е протекла бързо, Бързо се инфилтрират и дъждов-
ните води, поради което то емитира фини пясъчни 
облаци далече в горския фонд и прилежащите земе-
делски земи и селища. И в настоящия момент това 
хвостохранилище продължава да бъде източник на 
прахови емисии както за прилежащите земи и гори, 
така и за гр. Пирдоп.

Проба O
ЕС, Ме аничен състав 

по Рутковски

1 М1 5,23 39,4 Тежко песъчливо- 
глинеста

2 М2 5,40 24,3 Глинесто-песъчлива

3 М3 4,90 28,7 Глинесто-песъчлива

4 М4 4,80 28,8 Глинесто-песъчлива

5 М5 4,88 33,1 Песъчлива

6 М6 4,70 47,9 Глинесто-песъчлива

7 М7 4,43 49,2 Глинесто-песъчлива

8 М8 4,50 31,4 Глинесто-песъчлива

9 М9 4,93 23,8 Глинесто-песъчлива

10 М10 4,42 27,3 Глинесто-песъчлива

11 М11 4,66 37,1 Глинесто-песъчлива

12 вост - 
осреднена 3,69 81,1 Глинесто-песъчлива

 Проба , A , , Zn,

1 XXM 1 248 10 19,4 99,6

2 XXM 2 237 10 29,7 74,5

3 XXM 3 355 11,7 43,2 60,4

4 XXM 4 486 20,1 73,2 347,0

5 XXM 5 898 32,8 89,0 171,0

6 XXM 6 729 32,1 73,6 148,0

7 XXM 7 858 38,9 88,5 152,0

8 XXM 8 355 14,4 49,0 85,5

9 XXM 9 325 12,9 38,3 105,0

10 XXM 10 383 13,3 44,6 111,0

11 XXM 11 204 10 11,6 74,9

12 Xвост 594 10 10 28,0

Табл. . Основни физико имични параметри, арактеризира-
щи почвите в района на Хвосто ранилище Медет

Табл. . Съдържание на мед, арсен, олово и цинк в почви в 
района на восто ранилище Медет
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В момента на язовирните стени „Жеков вир  и „Зла-
тишко кале  се извършва техническа рекултивация 
и заскаляване на стена „Жеков вир . Рекултивация и 
изграждане на хидротехнически съоръжения в зона-
та на плажа не се предвижда, тъй като тази площ е 
отдадена за концесионно ползване, като концесио-
нерът има задължение да оросява плажа през пе-
риода на дейността му. По изпълнявания от фирма 
„Еко Медет“  ЕООД проект за „Рекултивация на откоси 
и площи извън границите на концесията, изгражда-
не на дренажни и отводнителни съоръжения в зона-
та на стените  към днешна дата е решен проблема с 
отвеждането на повърхностните води от собствения 
им водосбор по проектираните берми до каналите, 
предвидени за отвеждане на скатовите води. Отно-
сително големите прилежащи водосборни площи и 
формираните от тях води ще се поемат от проекти-
ран комплекс от отводнителни съоръжения, които 
са в състояние да отведат оттока от интензивни ат-
мосферни валежи извън рекултивираните терени на 
откосите без да бъде допусната ерозия. 

ЗАКЛ ЕНИЕ

Основните изводи от проведените изследвания са 
следните:

} При изследване на вертикалната стратификация 
на аерозолното разпределение в атмосферата на 
хвостохранилището се забелязва формирането 
на слой с повишена концентрация на височина 
около 20 m. Този феномен се дължи на специфич-
ното преразпределение на частичките по разме-
ри и големината, причинен от характерната тем-
пературна стратификация в района за дадения 
сезон;

} Наблюдаваната картина на преразпределение на 
аерозола под влияние на специфичните особе-
ности на атмосферната динамика, температурна-
та стратификация, розата на вятъра, топографията 
на района водят и до наблюдаваното разпределе-
ние на замърсяване на повърхностния почвен 
слой с тежки метали.

} Почвите, намиращи се в непосредствена близост 
до хвостохранилището са замърсени главно с 
мед. Концентрацията на медта е най-висока в пун-
ктовете, разположени на североизток от хвостох-
ранилището. В тези почвени проби е установено 
и превишаване на МДК на As.

} След приключване на рекултивационните меро-
приятия на хвостохранилище „Медет“ се очаква 
елиминиране на праховите емисии и подобрява-
не на екологичното състояние в района.
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През тази година Издателството на БАН „Проф. 
Марин Дринов“ зарадва читателите с второ 
издание на автобиографичната книга на на-
шия известен геолог акад. Тодор Николов. 

Очевидният успех на първото издание е стимулира-
ло издателството да осъществи това в  луксозен пе-
чат.

Тези, които познават акад. Николов едва ли ще се 
изненадат, когато поемат в ръцете си новото пред-
ставяне на тази забележителна книга. Неговото перо 
изглежда неуморимо – факт, който се подкрепя не 
само с множество научни и научно-популярни ста-
тии, които той публикува през последните години, но 
и с няколко книги: 

} Глобални изменения на климатите в историята на 
Земята. Акад. изд., 2011, 398 с.; 

} Глобални предизвикателства пред човечeството. 
Акад. изд., 2013 второ изд. , 150 с.; 

} Основи на палеонтологията и историчната гео-
логия. Ун. изд. „Св. Климент Охридски”, 2013. Чет-
върто  допълнено издание, 520 c., 223 фиг. и др.

Това му дава основание в предговора на новото из-
дание на неговитe „Щрихи...: да отбележи: р  
ит  о и и а о  ат  и от и а и  
о р а  о   ата и   ро то т о 

а  а и ц  ко то о  а  и и р о  а 
 а и и а а  т а к к  о а т и а  
и и  и т  о а  и о  о о ата а о  о ти
и ти  аракт р  ко то   кр   о и ит  

и  тр и  и  ра о т и о ти  ро т о то а  
ри и ата  ора и ко то  и а  и  а а

ит  а и а и   и ота и   то а и   
и а и о   т кит  и о и и   и  

   ра отата и   т ото и   ри т ит  
и    и ко  ко то  ри и а о о то оцио
а о то и   кра отата и и о атит  и 
рти  о и а и о  тр т к  о и а и  

и о и о а и  а риро и о и  а и о ти  
ити  и о ати то

Като допълнение към второто издание авторът е 
включил едно есе за климатичните промени и тен-
денцията към затопляне на климата. При това той 
подчертава, че тази тенденция започва още в нача-
лото на холоцена, т.е. преди около 10 хил. години. 
Безспорно затоплянето се акселира от влиянието на 
човека, но първопричината  са фундаментални про-
цеси, свързани главно с астрономични фактори. Това 
допълнение е под формата на есе, т.е. по-скоро като 
разсъждения върху многоплановата и сложна тема 
за климатичните промени, а не като строго научна 
статия - отбелязва авторът. Тенденцията към затоп-
ляне на климата се използва от политици и бизнес-
мени, както за истеризиране на обществото, така 
и за извличането на огромни печалби от бизнеса с 
„покупко-продажба“ на „замърсен въздух“. А реал-
ността според автора е: „о о и т ро  р  

р ото о т о   р а   ато
то а к и ата  р ата о а  а  а о

то то и  а ора и  к и ат  р ото 
о т о“.

Като цяло книгата е увлекателен разказ за интерес-
ния живот на видния български геолог, но с няколко 
есета за актуални теми от областта на нашите науки, 
обвързани с живототрептущи теми, които интересу-
ват съвременното човечество. Независимо от реди-
ца тревожни тенденции в съвременното развитие 
акад. Николов отбелязва в заключение мисълта на 
един от най-видните философи на 20-ти век Карл По-
пър: На  а и   а  о ти и ти  а о та
ка а о ици   и ра и акти и и  и о а а а 

о ти  о ото .

Проф. дгн Божидар Маврудчиев

РИХИ ПО ИТЕЙСКАТА ПЪТЕКА  ОТКРОВЕН РАЗКАЗ 
ЗА ЕДИН ВЪЛНУВА  ИВОТ
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На 12 октомври 2017 г. след продължително боледува-
не почина 

един от големите специали-
сти в областта на маркшай-
дерското дело в България. Ро-
ден е на 14 февруари 1931 г.
в с. Кривня, Разградска об-
ласт. Висше образование 
по специалността „Марк-
шайдерство“ е завършил 
през 1954 г. в Санкт-Петер-
бургския минен институт, а 
през 1968 г. защитава дисер-
тация и придобива научна-
та степен „доктор“. Владее 
руски, френски и испански 
езици.

Своя производствен де-
бют прави през 1954 г. като 

маркшайдер и бързо израства кариерно, като е назначаван 
за главен маркшайдер на ДМП „Панагюрски мини“, от 1971 г. -
главен специалист в Комитета по промишлеността, началник 
отдел „Минерални суровини“ в Държавния комитет по плани-
ране. От 1978 до 1981 г. е работил като директор на Държавната 
инспекция за охрана на земните недра към Комитета за опаз-
ване на природната среда. Д-р Петрински има големи заслуги 
за изграждането и развитието на маркшайдерската дейност в 
минните предприятия за добив на цветни и благородни метали. 

Д-Р ИН . СТОЯН ДОБРЕВ
ПЕТРИНСКИ,

От тази дейност е получавана важна и достоверна информация 
за пространствено-геометричните характеристики форма, раз-
мери и разположение  на рудните тела, изграждащи отделните 
находища, както и за разположението на минните и сондажни 
изработки. Без такава информация е невъзможно осъществя-
ването на ефективни минно експлоатационни работи , както и 
изчисляването на запасите от минерални суровини. Той има го-
лям принос за създаването на нормативната база на маркшай-
дерската дейност в страната - инструкции, методически помага-
ла, указания и др.

Д-р Петрински продължително време е работил успешно и в 
чужбина: Народна република Конго - Бразавил, Тунис и Монго-
лия като консултант и съветник и е допринесъл за издигането 
на авторитета на българските минни специалисти. Той е награ-
ден с орден „За заслуги към НР Конго“ и е получил редица други 
отличия. Носител е на високи нравствено-морални качества -
трудолюбие, доброта, отговорност, всеотдайност, уважение 
към колегите и загриженост и преданост към семейството. За 
него бе характерно твърдото отстояване на своите позиции и 
схващания, като се стараеше мотивирано и обосновано да ги 
защити.

Забележителна е обществената дейност на д-р Петрински. В 
продължение на много години той е активист на Научно-техни-
ческия съюз по минно дело, геология и металургия. От 1965 г.,
когато се учредява Съюза, той е избран за заместник-предсе-
дател на Централното му ръководство до 1970 г., а от 2007 г. до 
кончината му е председател на Клуба на експертите към Съюза. 

За неговата плодотворна обществена дейност заслужено е по-
лучил наградите: Златен медал „Инж. Михаил Момчилов” на е-
дерацията на научно-техническите съюзи, званията „Почетен 
член на НТС по МДГМ“ и „Заслужил миньор на НТС по МДГМ“.

Дълбок поклон пред светлата му памет!

Проф. дгн Димчо Йосифов

учен и дългогодишен пре-
подавател в Минно-геолож-
кия университет „Св. Иван 
Рилски”.

Проф. дтн Менто Ментешев 
е роден на 11.12.1934 г. в
гр. Провадия. От 1948-1953 г.
 учи в Техникума по eлектро-
техника “С.М. Киров”, София, 
който завършва с отличен 
успех. През 1953 г. постъпва 
и до 1958 г. учи и завършва 
Висшия минно-геоложкия 
институт по специалност 
„Минна електромеханика” 
I-ви випуск . В същата го-

дина с конкурс е избран за 
хоноруван, а през 1959 г. е 

назначен за редовен асистент към катедра „Минна електроме-
ханика”. Последователно става старши асистент 1961 г. , и гла-
вен асистент 1963 г. .

През 1966 г. е хабилитиран като доцент по Минна електроме-
ханика. През 1986 г. защитава дисертация за научната степен 
„Доктор“ на техническите науки, по-късно 1988 г.  е избран за 
„Професор“ по „Електроснабдяване и електрообзавеждане“.

На 17 септември 2017 г. почина

ПРОФ. ДТН  МЕНТО
САМУИЛОВ МЕНТЕ ЕВ -

Водил е упражнения и лекции по „Минна електротехника“, 
„Електрически апарати“, „Електроснабдяване и електрообза-
веждане“, „Автоматичен контрол на технологични величини“. 
Самостоятелно и в съавторство е написал 9 учебника и учебни 
помагала.

Активната му изследователска дейност е отразена в повече от 
140 публикации в областта на рудничните електрически апара-
ти, електроснабдяването, електрообзавеждането, автоматиза-
цията и  електробезопасността. Ръководил е творчески колек-
тиви от преподаватели, докторанти, специализанти и студенти. 
Под негово ръководство и винаги с непосредствено лично учас-
тие са създадени апарати и системи, част от тях защитени с Ав-
торски свидетелства и всички внедрени в практиката. 

Участник и ръководител на екипи за експериментални изслед-
вания за режимите на работа и параметрите на машини, съо-
ръжения, електрозадвижвания, минно осветление,  за оптими-
зиране настройките на релейните защити в  електрическите 
мрежи.

По време на работата си в Минно-геоложкия университет „Св. 
Ив. Рилски” е участвувал в публичната дейност като председател 
на СНД, зам.-декан на Минния и Електромеханичния факултет, 
ръководител на катедра „Електрификация на минното произ-
водство”, председател и член на Научни съвети,  зам.-предсе-
дател на Специализиран научен съвет по минни науки при ВАК.

Един живот посветен на висшето образование, на науката, на 
подготовката на висококвалифицирани научни кадри и специа-
листи.

Един живот посветен на своя народ и родина. Това е животът на  
проф. дтн М. С. Ментешев.

Дълбок поклон пред светлата му памет

Катедра Електрификация на минното 
производство , МГУ Св. Иван Рилски
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