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Първият нов рудник в България за последните 40 
години, разработен от „Дънди Прешъс Металс”, 
беше официално открит на 23.08.2019  в Крумов-

град.
В церемонията взеха участие председателят на На-
родното събрание Цвета Караянчева, министър-пред-
седателят Бойко Борисов, министърът на финансите 
Владислав Горанов, кметът на града Себихан Мехмед, 
председателят на „Евромин” Марк Раховидас. Специ-
ално за събитието пристигнаха и членовете на борда 
на директорите на „Дънди Прешъс Металс“ и „Дънди 
Корпорация.“
280 млн. лв. е до сега инвестицията на „Дънди прешъс 
металс” ЕАД в Крумовград. Близо 300 души вече рабо-
тят в рудник „Ада тепе“ и обогатителната фабрика като 
90% от тях са местни жители. Предвидени са 17 млн. лв.
за развитие на инфраструктурата, здравеопазването, 
образованието, спорта и опазване на културното на-
следство. Съвместно с община Крумовград компани-
ята създаде фонд за подпомагане на микро, малък и 
среден бизнес за насърчаване на предприемачеството 
на територията на общината. Финансовият ресурс на 
фонда е 5 млн. долара в следващите осем години.
Технологична новост в сферата на опазването на окол-
ната среда в минната индустрия е изграденото от „Дън-
ди Прешъс Металс” ЕАД Интегрирано съоръжение за 
съхранение на минни отпадъци, което осигурява пълно 
рециклиране на производствените води и прогресивна 
рекултивация.

Рик Хаус, президент и главен изпълнителен директор 
на „Дънди Прешъс Металс” и  Джонатан Гудмън, пред-
седател на Съвета на директорите на „Дънди Прешъс 
Металс“ поздравиха официалните гости и служителите 
на компанията от Челопеч и Крумовград за постигна-
тия успех. Те увериха, че минно-обогатителният ком-
плекс „Ада тепе” ще продължи да функционира съглас-
но най-високите стандарти за безопасност, опазване 
на околна среда и отговорност към обществото. 
Кметът на Крумовград Себихан Мехмед благодари на 
инвеститорите за голямата инвестиция на територия-
та на общината и затова, че 95% от заетите са нейни 
жители.  Специално подчерта ролята на ръководство-

Р ДНИ  АДА Е Е   НА Д НДИ РЕ  МЕ А  ЕАД 
БЕ Е О И ИА НО О РИ  

„Удовлетворен съм напълно както от работата на 
екипа, така и от резултатите, които постигнахме. Ис-
кам да благодаря на местната общност, на местната 
управа, на областната управа, на неправителстве-
ните организации, които ни помогнаха да направим 
този обект по-добър и да бъдем пример в нашия 
бранш. Поздравявам всички наши колеги и служи-
тели, колегите от минната общност с миньорския 
празник!”, заяви на откриването на новия рудник 
д-р инж. Илия Гърков, вицепрезидент на „Дънди 
Прешъс Металс” и изпълнителен директор за Кру-
мовград.

О           



БИ И

3МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ    8-9/2019

то на „Дънди“ за това, че са проме-
нили технологията за добив на зла-
то без цианиди; за това че вместо 
хвостохранилище е изградено инте-
грирано съоръжение за минни от-
падъци и най-вече за това, че е из-
градена пречиствателна станция за 
химическо пречистване на отпадни-
те води. Този факт беше подкрепен 
и от Висшия експертен екологичен 
съвет към Министерството на окол-
ната среда и водите. Тя подчерта 
че компания, че продължава да ра-
боти с грижа към околната среда и 
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Кaрaянчeвa подчерта, че местната 
общност и бизнеса са извървели дъ-
лъг път, но са успели да намерят до-
пирни точки и да постигнат разумни 
компромиси в името на по-виcoки 
дoхoди, на повече социални придо-
бивки, дa ocигурят пo-дoбрo бъдeщe 
зa дeцaтa cи и възраждането на ре-
гиона.
При откриването на рудника минис-
тър-председателят Бойко Борисов 
акцентира върху два приоритета 
на правителството - блaгoуcтрoя-
вaнeтo нa грaдoвeтe и привличaнeтo 
нa пoвeчe инвecтитoри у нac.
Прeд гостите на тържество-
то прeмиeрът Бoриcoв oтбeлязa 
дoбрoтo изпълнeниe нa рeдицa 
прoгрaми нa прaвитeлcтвoтo, кoи-
тo дoпринacят зa пo-дoбрия oблик 
нa нaceлeнитe мecтa. „Мoжe би кaтo 
cтe идвaли – cтe видeли пътя oт Кър-
джaли дo Мoмчилгрaд и Крумoвгрaд. 
Някoи oт вac мoжe дa cи cпoмнят 
cвлaчищaтa, прocтo нямaшe път, бeшe 
oтнeceн нa някoлкo мecтa“, oтбeлязa 
прeмиeрът Бoриcoв. Тoй дoбaви, 
чe в инфрacтруктурaтa в рeгиoнa 
ca влoжeни дeceтки милиoни, зa дa 
дoйдaт милиaрди инвecтиции.
Прeмиeрът Бoриcoв изтъкнa знaчe-
ниeтo нa рaзкривaнeтo нa пoвeчe 
рaбoтни мecтa и ocигурявaнeтo нa 
дoбри възнaгрaждeния. „Cтoтици 
бългaрcки грaждaни – мюcюлмaни 
и хриcтияни, рaбoтят тук. Дoгoдинa 
мaрт мeceц 2700 лeвa щe e cрeднaтa 
зaплaтa, ceгa e 2100. Щe прoдължим 
в тaзи пocoкa“, зaяви oщe при oт-
кривaнeтo миниcтър-прeдceдaтeлят 
Бoйкo Бoриcoв.

*

Непосредствено преди официална-
та церемония д-р инж. Илия Гърков, 
вицепрезидент на „Дънди Прешъс 
Металс” и генерален мениджър за 
Крумовград отговори на въпросите 
на множеството журналисти, от-
разяващи събитието. Той поясни, 
че живoтът нa минaтa e 8 гoдини, 
кaтo oщe oтceгa ce рaбoти пo въ-
прoca фaбрикaтa към нeгo дa рaбoти 
и cлeд 2027 г. Дoтoгaвa oт бъл-
гaрcкaтa зeмнa мaca пo прeдвaри-
тeлни прoгнoзи ce oчaквa дa бъдaт 

          

го доказва с факти - има изграден 
мониторинг за ежедневен контрол 
на фините прахови частици, има 
ежедневен контрол дали има про-
пускане на отпадни води в р. Крумо-
вица, където е вододайната зона на 
Крумовград. „Всичко това за мен към 
момента е гаранция за здравето на хо-
рата и опазването околната среда на 
територията на общината“ заключи 
Себихан Мехмед.

Прeдceдaтeлят нa Нaрoднoтo cъ-
брaниe Цвeтa Кaрaянчeвa Цвeтa 

                 
       М       

https://mdg-magazine.bg/novini/%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-
%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5/
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дoбити близo 25 тoнa злaтo. В 
мoмeнтa кoмпaниятa „Дънди Прe-
шъc Мeтaлc Крумoвгрaд” вoди 
прeгoвoри c пoтeнциaлни купувaчи. 
Нaй-гoлeмият oт тях e гeрмaнcкaтa 
„Aурубиc Бългaрия”, която рaзпoлaгa 
c мeдoдoбивeн комбинат в Пирдoп. 
Другият ceриoзeн клиeнт e КЦМ oт 
Плoвдив. „Имa и други дружecтвa oт 
чужбинa, нo тaкa или инaчe ca дaдe-
ни тecтoви кoличecтвa кoнцeнтрaти 
зa прeрaбoткa и cъoтвeтнo кaктo 
прeрaбoтвaтeлнитe прeдприятия, тaкa 
и ниe избирaмe кoй e нaй-дoбрият 
вaриaнт дa прoдaвaмe кoнцeнтрaтитe”, 
утoчни д-р  Илия Гъргов.
„Пeриoдът oт 8 гoдини нe e гoлям и 
лoгичнo възниквa въпрocът кaквa щe 

Работи се изцяло в режим на затво-
рен цикъл. Изградена е инсталация 
за пречистване на промишлени води 
до качеството на питейни. „Проб-
вахме, работи и аз пих от тази вода“, 
увери Гърков. Над 4 млн. лева е 
вложила компанията в археологиче-
ските проучвания, открити са близо
18 тона керамика, предстои изграж-
дането на музей на рудодобива. Над 
5000 костенурки са преместени,
2000 са с чипове.
„В крумовградската фирма действат 
т.нар. златни правила за безопасност 
на труда и превенция на човешкия 
живот и здравето – всеки служител 
или работник, пък бил той и най-голе-
мият шеф, при постъпване на работа 
е тестван за алкохол с дрегер. Жур-
налистите – също. А по тепето никой 
не може да се разхожда без каска, 
защитни очила и боти с метални пре-
дници. На работа идвай абсолютно 
готов – отпочинал, без да си употре-
бил алкохол или дрога“, подчерта
д-р Гърков.
В деня преди събитието и в самия 
ден на откриването, след тържест-
вената церемония домакините бяха 
осигурили възможността желаещи-
те гости да разгледат рудника и из-
градените съоръжения. 
На 24 август с богата развлекател-
на програма в центъра на Крумов-
град за втора поредна година бе
отбелязан Деня на миньора.

МДГ

e cъдбaтa нa рудникa cлeд тoвa. „Двa 
ca cцeнaриитe. Първият e cвързaн c 
прoдължeниe нa рaбoтaтa нa прeдпри-
ятиeтo в рaмкитe нa oкoлo 45-50 km 
oкoлo нac. Извършвaмe прoучвaтeлни 
дeйнocти в 6-7 плoщи c нaдeждaтa дa 
oткриeм нeщo и дa прoдължи рaбoтaтa 
нa прeдприятиeтo. Aкo нe oткриeм, 
cлeд 8 гoдини дoбив нacтъпвa пeриoдa 
зa рaзкривaнe и рeкултивaция. Мaкaр, 
чe въпрocнитe прoцecи вeчe вървят нa 
тeзи учacтъци, къдeтo e приключeнa 
cтрoитeлнaтa или дoбивнaтa дeйнocт. 
Тe ce рeкултивирaт. Cтaвa думa зa
46 хeктaрa плoщ. Зacaдили cмe и нaд 
20 000 дръвчeтa”, кaзa инж. Илия Гър-
кoв, изпълнитeлeн дирeктoр нa „Дън-
ди Прeшъc Мeтaлc Крумoвгрaд“.

                 -
    Д   М         
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Е А И Е-МЕД  АД О РАЗН А - ОДИ НА А И 
Е НА И ОРИ  

О         Е М   Г   Д   

На 22 август над 6000 души се събраха на Цен-
тралния площад в гр. Етрополе, за да отпразну-
ват Деня на миньора и 44 години от създаването 

на МОК „Елаците“ и 20 години от присъединяването на 
дружеството към Група ГЕОТЕХМИН. Ветерани, които 
през 70-те години на миналия век са изграждали руд-
ника, служители и работници от „Елаците-Мед“ АД и 
дружествата от Група ГЕОТЕХМИН, представители на 
организации, синдикати, много гости от България и 
чужбина, граждани и гости на община Етрополе се ве-
селиха до среднощ. Събитието завърши с тържествена 
многоцветна заря. 
Гостите имаха възможност да се запознаят с интерес-
ни факти от историята и перспективите за развитие на 
минния комплекс, роден по времето на социализма и 
развит след приватизацията от изцяло българския ме-
ниджмънт на „Геотехмин“ и „Елаците-Мед“ до високо-
технологична и ресурсно ефективна минна компания, 
една от най-съвременните в бранша в света. 
Тържественото отбелязване на годишнините започна 
с производствена обиколка на официалните гости в 
Рудодобивния комплекс. Домакините запознаха ви-
цепремиера Марияна Николова, министъра на труда и 
социалната политика Бисер Петков, зам.-министъра на 
околната среда и водите Красимир Живков, директора 

на Дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“ 
в Министерството на енергетиката Станислав Станков 
и бизнес партньори от чужбина с постиженията след 
приватизацията. Сред тях е същественото разшире-

        
   О  Е    
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ние и удължаване на експлоатацията 
на находището и жизнения цикъл на 
рудника, и целия минен комплекс с 
25 години, както и успешното преми-
наване на минния комплекс към ин-
телигентна индустрия. Благодарение 
на внедрените високи технологии и 
модерно оборудване компанията до-
бива и преработва рентабилно руди 
с по-ниско съдържание на метали. 
Днес рудник „Елаците“ се нарежда 
на едно от първите места в Европа 

оптимално усвояване на природните 
ресурси и оползотворяване на полез-
ните компоненти в тях“, според инж. 
Драгомир Драганов, изпълнителен 
директор на компанията.
В приветствието си по време на 
тържественото събитие по повод 
празника, кметът на Етрополе - Ди-
митър Димитров, отбеляза голя-
мата отговорност на компанията 
във всички сфери на обществения 
живот. Председателят на Общински 
съвет - Етрополе,  Марин Маринов 
връчи грамота и плакет „Почетен 
гражданин на Община Етрополе“ на 
проф. дтн инж. Цоло Вутов за изклю-
чителните му заслуги за развитието 
на община Етрополе. Той отбеляза, 
че проф. Вутов винаги е бил близо до 
гражданите на Етрополе, до хората и 
техните тревоги и вълнения и винаги 
им е помагал.
Проф. дтн инж. Цоло Вутов благо-
дари за високата оценка и допълни, 
че тя е за всички, които са допри-
несли за развитието на Етрополе.
Той се върна назад във времето, 
когато преди 44 години на 100 м от 
площада в центъра на града е било 
управлението на МОК „Елаците“ и 
отбеляза големите заслуги на някои 
от ветераните – строители, специа-
листи и мениджъри, които бяха сред 
гостите на събитието. 

„Защо честваме и 20 години? Защото 
днес с гордост можем да кажем, че 
„Елаците-Мед“ е едно от най-съвре-
менните предприятия не само в Ев-
ропа, но и в света“ – каза проф. дтн 
инж. Цоло Вутов. И допълни, че за 
20 години, откакто предприятието е 
в Група ГЕОТЕХМИН, са направени 
дълготрайни инвестиции в оборуд-
ване, машини и околната среда за 
1 млрд. лв., а средната работна за-
плата е увеличена с 350 процента и 
в момента е 1270 долара. Управите-
лят на Геотехмин очерта и приори-
тетите пред компанията в бъдеще: 
социална политика, образование, 
политика за задържане на млади-
те хора в България. „Няма да има 
по-хубаво място за живеене от Бълга-
рия“ – каза той.

Официални поздравления за празни-
ка бяха поднесени от Марияна Нико-
лова, зам.-министър-председател по 
икономическата и демографската 
политика, Бисер Петков, министър 
на труда и социалната политика, 
Красимир Живков, зам.-министър в 
Министерството на околната среда 

         
Е М  Д         -

            

             -
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За 20 години в Група ГЕОТЕХМИН 
са изпълнени уникални проекти, 
свързани с дългосрочното, ефек-
тивно и устойчиво развитие на 
„Елаците-Мед“.

по производствена мощност в доби-
ва на медни руди. „Иновациите водят 
до качествена промяна на производ-
ствения процес и това позволява 
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и водите, Станислав Станков – директор на Дирекция 
„Природни ресурси, концесии и контрол“ в Министер-
ството на енергетиката, проф. д-р инж. Любен Тотев и 
председателя на БТПП г-н Цветан Симеонов. Поздрав-
ления изпратиха министърът на икономиката Емил 
Караниколов, министърът на земеделието Десислава 
Танева, министърът на туризма Николина Ангелкова, 
кметове, партньорски организации, компании, учили-
ща. Сред официалните гости беше и областният уп-
равител на Софийска област  Илиан Тодоров, както и 
изпълнителният директор на БМГК доц. д-р инж. Иван 
Митев.
Тържествен водосвет за здраве, успех и благоден-
ствие бе отслужен от Н.В.Пр. Ловчанския митрополит 
Гавриил. Той поздрави проф. дтн инж. Цоло Вутов и ръ-
ководството на Група ГЕОТЕХМИН и „Елаците-Мед“ за 

    

стремежа им да създават материални и духовни цен-
ности и радост за хората.
На тържественото отбелязване по повод годишнините 
присъстваха всички членове на Надзорния и Управи-
телния съвет на „Елаците-Мед“, зам.-управителите на 
„Геотехмин“ ООД д-р Иван Вутов и д-р инж. Владимир 
Вутов, изпълнителният директор Доминик Хамерс, 
всички ръководители на дружествата от Група ГЕОТЕХ-
МИН и хиляди служители.
На празника, който събра в едно минало, настояще и 
бъдеще се чуха много топли думи на благодарност и 
признателност към всички хора, които стоят зад успе-
ха на компанията през годините. Наградените за при-
нос и заслуги, както и за постигнати високи резултати 
са много. В седмиците преди това тържествено чества-
не бяха връчени близо 1000 юбилейни медала на мени-
джъри, служители и партньори с принос за развитието 
на „Елаците-Мед“.
За доброто настроение на всички празнуващи се по-
грижиха местните млади таланти от „Етрополска духо-
ва музика“, Танцов ансамбъл „Балканска младост“ към 
НЧ “Тодор Пеев“ 1871 г. и изпълненията на известни 
творци - гайдаря Петър Янев и Валя Балканска, Нели 
Петкова, Николина Чакърдъкова. Празникът завърши 
късно вечерта с изпълнения на Куку-Бенд, балет Ма-
гаданс и Гъмзата Брас оу и за финал - тържествена 
многоцветна заря.

ГЕОТЕХМИН

М       -
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На 18 август минната общност в България отбе-
ляза своя професионален празник – Деня на 
миньора. Официалното честване се състоя в Со-

фия Хотел Балкан, където по традиция се събраха сто-
тици представители на индустрията. Специални гости 
на честването бяха министърът на енергетиката г-жа 
Теменужка Петкова, която е и патрон на празника,  за-
местник-председателят на Европейската асоциация на 
минните индустрии г-н Роман Щифтнер, представители 
на ресорните институции, национални и работодател-
ски организации, синдикати, областни управители и 
кметове от страната, академичната и научна общност.

Събитието бе открито от Председателя на Българската 
минно-геоложка камара проф. дтн инж.Николай Вълка-
нов.

В своя обзорен доклад председателят на Научно-тех-
ническия съюз по минно дело, геология и металургия 
д-р инж. Кремена Деделянова обобщи състоянието на 
бранша през 2018 година, както и по-важните събития 
и инициативи в сектора.

Страната ни заема трето място по добив на мед, чет-
върто място по добив на злато и пето място по добив 
на лигнитни въглища в Европа. Основните суровини, 
които се добиват в България са лигнитни въглища, 
оловно-цинкови, медни и полиметални руди, гипс, ва-

 НА ИОНА НО Е АНЕ НА  А
МИННА А ОБ НО   Б АРИ  
О БЕ ЗА О  РО Е ИОНА ЕН РАЗНИ

ровик, бентонит, каолин, кварцови пясъци, огнеупорни 
глини и мрамор. 

Общият добив на полезни изкопаеми за 2018 г. е 108,4 
млн. тона, а стойността на произведената продукция 
е близо 3 млрд. лева. Браншът отчита близо 2,5 пъти 
по-висока производителност в сравнение със средната 
за индустрията в страната. Пряко заетите в отрасъла 
са близо 22 000, а чрез свързаните производства и ус-
луги броят им стига до 120 000. Заплащането в секто-
ра си остава сред най-високите и през 2018 г. бележи 
ръст с 10%, като средната годишна работна заплата 
достига 1700 лв. 

В своето изказване тя акцентира и върху развитието 
на въгледобива, което е едно от сериозните предизви-
кателства пред българската енергетика. 

Част от официалните гости отправиха от трибуната 
поздравления по случай празника. Бяха получени над 
30 поздравителни адреса, в т. ч. от президента Румен 
Радев, министър председателя Бойко Борисов, минист-
рите Лиляна Павлова и Красимир Живков, от комисии 
към Народното събрание, областни и общински адми-
нистрации, организации, фирми и партньори.

Заместник-председателят на Евромин г-н Роман Щифт-
нер изтъкна приноса на България за европейската до-

О         Д         
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най-добър студент на Минно-геолож-
кия университет „Св. Иван Рилски“.

БМГК отбелязва с Национално 
честване Деня на миньора от 1996 г. 
насам. Организатори на честването 
са още Научно-техническия съюз по 
минно дело, геология и металургия, 
синдикална миньорска федерация 
„Подкрепа“ и Федерация на незави-
симите синдикати на миньорите към 
КНСБ.

Спонсори на събитието тази година 
са „Асарел-Медет“ АД, „Дънди Пре-
шъс Металс“ ЕАД, „Геотехмин“ ООД, 
„Минстрой Холдинг“ АД, „България 
Алфа“ ЕАД и „Тотал България“ ЕООД.

Преди повече от 100 години, по пред-
ложение на пернишките миньори, 
цар Фердинанд издава указ, с който 
определя 18 август – Деня на успе-
нието на Св. Иван Рилски, за ден за 
честване на професията на миньо-
ра. Празникът е възстановен през
1994 г. с постановление на Минис-
терския съвет.

Свети Иван Рилски не случайно е 
избран за патрон на миньорите. В 
житието му е описано, че подслон му 
дават семейство рудари и го спася-
ват от разбойници. Този светец при-
тежава характерните черти на про-
фесията на миньора: твърдост, воля, 
състрадание и човеколюбие.

Н           

       Н    -
    

бивна индустри по време на Българ-
ското председателство на Съвета 
на Европа. „Бих искал да благодаря 
на България и на Българската мин-
но-геоложка камара за основопола-
гащите правила за сектора, с които 
успяха да допринесат за европей-
ския бранш.“ 

Той обърна внимание и на това кол-
ко е важно да бъде убеден новият 
екип на Европейския парламент 
в голямото значение на минерал-
но-суровинната индустрия. „Трябва 

заедно да накараме политиците да 
разберат, че не можем да просъ-
ществуваме и един ден без тази ин-
дустрия“ – допълни г-н Щифтнер.

По време на честването БМГК отли-
чи най-добрите добивни компании 
за 2018 г. в категориите най-добри 
резултати, грижа за природата, безо-
пасност и здраве, иновации и корпо-
ративна социална отговорност. Бяха 
връчени и персонални награди за 
принос към минерално-суровинната 
индустрия, награда за журналист и 
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Минералносуровинната индустрия е отрасъл 
със стратегическо значение за икономиката 
на България. Тя е в основата на всички други 

индустрии и важен фактор за икономическата стабил-
ност и енергийна независимост на страната.

България е минна страна - член на  Световния минен 
конгрес от 1965 г., на Европейската асоциация на мин-
ната индустрия, металните руди и промишлените мате-
риали (ЕВРОМИН) от 1991 г., на Европейската асоциа-
ция за въглища и лигнити (ЕВРОКОЛ) oт 2003 г. и др. 
Инициатор сме за създаване на Асоциацията „Балкан-
мин“ през 2004 г. и на Балканската академия на минни-
те науки (2013 г.)

България има водеща позиция в европейския добив, 
заемайки трето място по добив на мед, четвърто мяс-
то по добив на злато и пето място по добив на лиг-
нитни въглища. Ние с право можем да се гордеем и с 
обстоятелството, че в настояще време нито една фун-
даментална човешка потребност не може да бъде удо-
влетворена без използването на минерални ресурси и 
суровини.

Основните суровини, които се добиват в страната са 
лигнитни въглища, оловно-цинкови, медни, златосъ-
държащи и полиметални руди, гипс, варовик, бентонит, 
каолин, кварцови пясъци, огнеупорни глини, мрамор. 

Установените находища на подземни богатства (без 
„Минните отпадъци“) към момента са 449 бр., както 
следва: метални полезни изкопаеми - 163 бр.; неметал-
ни полезни изкопаеми – индустриални минерали – 84 

бр.; нефт и газ - 1 бр.; твърди горива - 23 бр.; строителни 
материали - 140 бр.; скално-облицовъчни материали - 
38 бр.

Действащите разрешения за търсене и проучване или 
за проучване са 145 бр., от тях: за метални полезни из-
копаеми – 32 бр.; за неметални полезни изкопаеми - 
индустриални минерали – 24 бр.; за нефт и природен 
газ – 11 бр.; за твърди горива – 3 бр. за строителни ма-
териали – 35 бр.; за скално-облицовъчни материали –
38 бр.; за минни отпадъци – 2 бр.

Действащите концесии за добив на подземни богат-
ства са общо 531 бр., от тях: за метални полезни из-
копаеми – 20 бр.; за неметални полезни изкопаеми - 
индустриални минерали – 75 бр.; за нефт и природен 
газ – 18 бр.; за твърди горива – 17 бр.; за строителни 
материали – 330 бр.; за скално-облицовъчни материа-
ли – 70 бр.; за минни отпадъци – 1 бр.

Около 80% от минните дейности в страната се извърш-
ват по открит способ. Общата площ на находищата на 
подземни богатства в България е 1677,60 хил. дка при 
следното разпределение: добив на метални руди - 5%, 
добив на неметални материални суровини - 3%, добив 
на нефт и природен газ - 48%, добив на въглища - 44%

През 2018 г. размерът на концесионните приходи е 
74 975 006 лв. (без ДДС). Налице е лек спад в сравне-
ние с предходната година, което се дължи на по-малко 
плащания от сектор индустриални минерали. Значите-
лен ръст обаче бележат приходите от рудодобива.

    И  М -
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При разпределението на конце-
сионните приходи по подсектори, с 
най-голям дял са металните полезни 
изкопаеми с 47%, следвани от въгле-
добива с 24%. 

Общият добив на полезни изкопае-
ми у нас през 2018 г. е в размер на 
108,42 млн. тона и е с незначителен 
спад спрямо предходната година.

Повишение с 3% се наблюдава при 
рудодобива, като общия обем дос-
тига 34,66 млн. т. Това затвържда-
ва устойчивата тенденцията на на-
растване в този подотрасъл през 
последните години. 

Ръст бележат и подотраслите Добив 
на инертни материали и Добив на 
скално-облицовъчни материали 
съответно с 10% и с 32%, като през 
последните години, промените при 
тях са колебливи и не се откроява 
тенденция. 

През 2018 г. е налице спад във въ-
гледобива с 11%, като общият обем 
на добива възлиза на 30,79 млн. 
тона. Това е най-ниското ниво при 
този подотрасъл от 2013 г. насам. 
Намаление има и при добива на 
нефт и природен газ – 7%, както и 
при добива на индустриални мине-
рали с 2%.

Общата стойност на произведената 
продукция на промишлените пред-
приятия от сектор Добивна промиш-
леност през 2018 г. отчита ръст с 
2%. Този ръст се дължи най-вече на 
по-високите добиви и повишението 
на цените през годината на подотра-
съл Рудодобив. Ръст в стойността, 
но с 8% има и при неметалните по-
лезни изкопаеми. При спомагател-
ните дейности в добива също има 
спад, но той не се отразява същест-
вено на общата стойност на продук-
цията в отрасъла.

По данни за 2018 г. продуктите на 
минерално-суровинната индустрия 
формират 6,43 млрд. лв. от общия 
износ, което повишение е близо 17% 
спрямо 2017 г. Вносът на минерални 
суровини в стойност обаче продъл-
жава да е със значителен превес, 
като през 2018 г. той е в размер на 
12,45 млрд. лева. В сравнение с пре-
дходната година има слаб ръст от 
4%.

Износът на минерални суровини в 
натурално изражение през 2018 г. 

Планираната годишна производи-
телност на обогатителната фабрика 
е 840 000 т руда със съдържание на 
метал злато 85 700 тр.у. и срок на 
експлоатация 8 години. Предвиде-
ната обща продължителност на жи-
вота на рудника е около 15 години, в 
които са включени етапите на стро-
ителство, експлоатация, закриване 
и рекултивация. За целия период на 
експлоатация на находището „Дънди 
Прешъс Металс Крумовград“ ще ин-
вестира 17 млн. долара за развитие-
то на Община Крумовград. 

Опазването на околната среда е сред 
водещите приоритети на компаниите 
от минерално-суровинната индус-
трия. Един от основните принципи, 
на които се основават политиките 
им за опазване на околната среда, 
е задължението за спазване на ус-
тановените нормативни изисквания 
на българското екологично законо-
дателство.

През последната година са реали-
зирани стратегически иновационни 
проекти и направени значителни 
инвестиции в минерално-суровин-
ния отрасъл. В управлението на от-
падъци „Елаците-Мед“ АД прилага 
съвременни технически решения за 
повишаване на безопасността на 
съоръженията. През 2018 г. на хвос-
тохранилище „Бенковски-2“ беше 
внедрена  иновативна технология 
по обезводняване и уплътняване на 
депонирания хвост с помощта на 
специализирана машина MudMaster. 

  

е 6,7 млн. тона и бележи спад с бли-
зо 4% спрямо предходната година. 
Най-голям дял в износа имат гори-
вата – 61% от общия дял, следвани 
от индустриалните минерали с 29% и 
на последно място с 10% са метал-
ните полезни изкопаеми.

Вносът на суровини намалява с 16% 
в натурално изражение през 2018 г. 
и е в размер на 13,38 млн. тона.  Де-
лът на горивата в него също е пре-
обладаващ – 79% от общия внос, а 
на индустриалните минерали е 11% 
и на металните полезни изкопаеми 
– 10%.

Добивната промишленост е жиз-
неноважна за съществуването на 
човечеството. Пътят на минната 
индустрия е определен – устойчиво 
развитие в условията на пазарна 
икономика.

Последната година е изключително 
значима за развитието на българ-
ския рудодобив. Открива се първият 
новоразработен рудник в България 
за последните 40 години – рудник 
„Ада тепе“. С визия за устойчиво бъ-
деще на Община Крумовград и реги-
она, с ангажираността на екипа на 
„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ 
ЕАД и благодарение на добрите 
взаимоотношения с общностите, в 
които работим, през 2019 г. започва 
открит добив и преработка на зла-
тосъдържащи руди от участък „Ада 
тепе“ на находище „Хан Крум“, град 
Крумовград.
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С внедряването на MudMaster се гарантира безопас-
ността на хидротехническото съоръжение, осигурява 
се устойчивостта му, като същевременно се гаранти-
рат проектните обеми за депониране на хвостов ма-
териал. С цел постигане на производствените цели и 
гарантиране на устойчивото развитие  на минния ком-
плекс, „Елаците-Мед“ АД продължава внедряването и 
развитието на съвременни технологии и техники за 
планиране на минните работи в рудник „Елаците“. През  
2018–2019 г. фокус в стратегическото минно планира-
не е внедряването на специализирания минен софтуер 
на HEXAGON  MINING - MinePlan3D (MP3D).

„Дънди Прешъс Металс“ прилага и развива технологии 
за добив и преработка на руда, с което се нарежда сред 
най-иновативните компании в световната минна общ-
ност. Предизвикателството да се добива безопасно, 
но с висока ефективност и ценова конкурентоспособ-
ност, при все по-намаляващо съдържание на полезни 
компоненти в добиваната руда, е стимул за обединя-
ване на постиженията на ИТ индустрията и високите 
технологии с традиционните методи на добив. От края 
на 2018 г. се работи по иновативен проект с изпитания 
на безпилотен дрон за работа в рудника и днес компа-
нията разполага с първите автономни сканиращи дро-
нове в света, които са използвани в подземен рудник. 
Рудник „Челопеч“ е единственият рудник в света със 
100% Wi-Fi покритие на 600 м под земята. Правилото е, 
където има хора под земята, да има и wi-fi връзка. Това 
позволява да се приема и да се предава информация 
в реално време и гарантира безопасните условия на 
труд.

„Каолин“ ЕАД е компания, която осъзнава силата на 
знанието и необходимостта от технологично усъвър-
шенстване, следвайки динамиката на развитие на 
съвременните технологии в съвременния минен отра-
съл. През 2016 г. ръководството на компанията одо-
бри решение за изграждане на изцяло нова производ-
ствена мощност за най-голямата фабрика в групата 
– Обогатителна фабрика Ветово. През 2018 г. стартира 
изграждането на Филтрационно-Сушилен Цех №3. Ин-

вестицията ще увеличи качеството на произвежданата 
продукция и ще редуцира до минимум загубите.

През 2018 година „Горубсо-Мадан“ АД продължи за-
почналия през последните години процес на смяна 
на минния модел в маданските рудници, внедрявайки 
най-съвременните рудодобивни машини и технологии. 
Инвестиционната програма за 2018 г. надхвърли 10 
млн. лв. Около 2,5 млн. лв. се инвестирани в Обогати-
телната фабрика в Рудозем, където също се извършва 
технологично преоборудване.

Нова автоматизирана диспечерска система за контрол 
и управление на промишленото и питейно водоснабдя-
ване бе внедрена в „Асарел-Медет“ АД. Реализацията 
на този проект подобри значително управлението на 
отдалечените една от друга помпени станции, което 
доведе до снижаване на разходите. В „Асарел-Медет“ 
АД бе внедрена и нова фирмена система за управле-
ние на енергията по изискванията на международния 
стандарт. С прилагането и се цели намаляване на енер-
гийните разходи, емисиите на парникови газове и дру-
ги въздействия върху околната среда, благодарение на 
систематично управление на енергията.  

Нека пожелаем на всички минни дружества успешно 
реализиране на бъдещите им иновативни проекти, кои-
то биха били в полза на човешкия потенциал.

Паралелно с пряката производствена и инвестицион-
на дейност, в дружествата от минния бранш продъл-
жава работата по повишаването на квалификацията 
на кадрите и по подобряването на условията на труд. 
Успешно се дипломира първият випуск с дуално обу-
чение в „Асарел-Медет“. От учебната 2018/2019 година 
три дружества от групата ГЕОТЕХМИН - „Геострой АД, 
„Геотрейдинг“ АД и „Елаците-Мед“ АД, са партньори на 
Аграрно–техническа професионална гимназия в град 
Златица в проект за дуално обучение. Партньорството 
в проекта за дуално обучение е част от корпоративна-
та социална отговорност на група ГЕОТЕХМИН, която 
включва и подкрепа за младото поколение в региона 
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и приобщаването му в дейностите на 
дружествата. 

С подкрепата на „Горубсо-Мадан“ АД 
в Професионална гимназия „Васил 
Димитров” – гр. Мадан за пета по-
редна година се извършва обучение 
на ученици в специалностите „Мин-
ни и строителни технологии“», „Мар-
кшайдерство“, „Геология“. „Елаците 
мед“ АД осъществява практиканска 
програма 2019, ориентирана към 
млади хора, завършили средно обра-
зование и без придобита професио-
нална квалификация от общините. 
По решение на Съвета на директо-
рите на „Минстрой Холдинг” АД, фир-
мата дари двадесет едногодишни 
стипендии на обща стойност 30 000 
лв., за подкрепа и допълнителна мо-
тивация в обучението на студенти-
те от Минно-геоложки университет 
„Св. Иван Рилски”. За предстоящата 
учебна 2019/2020 година четирите 
дружества „Геотехмин“ ООД, „Ела-
ците-Мед“ АД, „Геострой“ АД и „Ге-
отрейдинг“ АД ще предоставят 17 
персонални стипендии за най-до-
брите студенти от Минно-геоложки 
университет „Св. Иван Рилски”. Сту-
дентите ще имат възможност да се 
запознаят с реалната работна среда, 
като преминат платен стаж в компа-
ниите. По програма за обучение и по-
вишаване квалификацията на кадри-
те в „Асарел-Медет“ АД, през 2018 г. 
са вложени над 437 хил. лв. Фонда-
ция „Асарел“ за поредна година ре-
ализира благотворителната инициа-
тива „Образование за всички“, като 
осигурява учебници и стипендии за 
деца в неравностойно положение от 
община Панагюрище.

„Технологии и практики при подзе-
мен добив и минно строителство“; 
Национална научно-техническа кон-
ференция «Минерално-суровинната 
база на България“; ХV Международ-
на конференция по открит и подво-
ден добив на полезни изкопаеми

Научно-техническите мероприятия, 
които НТС по минно дело, геология 
и металургия провежда обединяват 
науката и бизнеса и са от изклю-
чителна полза за минния бранш и 
допринасят за популяризиране на 
направените иновации и значими 
постижения както на национално, 
така и на световно ниво.

Броят на наетите лица в добивната 
промишленост през 2018 г., по пред-
варителни данни на Националния 
статистически институт е 21 675 
души, което е по-малко в сравнение 
с предходната година и затвържда-
ва тенденцията на спад през послед-
ните няколко години. 

Въпреки намаляването на човешкия 
ресурс в сектора, произведената 
продукция на един зает расте, а про-
изводителността на труда в секто-
ра продължава да е близо 2,5 пъти 
по-висока от средната за индустри-
алния сектор.

Средната годишна заплата на на-
етите в отрасъла през 2018 г., по 
предварителни данни на Национал-
ния статистически институт е била 
20 233 лева, което е средно увеличе-
ние с 10% спрямо 2017 г. За сравне-
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Отговорните минни компании в Бъл-
гария отдавна си дават сметка колко 
важно е да се инвестира в уменията 
чрез образование и обучение, както 
и в участие в научно-технически фо-
руми у нас и в чужбина. 

До Деня на миньора през 2019 г. по 
инициатива на Научно-техническия 
съюз по минно дело, геология и ме-
талургия и в съорганизаторство с 
редица минни компании, обществе-
ни и научни организации на нацио-
нално и международно равнище са 
проведени значителен брой науч-
но-технически форуми, по-важни-
те  от които са: VIII Международна 
конференция по геомеханика; VI 
национална научно-техническа кон-
ференция с международно участие 
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ние, средната годишна работна заплата за страната е 
13 468 лв., като заплащането в сектора е с 50% по-висо-
ко и е една от икономическите дейности с най-висока 
брутна работна заплата в България. Най-висока запла-
та в бранша получават работниците и служителите в 
компаниите, добиващи метални полезни изкопаеми, а 
най-ниски са тези в подотрасъл Добив на неметални 
материали и суровини.

Този показател за отрасъла е с трайна тенденция към 
увеличение, което показва устойчивост на доходите и 
сигурност на заетите в минерално-суровинната индус-
трия. 

За нас хората са най-ценният ни капитал и затова 
браншът непрекъснато инвестира много в превенци-
ята и подобряването на здравословните и безопасни 
условия на труд. Въпреки предприеманите мерки и се-
риозното техническо и технологично обновление през 
последните години в минерално-суровинния отрасъл 
продължава да съществува риск за безопасността и 
здравето на работещите. 

Общият брой трудови злополуки за отрасъла през из-
миналата 2018 г., по данни на Националния осигурите-
лен институт, бележи ръст – 145 бр. при 127 бр. през 
2017 г. Въпреки това, нивото от миналата година все 
още е сравнително ниско за последните 7 години. Ръст 
на трудовите злополуки има в почти всички подотра-
сли, с изключение на добива на неметални материали 
и суровини. Грижата за безопасността на работещите 
в минерално-суровинния отрасъл е приоритет на реди-
ца компании от бранша. Това означава инвестиране в 
най-съвременни технологии, спазване на строги проце-
дури и обучение на персонала. В резултат на това има 
компании с нулев травматизъм за последните няколко 
години. 

Нашата минерално-суровинна индустрия е отрасъл, 
който оказва силно положително въздействие върху 
регионите с осигуряването на заетост и приноса си за 
устойчивото развитие. Благодарение на корпоративна-
та социална отговорност в регионите на дейност на 
дружествата, там има сигурност, социална стабилност 
и гарантирани приходи. Компаниите подкрепят добро-
волно проекти в сферата на образованието, култур-
ното развитие, съхранението на местните традиции 
и ценности, инфраструктурата, помощта в бедствия и 
аварии, както и за развитието на нови икономически 
дейности за местните общности. 

Българската минерално-суровинна индустрия работи 
в тясно сътрудничество с академични и научни инсти-
туции като Научно-техническия съюз по минно дело, 
геология и металургия, Минно-геоложкия универси-
тет „Св. Иван Рилски“, Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“, Българската академия на науките 
и др. Бизнесът активно се включва във форумите, ор-
ганизирани от научните и академичните институции и 
ползва успешно кадрите, подготвени от тях.

Уважаеми колеги,

Преди да приключа обзорния доклад за нашия бранш, 
не мога да не спомена за големите отличия получени 

от наши колеги и минни компании за значителен при-
нос към българската икономика. 

Проф. дтн инж. Цоло Вутов получи най-високото дър-
жавно отличие - орден „Стара планина“ - първа степен 
и специалната награда на КРИБ за цялостен принос 
към българската икономика. „Минстрой Холдинг“ АД 
получи от Българската агенция за инвестиции приза в 
категория „Инвестиция в разширяване на бизнес“ като 
наградата бе приета от проф. дтн инж. Николай Вълка-
нов – Председател на Съвета на директорите на компа-
нията. За своята програма за инвестиции „Дънди Пре-
шъс Металс Крумовград“ ЕАД получи първа награда 
от Българският форум на бизнес лидерите за най-до-
бра социална политика в категория „Малко и средно 
предприятие“. Председателят на Надзорния съвет на 
„Асарел-Медет“ АД г-н Димитър Цоцорков получи на-
градата за корпоративна социална отговорност, която 
за първи път тази година беше учредена на конкурса 
„Мистър и Мисис Икономика“, организиран от КРИБ и 
сп. „Икономика“. Минно-геоложкият университет „Св. 
Иван Рилски“ с ректор проф. д-р Любен Тотев получи 
признание за най-висок рейтинг в професионалното 
направление „Проучване, добив и обработка на полез-
ни изкопаеми“ на третата церемония по награждаване-
то на „Най-добрите университети в България“. Д-р инж. 
Илия Гърков получи награда от националния конкурс 
Мениджър на годината 2018 за принос в развитието на 
местните общини. 

НТС по МДГМ награди 23 свои активисти за реален 
принос в създаването и развитието на националната 
минерално-суровинна база. Освен това Управителният 
съвет на НТС по МДГМ присъди званието „Заслужил 
миньор“, „Заслужил геолог“ и „Заслужил металург“ на 
8 членове.

Честито на всички наградени!

Уважаеми колеги,

Днес, 18 август - деня на “Успение на св. Иван Рилски”, 
на нашия професионален празник, всички ние имаме 
основание да празнуваме и с гордост да отбележим 
постигнатите през изминалия период успехи и добри 
резултати. 

„Заветът на Св. Иван Рилски“ е уникален документ - ме-
рило за националното ни самосъзнание, в който доку-
мент съществуват пасажи актуални и днес. От всички 
мъдрости, които Св. Иван Рилски ни е оставил на всеки 
наш празник ще звучи неговият завет “Бъдете единни, 
имайте мир помежду си”. Нека нашият патрон “Св. Иван 
Рилски” ни закриля и ни помага в трудното настояще и 
за по-добро бъдеще.

Желая на ветераните от бранша - дълголетие, а на 
всички колеги - здраве, енергия, ентусиазъм, творче-
ско дръзновение и успех в професионалната и научна 
реализация.

Честит професионален празник на всички, работещи 
в минерално-суровинната индустрия и нека Бог да ни 
благослови!

ДЕН НА МИНЬОРА - ДО АД
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ДЕН НА МИНЬОРА - РИ Е И
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РОМАН И НЕР
ЗАМ - РЕД ЕДА Е  
НА Е РОМИН

Истината е, че там, където има успешно развитие на минерално-су-
ровинната индустрия, няма безработица, а един изключително добър 
стандарт на живот. Там е добре развито образованието и здравео-
пазването. Всичко това, което прави този отрасъл за икономиката на 
страната, е изключително важно и видимо за всички. Неслучайно през
2015 г. едно от първите действия, които нашето правителство предприе 
в областта на енергетиката беше да направи актуализация на страте-
гията за развитие на минерално-суровинната индустрия в България до 
2030 г. Тази стратегия, тази актуализация смея да твърдя, че даде една 
много устойчива визия за развитието на сектора. Това от своя страна 
е предпоставка инвеститорите да бъдат спокойни за това, което инвес-
тират в този отрасъл. Това са инвестиции с много сериозно финансово 
изражение и те трябва да бъдат гарантирани. Именно с актуализация-
та на стратегията за развитието на минерално-суровинната индустрия 
смятам, че този интерес на инвеститорите се гарантира и се дава една 
дългосрочна визия за развитието на този отрасъл.
След актуализацията на стратегията последваха поредица от действия, 
които дадоха своя добър резултат върху целия сектор. Едно от тези 
постижения общи на правителството и на бранша е, че с общи усилия 
успяхме да направим промени в законодателството, с които да бъде 
инкриминиран незаконния добив. Това беше един много сериозен про-
блем, който стоеше пред всички нас и пред бранша. 
На ход са отново промени в Закона за подземните богатства, които це-
лят устойчиво развитие на сектора, да се дадат гаранции за инвестици-
ите и всъщност всички тези усилия, които ние полагаме секторът да се 
развива максимално добре при стриктно спазване на всички европей-
ски изисквания в областта на екологията, на практика ще станат факт“. 

За мен е голямо удоволствие и чест отново да бъда тук сред вас, за да 
представлявам европейската добивна индустрия. Миналата година във 
връзка с председателството на България на Съвета на ЕС страната ви на-
прави много голям принос за добивната промишленост в Съюза. Искам 
да благодаря на българското правителство и, разбира се, конкретно на 
Българската минно-геоложка камара за онези рамкиращи и основопола-
гащи правила, които тя успя да въведе в европейския мащаб. Тази година 
отново е изключително важна за Европа, тъй като се проведоха изборите 
в ЕС. В новоизбрания европейски парламент повече от 60% са избрани за 
пръв път за евродепутати. Освен това ЕП се подмлади, тъй като най-мла-
дият евродепутат е на 21 години, а средната възраст е под 50 години  

Новоизбраният председател на ЕК Урсула фон дер Лайен вече успя да 
подчертае, че климатичните промени ще бъдат сред най-високите при-
оритети на новия мандат. Ние като пряко ангажирани с добивната про-
мишленост в европейски мащаб знаем добре колко важни са природни-
те ресурси, техния добив в съответствие с изискванията за опазване на 
околната среда. Наша обща задача като организации, касаещи работещи 
в минната промишленост, е да успеем да убедим новия екип на ЕК, как-
то и новоизбрания ЕП в голямото значение на минералните суровини за 
Европа.

И така нека обединим сили както на асоциациите на европейско ниво, 
така и на тези на национално ниво, каквато е Българската минно-геолож-
ка камара, българските компании, но също така и синдикатите.  Изклю-
чително важно е всички наши работници и служители да бъдат в много 
пряка връзка и да разбират напълно значимостта на нашата работа като 
компании в тази сфера. Освен това ние заедно трябва да накараме поли-
тиците да разберат, че не може да просъществуваме и един ден ако няма 
суровини, ако няма дигитализация на нашето производство, ако няма 
озеленяване.
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ДЕН НА МИНЬОРА - НАГРАДИ

„Горубсо - Мадан“ АД с изп. директор 
инж. Сергей Атанасов с награда за 
най-високи годишни резултати в мине-
рално-суровинната индустрия -  постиг-
нат ръст на производството през 2018 г. 
спрямо 2017 г. 5,8%.

„Асарел-Медет“ АД с изп. директор инж. 
Делчо Николов с награда в категория 
„Грижа за природата“ - за липса на нару-
шения и санкции във връзка със спазва-
не на екологичните норми през 2018 г., 
удостоверено с документ от РИОСВ 

В категория „Безопасност и здраве“ за постигнат нулев трудов травматизъм през 2018 г., удостоверено с документ от Нацио-
налния осигурителен институт награди получиха: „Асарел-Медет“ АД с изпълнителен директор инж. Делчо Николов; „Асарел-Ре-
монт“ ООД с управител г-н Димитър Цоцорков; „Имерис Минералс България“ с изпълнителен директор г-жа Юлияна Марева

„Елаците-Мед“ АД с изп. директор инж. 
Драгомир Драганов с награда за ин-
вестиции - за проект „Внедряване на 
съвременна технология за повишаване 
стабилността на хвостохранилище „Бен-
ковски-2

„ДПМ Крумовград“ ЕАД с изпълнителен 
директор д-р инж. Илия Гърков получи 
наградата за социално-отговорна ком-
пания за проект „Фонд за подпомагане 
на микро, малки и средни предприятия“

Проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител 
на „Геотехмин“ ООД получи персонал-
на награда за принос по случай своята 
70-годишнина

Инж. Делчо Николов, изп. директор на 
„Асарел-Медет“ АД получи персонал-
на награда за принос по случай своята 
60-годишнина
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Персонални награди за принос 
към минерално-суровинната ин-
дустрия получиха още:

 И  И  А  - Р -
 ООД  -   и М  М -
 Р  АД    

Награди за принос към българ-
ската минерално-суровинна ин-
дустрия – грамота за годишнина 
на дългогодишен и активен член 
на БМГК -     

    
И  АД   -

  А  М  

Награда за обективно и последо-
вателно отразяване на бранша -
-  М  Б    
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РЕ А ОРЕДНА ОДИНА ОР Б О-МАДАН  АД
 НА РАДА ЗА НА - И О И ОДИ НИ РЕЗ А И

Наградата за постигнати най-ви-
соки годишни резултати в 
минерално-суровинната ин-

дустрия за трета поредна година 
бе връчена лично от Министъра на 
енергетиката Теменужка Петкова 
на „Горубсо – Мадан“ АД с изпълни-
телен директор инж. Сергей Атана-
сов за постигнат най-висок ръст на 
производството през 2018 г. спрямо 
2017 г..

През изминалата 2018 г. и седемте 
месеца на 2019 г. „Горубсо-Мадан“ 
АД отново бележи стабилен ръст 
в основната си дейност – добив на 
оловно-цинкови руди. Това е много 
важен период от развитието на дру-
жеството по изграждане на новия 
минен модел, включващ въвежда-
не на нови технологии, замяна на 
старата техника от миналия век с 
най-съвременно минно оборудване 
на гумено-колесен ход с цел пости-
гане на по-висока производителност 
на труда и въвеждане на по-добри и 
безопасни условия на труд.

През 2018 г. са добити над 350 хил. t 
руда и произведени 25 061 t оловни и 
цинкови концентрати като е отчетен 
отново ръст на производството и на 

обезпечаващи разкриване на дока-
заните геоложки запаси и подготов-
ката за въвеждане в експлоатация 
на нови работни места.

Тези положителни резултати се дъл-
жат на упорития и всеотдаен труд на 
всички работници и специалисти, от-
дадени в нелеките си минни профе-
сии. Основна заслуга в устойчивия 
темп на развитие на дружеството 
през последните седем години имат 
мажоритарните собственици „Мин-
строй холдинг“ АД и „КЦМ 2000“ АД, 
които ежегодно инвестират по де-
сетки милиони лева за увеличава-
не на производствения капацитет, 
осигуряване на нови работни места 
и подобряване на условията на труд, 
чрез закупуване на най-съвременно 
оборудване – пробивни карети, чел-
ни товарачи и подземни камиони, с 
които се заменя тежкия ръчен ми-
ньорски труд с нови минни профе-
сии, които са далеч по-привлекател-
ни за младите хора.

Амбициозната инвестиционна про-
грама за 2019 г. за нова минна тех-
ника и оборудване на стойност над 
5 млн. лв. се изпълнява в предвиде-
ните срокове. До края на м. юли са 

производителността на труда спря-
мо предходната 2017 г.

Изпълнението на минно-проходче-
ските работи е на 167,9%, при пла-
нирани на трите участъка 5833 m 
проходки са постигнати 9793 m, със-
тавляващи 79511 m3 отбита минна 
маса. През годината са прокарани 
и 5327 m проучвателни сондажи, от 
които 2289 m на находище „Петро-
вица“, 2135 m на находище „Крушев 
дол“ и 903 m на находище „Върба-Ба-
танци“.

За седемте месеца на 2019 г. са до-
бити над 15 100 t концентрати, кое-
то съставлява ръст от 5% спрямо 
същия период за предходната годи-
на. Постоянно се преизпълняват и 
заложените геологопроучвателни, 
минно-подготвителни и сондажни 
работи в трите находища „Крушев 
дол“, „Петровица“ и „Върба-Батанци“, 
осигуряващи устойчиво развитие на 
забойната линия. Общо за седемте 
месеца са прокарани над 5000 m 
проходки. С помощта на новата тех-
ника от пробивни карети, подземни 
челни товарачи и камиони ежеме-
сечно се прокарват стотици метри 
наклонени галерии в дълбочина, 

Н     Н   
МДГМ    Н  

Н     Н   МДГМ      И    
   

НА РАДИ НА НА НО- Е НИ Е И  З О МИННО ДЕ О  ЕО О И
И МЕ А Р И  Р ЕНИ О РЕМЕ НА ИОНА НО О Е АНЕ 
НА ДЕН  НА МИНЬОРА
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договорирани и доставени активи, включващи минно 
оборудване, с което се подменя минния модел. Те са от 
водещи фирми – производители и дилъри в този бранш 
– Епирок, Сандвик, Стротех Инженеринг и др. Тези ин-
вестиции включват подземни челни товарачи за трите 
находища, подземни камиони и пробивни карети, които 
са много по-ефективни и с по-нисък разход на електро-
енергия от старите, използвани до момента.

Периодично се подменят отделни участъци от въжета-
та на дългата 7 km въжена линия за транспортиране 
на рудата от Мадан до Обогатителната фабрика в Ру-
дозем.

В хвостохранилището в РОФ, където не бяха влагани 
никакви средства от предишните собственици, за по-
следните 3 години се извършиха СМР за над 1 млн. лв 
за да се осигури нормална работа на предприятието. 

Обогатителната фабрика, която е в активите на „Вър-
ба-Батанци“ АД също е в процес на технологично пре-
оборудване. След изпълнение на проекта за цялостна 
реконструкция на трошачното отделение на РОФ, чрез 
който е извършена подмяна на амортизираните и с из-
ключително висока енергоемкост трошачни и пресев-
ни машини като същите са заменени с нови за пости-
гане на по-добри технологични показатели, по-висока 
производителност и по-нисък разход на електроенер-
гия. Стойността на вложените инвестиции в този про-
ект съставляват близо 2 млн лв, включващи доставка 
на ново оборудване – трошачки, магнитни сепаратори, 
помпи и СМР. 

Освен производствената дейност, основен приоритет 
за дружеството е осигуряване на здравословни и без-
опасни условия на труд, така че независимо от специ-
фичните условия на работа всеки служител на фирма-
та да се прибира жив и здрав при семейството си.

В съответствие с оценката на риска за всяко работно 
място, за всеки работещ се осигуряват необходимите 
лични предпазни средства и специално работно облек-
ло така също и немалко средства за колективна защи-
та. Ежедневно и ежесменно се вменява на персонала 
чрез инструкции, периодични обучения, нагледни мате-
риали и личен пример на ръководителите от най-ниско 
до най-високо ниво да се работи по безопасен начин.

През миналата 2018 година „ГОРУБСО - МАДАН“ АД 
приключи успешно изпълнението на проект „Добри и 
здравословни работни места за всички възрасти” по 
Схема „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“. Про-
ектът се осъществи с финансовата подкрепа на Опе-
ративна програма „Развитие на човешките ресурси” 
2014-2020, съфинансирана от Европейския социален 
фонд на Европейския съюз. Проектът е на стойност  
230 000 лв., като безвъзмездната помощ бе в размер 
на 80 % и съставляваше 182 786 лв.

С този проект се постигна подобряване работната сре-
да и условията на труд в „Горубсо-Мадан“ АД като пред-
поставка за намаляване риска от трудови злополуки и 
професионални заболявания. Целевата група на проек-
та обхвана всички заети, общо 826, от които 140 лица 
над 54 години и 6 трудоустроени и лица с увреждания.

През м. юли 2019 г. „ГОРУБСО - МАДАН“ АД приключи 
успешно и друг европейски проект на стойност близо 5 
млн. лв. като 50% от средствата съставляват безвъз-
мездна финансова помощ. Изпълненият договор за 
БФП между Министерство на икономиката и „Горуб-
со-Мадан“ АД по проект: „Повишаване на енергийната 
ефективност на „Горубсо Мадан“ АД“ бе насочен към 
подобряване на енергийната ефективност и повиша-
ване на производствения капацитет на „Горубсо Ма-
дан“ АД, чрез закупуване, въвеждане в експлоатация 
и замяна на старо производствено оборудване с нови 
машини за минната промишленост: 4 бр. подземни 
минни товарачи, 3 бр. универсални минни карети, 2 бр. 
подземни минни камиони. Допълнително по проекта 
са изпълнени мерки за въвеждане на автоматизирана 
система за мониторинг и контрол на енергопотребле-
нието, система за оползотворяване на отпадната енер-
гия от компресорите, внедряване и сертифициране на 
стандарт БДС EN ISO 50 001, както и извършването на 
финансов одит.

Разширяването на производството трябва да продъл-
жи и в бъдеще. Това е заложено и в програмата за 
устойчиво развитие на дружеството през следващи-
те 10 години, която включва търсене и проучване на 
запаси в новите концесионни площи „Петровица-се-
вер“, по която се работи вече 3 години, „Бориева-из-
ток“ и „Петровица-запад“. Стартирането на проекта за 
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търсене и проучване източно от находище „Бориева“ 
по зона 26 се очаква след сключването на договор с 
министъра на енергетиката на основание полученото 
Разрешение за търсене и проучване от Министерския 
съвет. Така също бъдеща цел на минната компания е 
разширяване на концесионните площи, чрез придоби-
ване на концесия за добив на полезни изкопаеми от 
находище „Кралев дол“ (Северна Петровица), като е 
внесено заявление в МЕ за стартиране на процедурата 
за предоставяне на исканата концесия. По този начин 
ще се увеличи добивът на оловно-цинкови руди и ще 
се натоварят мощностите на Рудоземска обогатителна 
фабрика (РОФ), която е част от активите на мажоритар-
ния собственик на дружеството „Върба-Батанци“ и ще 
се открият нови работни места.

За втора поредна година, на 21 август се проведе „Ден 
на отворените врати“ на рудник „Петровица“. Много 
граждани, служители от общинска администрация, би-
вши работници и служители на дружеството и депута-
тът Красимир Събев влезнаха под земята и се запоз-
наха от близо с подземната работа. Посетиха работни 
места, разгледаха минните изработки и новата техника 
в работен процес.

По случай Деня на миньора и празника на град Мадан 
стотици жители и гости на красивия миньорски град 
изпълниха площада в центъра, за да отбележат заедно 
тържественото начало на традиционните Празник на 
града и Деня на миньора.

Празничното събитие на маданчани, уважиха депута-
тите от Смолянско Хайри Садъков (ДПС), изп. директор 
на „КЦМ 2000“ АД инж. Румен Цонев, кметовете на об-
щините Белица, Рудозем, Златоград, Неделино, Баните, 
председателят на Областният съвет на ДПС – Смолян 
Салих Аршински,проф. д-р Любен Тотев – ректор на 
Минно-геоложкия университет, проф. Иван Нишков, 
проф. Димитър Анастасов, преподаватели в МГУ, проф. 
д-р инж. Павел Пенчев, Председател на УС на Българ-
ска асоциация по подземни води, професор по Хидро-
логия също към Минно-Геоложкия университет „Св. 
Иван Рилски” – София и още много приятели на Горуб-
со и град Мадан.

Поздравления към маданчани отправи и изп.диpeĸтop 
нa „Гopyбco Maдaн“ инж. Cepгeй Aтaнacoв, ĸoйтo пoд-
чepтa, чe зa пocлeднитe 8 гoдини гpaдът ce e пpoмeнил 
тoтaлнo, ĸoетo вceĸи гo виждa и гo oцeнява. Πocлeднитe 
гoдини пpeдпpиятиeтo “Гopyбco” e нaпpaвилo инвecти-
ции в paзмep нa нaд 100 млн лeвa, пocoчи Aтaнacoв.

Приветствие поднесе и инж. Цoнeв. „ иe cмe бeдeни, чe 
зa дoдoбивa и зa нac имa мнoгo дoб o бъдeщe. oгaтo 
имa тa ивa ъ oвoдитeли и тoл oвa дoб e пoдгoтвeни 
мин o и, щe имa дoб o бъдeщe и зa дoдoбивa, a oт тaм 
и зa цeлия г aд.”,ĸaзa Цoнeв.

Oблacтният yпpaвитeл Heдялĸo Cлaвoв пoздpaви жи-
тeлитe и гocтитe нa Maдaн, ĸaтo им пoжeлa здpaвe, 
oщe пo-гoлeми ycпexи и блaгoдeнcтвиe. „Иc aм дa пoд-
чe тaя, чe oбщинитe oт Cмoлянc a oблacт и нaшeтo п a-
витeлcтвo имaт мнoгo дoб a cъвмecтнa aбoтa. o т  
ocoбeнo дoбъ  п имe  e oбщинa aдaн.  тoзи г aд ca 
cъздaдeни мнoгo дoб и cлoвия и aчecтвo нa живoт.”, 
ĸaзa в cлoвo cи oблacтният yпpaвитeл нa Cмoлян He-
дялĸo Cлaвoв.

За трета поредна година „Горубсо - Мадан“ даде старт 
на спортния крос, под мотото „Учим, работим, спорту-
ваме“. Класиралите се в различни категории бяха на-
градени от изпълнителния директор - инж. Сергей Ата-
насов. Интересът към това спортно събитие, станало 
вече традиционно, с всяка изминала година нараства. 
Броят им тази година е над 100 участника. Много енту-
сиазирани деца от 6 до 14, както и възрастни на 65  го-
дини пробяха разстоянието.  За всички участници има-
ше  фланелки и  подкрепителни пакети. По традиция 
на кроса, много въодушевени взеха участие и деца със 
специални потребности от Македония, Турция, Италия 
и Исмания, които по това време са на гости в града по 
специална програма.  

Специални гости на събитието бяха известни маратон-
ци от областта - Руско Кадиев, Нонка Кадиева, Радос-
тин Капуджиев, Светозар Башев и Борислав Башов.

Преди даване началото на спортния крос работници и 
служители на дружеството, синдикални дейци  и слу-
жители от общинска администрация и читалището по-
ложиха  венци и цветя и отдадоха чест  пред паметника 
на инж. Ангел Янакиев и пред  паметните плочи на за-
гиналите при трудови злополуки и Клавдия Митрофа-
новна Дроздева.

Информация на „Горубсо-Мадан“ АД
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 О АНИ  ЗА ЕДИНЕНИЕ И Е НИ И О Е А АРЕ -МЕДЕ  
О РЕ НА РАЗНИ А И

Изпълнителният директор на 
„Асарел-Медет“ АД инж. Делчо 
Николов съобщи, че за първо-

то полугодие на тази година друже-
ството е инвестирало с 64% повече 
от същия период на миналата годи-
на, а в седемте фирмени програми за 
устойчиво развитие през 2019 г. ще 
бъдат вложени над 150 млн. лв. Той 
допълни, че себестойността на тон 
произведена продукция за първите 
шест месеца е с над 9% по-ниска от 
планираното и с благодарност под-
черта, че тези добри показатели са 
резултат от усилията на целия екип 
на „Асарел-Медет“. 

Хитът на Станислав Сланев – Стен-
ли „Бъди, какъвто си“ се превърна 
в творческо обобщение на духа на 
празника. На финала на тържество-

„ их искал днес на празника да 
отправя  няколко пожелания. 
Нека дори когато сме толкова 
успешни, никога не забравяме 
откъде сме тръгнали и какво сме 
преживели заедно. Нека не за-
бравяме кой е останал до нас не 
само на празниците, но и в труд-
ните моменти. Нека и занапред 
да продължим да следваме на-
шите доказани успешни ценнос-
ти, политики и стратегии, чийто 
инициатор и идеолог бе профе-
сор   д-р ъчезар оцорков. Той 
сигурно ни гледа отнякъде и се 
радва днес заедно с нас. Нека 
сме единни, и не мислим само за 
себе си, а за цялата фирма, за об-
ществото и за ългария, защото 
само така ще сме силни и устой-
чиви, и ще може всички българи, 
нашите деца, внуци и правнуци 
да са успешни и щастливи“. Това 
послание отправи към хиляди-
те работници и служители на 
„Асарел-Медет“ АД, ветераните 
от компанията и хилядите гости 
на традиционното честване на 
Деня на миньора и фирмения 
празник председателят на Над-
зорния съвет Димитър Цоцор-
ков. 

„Заедно с община, институциите и цялото общество трябва да постигнем 
съгласие и да изработим цялостен модел за развитието на родния край, 
в който бизнесът да има своята конкретна роля и ангажименти, които да 
следва. Защото залогът е огромен и утре нашите наследници няма да се 
интересуват колко руда сме добили, а ще питат какво направихме и какво 
не успяхме, за да им дадем посока и основа за развитие. Трябва всички да 
осъзнаем, че с работата си днес предопределяме не само нашите съдби, 
но и бъдещето на поне няколко поколения.“  С тези думи към присъства-
щите в Панагюрски колонии се обърна председателят на Управителния 
съвет инж. Делчо Николов. 
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то популярният певец заедно с гру-
пата си „Стенли Лайв Бенд“ ни вър-
наха към романтичните времена на 
българския рок с песни като „Богат-
ство“, „Оловният войник“, „Жулиета“, 
„Обсебен“ и др. Градусът на настро-
ението преди това вдигна атрак-
тивната Мария Илиева, а публиката 
награди с аплодисменти звездата от 
„Като две капки вода“ Стефан Илчев 
и Владимир Ампов – Графа, който 
редуваше прочувствени балади с го-
рещи летни парчета. 

Като герои във фолклорна приказка 
се почувстваха зрителите при из-
пълненията на Национален ансам-

Празникa уважиха посланиците на Република Куба и Република Бела-
рус Н. Пр. Каридат Милиан и Александр Лукашевич. Сред официални-
те гости бяха още народният представител проф. Станислав Станилов, 
областният управител Стефан Мирев и неговият заместник Йордан 
Кожухаров, кметът на община Панагюрище Никола Белишки, предсе-
дателят на Общинския съвет в Панагюрище Христо Калоянов, общин-
ски съветници, кметове на общини и населени места от общината и 
региона. Синдикатите бяха представени от своите лидери - президен-
тите на КНСБ и КТ „Подкрепа“ Пламен Димитров и Димитър Манолов, 
както и от Владимир Топалов, председател на Синдикалната миньор-
ска федерация „Подкрепа“. Тържеството уважиха представители на 
браншови и работодателски организации, партньори на компанията, 
представители на медиите, общински и държавни институции, на об-
разователни, културни и неправителствени организации. 
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бъл „Пирин“, а под звуците на виртуозните музиканти 
се завъртя  традиционното фирмено хоро, поведено от 
председателя на Надзорния съвет Димитър Цоцорков 
и знаменосецът Петко Джунов, който в навечерието на 
празника бе отличен за непрекъснатата си 40-годиш-
на кариера в „Асарел-Медет“ АД. Подобно признание 
за професионализма и лоялността си към компанията 
още 235 негови колеги. 

На сцената се изявиха и местните творци от  Духов ор-
кестър „Делчо Радивчев“, мажоретен състав „Елинор“ 
към Центъра за подкрепа на личностното развитие в 
Панагюрище, представителният танцов състав „Тан-
гра“ от село Попинци и Никола Скачков.

Вкусно допълнение към програмата бе специалният 
„говежди курбан“, приготвен бързо, лесно и вкусно от 
майстора на черпака Ути Бъчваров и сварен в казан 
от автентична асарелска мед. Най-малките посетители 
също забравиха за скуката след като се отдадоха на 
забавленията и игрите, организирани от клоуни и ани-
матори на спортната площадка в селото. 

По стара традиция тържественото честване започна в 
параклиса „Свети Иван Рилски“ с водосвет за здраве 
и благополучие и надеждата закрилата на Светеца – 
покровител на миньорите и всички българи, да се раз-
простре над присъстващите на традиционния асарел-
ски празник!

Отдел „Комуникации“, „Асарел-Медет“АД

НИ О А БЕ И И  
МЕ  НА ОБ ИНА АНА РИ Е

лагодаря на „ сарел-Медет“, че винаги е бил зад 
община Панаг рище в трудни моменти. амо фир-
ми като вашата - с ясна визия и последователни 
действия, могат да бъдат устойчиви и успешни.

РО  БЕН О Е
ЗАМ - РЕД ЕДА Е  НА  НА Б АР А
 МИННО- ЕО О А АМАРА  РЕД ЕДА Е  
НА Е А НА РЕ ОРИ Е  Б АРИ  И РЕ ОР 
НА МИННО- ЕО О И НИ ЕР И Е  Е И 
И АН РИ И

Горд съм, че голяма част от специалистите в „ са-
рел-Медет“ са възпитаници на МГУ „ в. Иван ил-
ски“. лагодаря на ръководството за подкрепата 
към нашия университет. елая на всички и много 
здраве и още успехи.

АМЕН ДИМИ РО  
РЕЗИДЕН  НА ОН ЕДЕРА И А 

НА НЕЗА И ИМИ Е ИНДИ А И  Б АРИ

сички вие трябва да се гордеете, че работите в 
едно от най-добрите предприятия в ългария. Няма 
как в този ден да не си спомним за проф. д-р ъче-
зар оцорков, който изгради една компания, с която 
се гордеем не само в ългария, но и в Европа. ажно 
е да развиваме страната си и да оставаме да рабо-
тим и да живеем тук. 

ДИМИ Р МАНО О  
РЕЗИДЕН  НА  ОД РЕ А

„ сарел-Медет“ е уникално предприятие. есто са 
ме питали какво е корпоративна социална отговор-
ност. На такива въпроси отговарям идете и вижте 
сами Панаг рище. Тук в „ сарел-Медет“ е изгра-
дена висока корпоративна култура. На всички ра-
ботници желая високи доходи, безопасни условия, 
както досега, така и в бъдеще.
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Запазването на въгледобива 
и продължаване работата на 
топлоелектрическите центра-

ли от комплекса „Марица изток  е 
основна цел и приоритет в нашата 
работа. Това каза министърът на 
енергетиката Теменужка Петкова на 
среща в Раднево с представители на 
енергийните дружества и на синди-
калните организации КТ „Подкрепа  
и Конфедерацията на независимите 
синдикати в България. Министър 
Петкова запозна председателите на 
двата синдиката Димитър Манолов 
и Пламен Димитров с напредъка на 
предприетите мерки за осигуряване 
работата на комплекса „Марица-из-
ток . В срещата участваха и ръко-
водителите на „Български енергиен 
холдинг  ЕАД, „Електоенергиен сис-
темен оператор  ЕАД, „Национална 
електрическа компания  ЕАД, ТЕЦ 
„Марица-изток 2  ЕАД, „Мини Мари-
ца изток  ЕАД и фонд „Сигурност на 
електроенергийната система . 

енергийните източници от местния 
ресурс, допълни министър Петкова.

Използването на механизма за ка-
пацитет като възможност за под-
помагане на въглищните централи 
в страната също бе сред темите на 
дискусията. Енергийният министър 
информира за подписано днес от 
нея писмо до Европейската комисия, 
с което страната ни уведомява ЕК, 
че ще използва механизма за капа-
цитет, за да гарантира енергийната 
сигурност и ликвидността на пазара 
на електроенергия.

В момента международен консул-
тант извършва възложен от БЕХ ана-
лиз на адекватността на системата, 
който ще бъде изпратен в комисията 
до края на месеца. Близо 50% от раз-
ходите на ТЕЦ „Марица-изток 2  се 
дължат на високите цени на емиси-
ите CO2, които централата трябва да 
закупува, за да работи. По думите на 
министър Петкова, към настоящия 
момент се търси възможност за ми-
нимизиране на риска като емисиите 
бъдат закупени по-рано.

Министър Петкова се спря и на въ-
проса за увеличаване на капитала 
на държавната топлоелектрическа 
централа като една от мерките за 
стабилизиране на финансовото  
състояние. В момента тече кому-
никация с представители на Евро-
пейската комисия по тази тема и се 
надявам тя да приключи успешно, 
подчерта Петкова

Напредъкът на процеса на пълна ли-
берализация на електроенергийния 
пазар също бе сред темите на разго-
вор. По думите на министър Петко-
ва, в момента се обсъжда възмож-
ността в новия регулаторен период 
малките стопански потребители, 
присъединени към мрежи ниско на-
прежение, също да излязат на сво-
бодния пазар.

Информация на Министерство
на енергетиката

М           -
           

     

ЗА АЗ АНЕ О НА ЕДОБИ А И РОД А АНЕ 
РАБО А А НА О ОЕ Е РИ Е И Е ЕН РА И  - 
О НО НА Е  НА МИНИ ЕР О НА ЕНЕР Е И А А

„Основна цел за нас е запазване 
на въгледобива и продължаване 
работата на топлоелектрически-
те централи за гарантиране на 
енергийната сигурност в ъл-
гария.  проекта на Интегриран 
план в областта на енергетиката 
и климата сме заложили работа 
на комплекса „Марица-изток“ 
до 20 0 г. с хоризонт до 20 0 г.“, 
припомни министър Петкова.

Тя акцентира върху ясната и кате-
горична заявка на правителството, 
че централите, които произвеждат 
електроенергия от въглища, ще ос-
танат основна базова мощност в 
българската енергетика. Причината 
е, че България разполага с мест-
ни лигнитни въглища, а няма нищо 
по-сигурно за диверсификацията на 
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На 6 септември 2019 г. проф. дтн инж. Цоло Ву-
тов бе избран за действителен член (академик) 
и член на Президиума на Евразийска академия 

за минни науки (ЕАГН), Казахстан. Решението бе взето 
на съвместно заседание на ВАС и Президиума на ака-
демията.

„Изборът на проф. дтн инж. Вутов за академик и член на 
ръководството на ЕАГН е висока оценка и признание за 

През  2018–2019 г. фокус в стратегическото мин-
но планиране в „Елаците-Мед“ АД е внедряването 
на специализирания минен софтуер на HEXAGON  

MINING - MinePlan3D (MP3D), познат до скоро под име-
то MineSi t3D. За постигане на производствените си 
цели и гарантиране на устойчивото развитие на минния 
комплекс, „Елаците-Мед“ АД продължава внедряването 
и развитието на съвременни технологии и техники за 
планиране на минните работи в рудник „Елаците“. Днес 
работата с новия софтуер е част от всекидневието на 
инженерите и ръководството на компанията.

През 2019 г. „Елаците-Мед“ АД подписа петгодишно 
споразумение за технологично партньорство за минно 
планиране с минния отдел на Hexa on, световен лидер 
в областта на сензорни, софтуерни и автономни реше-
ния. Споразумението предвижда доставка и услуги от 
портфолиото HxGN MinePlan. В съобщение на компа-
нията със седалище в Тусон, Аризона, се изтъква, че 
портфолиото на HxGN MinePlan е изградено на базата 
на технологии с близо 50-годишна история, доказани 
в мини в различни страни на света. Съобщава се и, че 
„Елаците-Мед“ е една от най-големите компании за до-
бив на медна руда по открит способ в България. 

„Технологичното партн орство е важно за „Елаците-
Мед“ - казва Селчук Акинчи, главен териториален мени-

джър за Eвропа, Близкия изток и Африка на минния от-
дел на Hexa on. - „Елаците-Мед“ знаят, че ефективността  
в голяма степен зависи от доказани решения, стандарти-
зиращи работните процеси, които осигуряват отчетност и 
по-добро сътрудничество.

Според него, споразумението гарантира на българска-
та компания напълно интегрирана и всеобхватна ком-
плексна система. „Те могат да управляват своите данни 
без проблеми, свързани с трансфер или конвертиране“, 
казва още Акинчи. 

„Ние непрекъснато се стремим да внедряваме и прила-
гаме съвременни технологии и методи за планиране на 
минните работи, за да осигурим ефективно развитие на 
нашата компания и в частност – на минните процеси. 
Модернизацията и инвестициите в дигитализацията на 
рудник „Елаците“ продължават да бъдат сред основните 
ни приоритети“ - казва инж. Ивайло Николов, дирек-
тор „Рудодобивен комплекс“ на „Елаците-Мед“. Според 
него интеграцията на програмното осигуряване на спе-
циализирания минен софтуер на HEXAGON  MINING -
MinePlan3D (MP3D) е стъпка напред в развитието на 
компанията към интелигентна минна индустрия, се 
казва още в прессъобщението на HEXAGON  MINING.  

Поетата отговорност на ръководството на „Елаци-
те-Мед“ АД и постоянните инвестиции в дигитализация 
на процесите, повишаване квалификацията на инже-
нерния състав и създаване на екип от минни специа-
листи за усъвършенстване на модерните методи и 
технологии за минно планиране са солидна основа за 
развитието на добра стратегия за бъдещото развитие 
на компанията, в това число в сферата на проучването 
и инвестирането във всеки доказан рентабилен проект. 

Прессъобщение на A   .

резултатите и приноса му в научната и професионална 
дейност, както и за ролята му  като зам.-председател 
на Балканската академия на минните науки (БАМН)“, 
каза проф. Слободан Вуич, председател на БАМН. Орга-
низацията се присъедини към Евразийската академия 
за минни науки, в която учредители  са водещи учени и 
експерти от минния бранш в Беларус, Казахстан, Кир-
гизстан, Русия, Узбекистан и др.

ГЕОТЕХМИН

РО  Д Н ИН  О О О  БЕ ИЗБРАН
ЗА А АДЕМИ  НА Е РАЗИ А А А АДЕМИ
ЗА МИННИ НА И

Е А И Е-МЕД  ОД И А ОРАЗ МЕНИЕ
ЗА АР НЬОР О  МИННИ  О ДЕ  НА 

„Интеграцията на програмното осигуряване на спе-
циализирания минен софтуер на    -

  е стъпка напред в развитието 
на компанията към интелигентна минна индустрия“, 
казва инж. Ивайло Николов, директор „Рудодоби-
вен комплекс“ на „Елаците-Мед“ АД.
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ИЗИ А НА ДР НИ И Е НА АР ЕР Е Р  
МБ   АО ИН  ЕАД

От 4-ти до 7-ми септември 2019 г. акционерите  в 
германското дружество „Кварцверке Груп“ ГмбХ, 
което от 2013 г. е едноличен собственик на бъл-

гарското предприятие, бяха на посещение в „Каолин“ 
ЕАД . „Кварцверке“ е семейна фирма, създадена през 
1884 г.

В рамките на четиридневното посещение нашите гос-
ти имаха възможност да посетят заводите на „Каолин“ 
ЕАД в градовете Сеново, Ветово и Каолиново, както и 
да се запознаят на място с проекта на дружеството за 
изграждане на нов завод за преработка на кварц-као-
линова суровина в Дулово. Посещението беше от осо-
бено значение, тъй като „Каолин“ ЕАД възнамерява да 
продължи своята широка инвестиционна програма, съ-

Г         Е Д         -
        Д
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гласно която – както и в предходните 6 години - цялата 
печалба ще се реинвестира на местно ниво.

Ето защо, към днешна дата заводите във Ветово, Се-
ново и Каолиново са с изцяло променен облик. Сис-
тематичните усилия за максимално рационално из-
ползване на суровината, за подобряване на условията 
на труд, за повишаване нивото на превантивната под-
дръжка и на енергийната ефективност, както и въве-
дените германски стандарти за опазване на околната 
среда имат своите резултати, които бяха отчетени от 

       -
        Е Д   

         
   

Г          
         

   Д

акционерите с удовлетворение. Изграждането на на-
пълно нов Филтърно-сушилен цех в завода във Ветово, 
който се очаква да заработи в началото на следващата 
година, ще отбележи нова стъпка към превръщането 
му в съвременна, напълно адаптирана към модерните 
изисквания производствена мощност. Адмирации по-
лучи и създаденият пак към завода във Ветово Център 
за дуално и професионално обучение, с който „Каолин“ 
ЕАД не просто попълва нуждите си от квалифицирани 
кадри, но и на практика пое функциите на водеща об-
разователна институция в общината и извън нейните 
граници.

В Дулово гостите бяха посрещнати от областния уп-
равител на Силистра, Ивелин Статев, кмета на града, 
д-р ксел Ахмед, председателя на Общинския съвет, 
инж. Сезгин Галиб, общински съветници и граждани. 
В приветствията си представителите на държавната 
и местна власт подчертаха огромното значение, кое-
то се отдава в района на тази германска инвестиция 
и декларираха безусловната си подкрепа за нея. От 
името на присъстващите собственици управляващи-
ят съдружник в „Кварцверке“ ГмбХ, г-н Роберт Линде-
ман-Берк, отново потвърди, че само след няколко годи-
ни Дулово ще има най-модерният завод за преработка 
на кварц-каолинова суровина в Европа. 

По време на цялото посещение гостите не спираха да 
изразяват възхищението си от България, от красива-
та природа, европейския облик на инфраструктурата, 
високото ниво на обслужване, от уважението, с което 
предприятието се ползва сред местните общности, 
в които работи, както разбира се и от цялостните ре-
зултати на „Каолин“ ЕАД. В заключение, съдружниците 
изразиха недвусмислено, че са изключително доволни 
от инвестицията в България и ще направят всичко не-
обходимо, така че да бъде гарантирано укрепването и 
по-нататъшното развитие на „Каолин“ и запазване на 
водещата позиция на предприятието в сферата на до-
бива и преработката на индустриални минерали.

Информация на „Каолин“ ЕАД
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ДЕ Е А И  ИН Е ИРА НА РЕД А
О ИЗ РА ДАНЕ О НА НО И Е РО ОРНИ БА ЕРИ
 МИНИ МАРИ А-ИЗ О

Делегация на Европейската 
комисия и Европейската бан-
ка за възстановяване и раз-

Д         М  М      

роторни многокофови багери, из-
пълняван по Фонд „Козлодуй“.

На монтажната площадка на двата 
нови багера в „Мини Марица-изток” 
ЕАД  бяха представителят на ЕК 
Джанфранко Брунети, асоциирани-
ят директор на Международен фонд 
„Козлодуй” Валентин айдер, дирек-
торът на дирекция „Енергийни проек-
ти и международно сътрудничество” 
в Министерството на енергетиката 
Венета Цветкова, Пламена Лакова 
от ЕБВР и консултантът Димитър За-
хариев. Стойността на проекта е 25 
848 663 евро, от които 50% е безвъз-
мездна помощ от МФ „Козлодуй”.

След посрещането в Информацион-
ния център на дружеството, гостите 
посетиха  диспечерския център на 
дружеството, където се запознаха 
с работата на системите за Енерги-

  И    М  М  Е Д

витие посети „Мини Марица-изток” 
ЕАД за инспекция на напредъка на 
проекта за изграждане на модерни 
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вършени. В момента продължава дооборудването им и 
пусково-наладъчните работи по електроинсталацията 
на съоръжението.

Посещението е планирано и е включено в ангажимен-
тите на въгледобивното дружество към банката и фон-
да. Гостите посетиха и част от изградените с грантово 
споразумение подстанции на територията на минния 
комплекс по проект „Рехабилитация на енергийната 
ефективност на „Мини Марица-изток” – подстанция 
„Гипсово”, подвижна и полустационарни подстанции, 
задвижваща станция и тежко минно оборудване с мон-
тирани кондензаторни батерии и ED осветление.

В края на посещението те изразиха задоволството си 
от видяното и изпълнението на проектите, финансира-
ни с европейски средства на територията на руднич-
ния комплекс. Следващото им посещение се очаква 
за пуска на работата на новите багери, които след за-
вършването им, ще се придвижат на собствен ход до 
местоназначението си на територията на рудник „Тро-
яново-север“.

Г         
      

ен мениджмънт и он-лайн контрол на тежкото минно 
оборудване (ТМО). Впоследствие  се отправиха към 
монтажната площадка на двата нови роторни багера 

W -2000 и W -400 , които конструктивно вече са за-

Пред финал е монтажът на два-
та нови роторни  многокофови 
багера W -2000 и W -400 , 

с които ще се обнови част от тежко-
то минно оборудване в „Мини Ма-
рица-изток” ЕАД. Предвижда се те 
да бъдат въведени в експлоатация 
през пролетта на 2020 г. 

Към момента строежът на багер 
W -2000 е завършен, монтират се 

спомагателните инсталации и се до-
вършва горното строене. Багерът е 
захранен с напрежение 20 kV и пред-
стои провеждане на пусково-нала-
дъчни работи по електроинсталаци-
ята на съоръжението.

Багер W -400 , който за разлика 
от багер W -2000 e малък компак-
тен багер, е изграден на 85%, долни-
ят строеж е завършен, работи се по 
горния строеж, монтират се спома-
гателни конструкции, електро и ме-
ханично оборудване. 

На 20 май 2016 г. „Мини Марица-из-
ток” ЕАД сключи договор за „Про-
ектиране, изработка, доставка, из-
граждане и пускане в експлоатация 

на роторен багер от типа S s 2000 
и роторен багер от типа S s 200” с 
консорциум „FAM  - Б ЛГАРСКА 
ЕНЕРГЕТИКА”.

Стойността на Договора е 25 848 663 
евро и се финансира с 50% собствено 
участие и 50% безвъзмездна помощ 
от МФ „Козлодуй”, по подписано две 
години преди това Споразумение за 
замяна на роторни багери, между 

ИНА ИЗИРА  МОН А А НА Д А А МОДЕРНИ 
РО ОРНИ БА ЕРА  МИНИ МАРИ А-ИЗ О

Европейската банка за възстановя-
ване и развитие и „Мини Марица-из-
ток” ЕАД. Отпускането на безвъзмез-
дна финансова помощ в размер на 
15,15 милиона евро за най-голямото 
въгледобивно предприятие в Бълга-
рия, е одобрено на 19 декември 2013 
година от Асамблеята на Донорите 
на МФ „Козлодуй”. 

Връзки с обществеността“,
 „Мини Марица-изток“ ЕАД
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На 14 септември Районната служба Пожарна безо-
пасност и защита на населението при „Мини Ма-
рица-изток” ЕАД отбеляза професионалния праз-

ник на служителите на Национална служба „Пожарна 
безопасност и защита на населението“. Програмата 
включваше провеждане на Дни на отворените врати и 
пожаро-тактическо занятие в рудник “Трояново-1“.

       
  М  М  Е Д

През първото шестмесечие на 2019 г. са обслужени 
116 пожара, от които 4 са с минимални загуби и 40 са 
без загуби (сухи треви и въглищен прах), потушени са 
пожароопасни работи  при 50 дежурства и са извърше-
ни  помощни операции. Проконтролирани са 128 дей-
ности, издадени са 29 противопожарни разпореждания 
със 38 предписани мероприятия, представляващи по-
тенциална опасност за възникване на пожари.  

На  14-ти септември 2019 г. РСПБЗН при „Мини Мари-
ца-изток“ ЕАД отбелязва 67 години от създаването си. 
С оперативно-техническата си дейност и навременна-
та си и ефективна намеса при възникналите пожари, 
наводнения и аварии, службата предотврати усложня-
ването на създалите се ситуации, разрастването на за-
палванията и по този начин не допусна нанасянето на 
големи щети. Това не е заслуга само на РСПБЗН „Мини 
Марица-изток“ ЕАД, а резултат от съвместната профе-
сионална дейност на пожарникари и ръководен състав 
на обекта. Взетите превантивни решения от мениджър-
ския екип дружеството за приоритетни инвестиции в 
пожарообезопасяването са управленски решения, кои-
то допринасят за минималните материални загуби от 
пожари и без човешки жертви. Всичко това, мотивира 
служителите от РСПБЗН Мини „Марица-изток” ЕАД да 
постигат отлични резултати при подготовката и да до-
казват висок професионализъм по обезопасяването 
на обекта. До края на месец октомври т. г. предстои да 
бъде попълнен част от щата на РСПБЗН с 6 нови слу-
жители. 

ДНИ НА О ОРЕНИ Е РА И И ДЕМОН РА ИИ
ЗА РО Е ИОНА НИ  РАЗНИ  НА О АРНИ АРИ Е

РИ МИНИ МАРИ А-ИЗ О  ЕАД

Кметът на Нова Загора Николай Грозев изпрати 
благодарствено писмо на „Мини Марица-изток“ 
ЕАД за оказаната навременна помощ за овладя-

ването и потушаването на пожара, възникнал между 
селата Еленово и Сокол, в района на св. Илийските 
възвишения на 1 500 декара горска територия. С из-
пратената своевременно техника и хора от „Мини Ма-
рица-изток“ ЕАД са спасени ценни природни ресурси, 
предотвратени са човешки жертви и загуба на имуще-
ство.

След искане на директора на Районна дирекция “По-
жарна безопасност“ в Сливен, за незабавно изпращане 
на тежка верижна техника в района на пожара, на 28 и 

29 август два булдозера и два влекача, по един от Руд-
ник „Трояново-1“ и от Рудник“Трояново-Север“ и една 
цистерна за зареждане с вода от Рудник “Трояново-Се-
вер“ се включват в спасяването.

Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток“ 
ЕАД Андон Андонов благодари и награди работници-
те и служителите участвали в овладяване на пожара: 
от Рудник „Трояново-1“- Искрен Димитров, Иван Геор-
гиев, Георги Йорданов, Йонко  Колев ; от  Рудник „Тро-
яново-Север“ - Васил  Василев, Красимир Костадинов, 
Тихомир Минков и Митко  Димитров  и от отдел „Сигур-
ност“ в управлението на дружеството - Янко  Вълев и 
Огнян Арабаджиев.

РАБО НИ И И И Е И НА МИНИ МАРИ А-ИЗ О  
О И ЕНИ ЗА О АД АНЕ О НА О АР
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Е ИМА А АН И Е Е А А  О  Е И А
НА Е А И Е-МЕД  АД

За девети пореден път през 2019 г. „Елаците-Мед“ 
проведе лятна Стажантска програма. Програма-
та е насочена към студенти, завършили III, IV и 

V курс или млади специалисти без стаж по специал-
ността, които имат желание да  придобият практически 
опит в една от водещите компании в минната индус-
трия.

През 2019 г. стажантската програма бе популяризира-
на в няколко авторитетни кариерни форума. На 1 юли 
2019 г. „Елаците-Мед“ посрещна 32-ма студенти.  

През лятото младите хора се обучаваха под ръковод-
ството на едни от най-добрите професионалисти на 
двете работните площадки на дружеството – Обогати-
телен и Рудодобивен комплекс. 

Стажантска програма – 2019  на „Елаците-Мед“ при-
ключи успешно. Петима от стажувалите през лятото 
са вече на работа в компанията. Те са назначени на 
постоянни трудови договори в дружеството. С тях, об-
щият брой на стажантите, свързали професионалния 
си път с „Елаците-Мед“ от преминалите стаж през годи-

ните става 44-ма. Покана от компанията е отправена и 
към други от студентите.

Програмата бе закрита на официално събитие, прове-
дено на 30 септември на територията на Обогатителен 
комплекс – Мирково. Директор „Човешки ресурси“ на 
компанията, Милена Христова и Даниела Горанова – 
ръководител „Набиране на персонал, обучения и квали-
фикации“ към дирекцията, представиха резултатите на 
студентите, които се обучаваха в цеховете, направле-
нията и отделите на дружеството.

Кратък видеофилм припомни на стажантите обучение-
то и квалификацията им през лятото в „Елаците-Мед“.   

Г-жа Горанова изрази благодарност към всички студен-
ти и техните наставници, като отбеляза значимия при-
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нос на колегата си, Мариана Вътева – експерт „Подбор 
на персонала, обучения и квалификация“, по предвари-
телната подготовка по приема на младите хора.

Милена Христова сподели, че в деветата по ред Ста-
жантска програма на компанията са участвали сту-
денти от осем университета от страната и чужбина. Тя 
направи равносметка на програмата, като обясни, че 
целта  е да даде възможност на студентите да придо-
бият нови знания и умения в реална работна среда, а 
компанията да подбере измежду най-добре представи-
лите се тези, които да продължат своето професионал-
но израстване в дружеството. 

Тя разказа, че за деветте години през които се провеж-
да програмата, над 250 студенти са обучавани в „Ела-
ците-Мед“. 

„Полезно и за двете страни е срещата на бизнеса с бъ-
дещите специалисти, които желаят да бъдат част от ви-
соко подготвените кадри на минната индустрия“, каза 
г-жа Христова. Тя благодари на стажантите за тяхната 
отговорна работа; на наставниците, за съветите, на-

МА И А НА РОИЗ ОД О О  
Р ДОДОБИ   ОЗНАНИЕ И Б ДЕ Е

  О      М      О      М          
         

За пета поредна година стартира регионалният ученически конкурс, 
организиран от Геотехмин и „Елаците-Мед“. Тази година темата е: 
„МАГИЯТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО. РУДОДОБИВ Т – ПОЗНАНИЕ И 

Б ДЕЩЕ“. Инициативата е част от корпоративната социална отговор-
ност на дружествата и инициативите, посветени на две значими годиш-
нини - 44 години от създаването на МОК „Елаците“ и 20 години от присъ-
единяването на дружеството към Група ГЕОТЕХМИН.   

В конкурса са поканени да участват ученици от V до XII клас в 12 учили-
ща-партньори от Софийска област: ОУ „Георги Бенковски“, с. Мирково, 
СУ „Христо Ясенов“, гр. Етрополе, ОУ „Христо Ботев“, гр. Етрополе, Про-
фесионална гимназия  „Тодор Пеев“, гр. Етрополе, СУ „Св. Паисий Хилен-

пътствията и помощта, оказана от тях на студентите; и 
на екипа на отдел „Подбор персонал, обучения и квали-
фикация“ - за професионализма при организирането на 
деветата лятна Стажантска програма в „Елаците-Мед“. 

Анализ на изпълнението на задачите от студентите и 
на работата на техните ръководители направи Дание-
ла Горанова. Тя подчерта, че младите хора поемат ви-
соки и сериозни отговорности, проявяват творчество и 
мотивация и притежават добри умения, които са спе-
цифични за производствената дейност на компанията.  
Препоръката на наставниците към стажантите е да 
надграждат знанията си, получени в университета, с до-
пълнителна информация от външни източници, както и 
да проявяват по-голяма инициативност и самостоятел-
ност при изпълнението на поставените задачи. Стажан-
тите, от своя страна, са оценили високо получаваната 
информация, необходима им за изпълнение на задачи-
те. Впечатлени са от тактичното и внимателно отноше-
ние към тях.

Събитието завърши с връчване на удостоверенията за 
проведения стаж и фирмени подаръци на студентите.  
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„Мини Марица-изток“ ЕАД и Старозагорската 
епархия поставят основите на нова тради-
ция - организирането на православен лагер, 

за деца отглеждани в институции. 

Осемнадесет деца – девет от Дома за деца лишени от 
родителски грижи (ДДЛРГ) „Мария Терезия“ и девет от 
Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца 
и младежи с и без увреждания в кв. „Зора“, участват 

в летния православен ученически лагер, който се про-
вежда в почивната база на „Мини Марица-изток“ ЕАД 
на курорта Старозагорски минерални бани. Инициати-
вата е на Негово Високопреосвещенство Старозагор-
ския митрополит Киприан и за втора поредна година се 
осъществява с финансовата подкрепа на „Мини Мари-
ца-изток“. За първи път миналото лято бизнес и църква 
се обединиха в нова социална мисия.

Първият ден по традиция започна с молебен за здраве, 
отслужен в единствения у нас храм на името на „Св. Ко-
зма Зографски“. Началникът на Културно-просветния 
отдел при Старозагорска света митрополия, свещено 
иконом Йордан Карагеоргиев, поздрави участниците 
от името на владиката.

В четиридневната програма са предвидени беседи от 
свещеници за вярата, християнските ценности и до-
бродетели - добротворство, милосърдие, труд и обща 
молитва.

Новото тази година са уроците по църковни песнопе-
ния, поверени на диригента на хора при Катедрален 
храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“ Мария 
Колева.  

Програмата на православния лагер включва и покло-
ническо пътуване до параклиса в местността Богоро-
дична стъпка и е съчетан с летен отдих  от 9 до 12 сеп-
тември 2019 г.

„Връзки с обществеността“,  „Мини Марица-изток“ ЕАД

дарски“, гр. Златица, Професионална гимназия „Злати-
ца“, гр. Златица, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Чавдар, 
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Челопеч, Професионал-
на гимназия по механоелектротехника, гр. Пирдоп, СУ 
„Саво Савов“,  гр. Пирдоп, ПГТХТ „Никола Димов“, гр. 
Пирдоп, СУ ” Любен Каравелов”, гр. Копривщица. 

Учениците могат да участват с творба по избор в обяве-
ните конкурсни категории: приложно изкуство, изящно 
изкуство или писмена творба. Във връзка с тазгодиш-
ната тематика проектите им трябва да са вдъхновени 
от собствените им идеи за рудник на бъдещето, „инте-
лигентна“ фабрика, пречиствателна станция на бъде-
щето, машина, работник, индустрия, природа и др. 

Провеждането на конкурса е съпътствано от беседи 
в училищата-партньори, изнесени от д-р Живко Или-
ев, главен асистент в Минно-геоложкия университет, 
които да събудят интереса на младите участници. На 
30 септември се състоя първата беседа в Професио-
нална гимназия „Тодор Пеев“, гр. Етрополе, на която д-р 
Илиев запозна с новата тема желаещите да участват 
в конкурса. Преподавателят обясни на присъстващите 

ученици понятия  като „геология“ и „геоложки процеси“, 
„полезни изкопаеми“ – видове и начините на добива-
нето им. Запозна ги с интересни факти за световните и 
български рудници, как се преработва добитата руда, с 
приложението на металите в живота на хората и обър-
на особено внимание на рекултивацията след извлича-
не на природните богатства.

Презентациите продължиха на 1 октомври в района на 
Средногорието в училищата - ОУ „Георги Бенковски“, с. 
Мирково, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Челопеч и ОУ 
„Св. Св. Кирил и Методий”, с. Чавдар, където учениците 
от 5 до 7 клас имаха възможността да научат интерес-
ни факти за „Магията на рудодобива“. 

Учениците заявиха, че и през настоящата година ще се 
включат с удоволствие в конкурса на „Елаците-Мед“ и 
Геотехмин и дори вече са избрали тема на своя проект.

В края на беседата на участниците бяха раздадени 
материали, които да им помогнат по разработваната 
тема.

„Елаците-Мед“.АД
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АНАИР ЗАРАД А ДЕ А А О  Е РО О Е 
И РЕДНО ОРИЕ О

„Елаците-Мед“ и „Геотехмин“ зарадваха най-мал-
ките – децата на служителите на „Елаци-
те-Мед“, на служителите от фирмите в Група 

ГЕОТЕХМИН, както и всички деца – жители на община 
Етрополе и от региона на Средногорието  с детски па-
наир. Той беше организиран и проведен на 17 август, 
едновременно в Спортен комплекс „Мирково” и на пло-
щада в гр. Етрополе. Панаирът е част от събитията, 
посветени на годишнините - 44 години „Елаците-Мед“, 
20 години в Група ГЕОТЕХМИН.     

Панаирът бе незабравимо преживяване, изпълнено с 
много изненади, музика и забавни игри. Представени 
бяха над 10 творчески ателиета по стенопис, архите-
ктурна работилница, изработване на бижута и цветя 
от салфетки, стъклопис, макиаж, направа на маски, 
ателие за детски играчки, зумба, за пясъчни рисунки, 
магнити и за рисуване на тениски. За участниците в 
творческите ателиета нямаше възрастови ограниче-

ния, единственото изискване беше най-малките да са 
придружени от родител. За да бъдат участниците изця-
ло отдадени на веселието и забавленията и да нямат 
грижи за пристигането на празника и завръщането си у 
дома, бяха обслужвани от специални автобуси. За без-
опасността, здравето и сигурността на присъстващите 
на празника деца се грижеха медицински екип и служи-
тели на РПУ– Пирдоп и РПУ - Етрополе. 

Първото нещо, в което се включиха малчуганите бяха 
танците. Творческите ателиета приемаха младите тво-
рци от 12:00 до 18:00 часа, когато концертите на Тита в 
Мирково и Михаела Филева в Етрополе взривиха мла-
дата публика с непосредствено поведение и танци зум-
ба.  Всеки имаше възможност да се учи и да танцува. 

Празникът даде възможност на участниците да разви-
ват своите заложби и умения и едновременно с това, 
да се веселят със своите приятели. 

Вчест на двете годишнини и по случай Деня на ми-
ньора „Елаците-Мед“ и „Геотехмин ООД“ проведоха 
редица мероприятия на територията на общините, 

където развиват дейността си. Част от тях беше тради-
ционният спортен празник, провеждан всяка година в 
навечерието на професионалния празник за работещи-
те в „Елаците-Мед“ в с. Мирково. Тази година празни-
кът се проведе на 15-ти август в Спортния комплекс на 
селото. Той бе организиран от Синдикалния комитет на 
КНСБ при ОК и Управление на „Елаците-Мед“ и се фи-
нансира от дружеството. 

М            М       Е

Работници от различни цехове на компанията преме-
риха сили в няколко спортни дисциплини. Състояха 
се състезания по футбол на мини игрище, теглене на 
въже, дартс и бягане в чували. Подобрени бяха много 
спортни резултати и постигнати нови рекорди. 

При дартс за жени, първото място беше спечелено от 
Донка Карпузова, следвана от Елена Ранчева и Цве-
тана Таскова. При мъжете победител е Пламен Алек-
сандров, втори стана Матей Кънчев, а трети е Иван 
Кърпаров. В дисциплината скачане с чували първото 

ОР ЕН РАЗНИ    МИР О О
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Вкурортния комплекс „Албена“, в периода  от 31 ав-
густ до 4 септември 2019 г., се проведе третата 
поредна открита Спартакиада на индустриалните 

работници в България. Тя бе организирана съвместно 
от Федерацията на независимите синдикати на ми-
ньорите, Националната синдикална федерация „Метал 
– електро“, Националната федерация на труда „Химия и 
индустрия“, Федерацията на независимите строителни 

синдикати, Федерацията на независимите синдикални 
организации от леката промишленост и Българска ра-
ботническа федерация „Спорт и здраве“.

В програмата на спартакиадата бяха включени състе-
зания в 12 вида дисциплини, като мини футбол, плажен 
волейбол, тенис на маса, шахмат, баскетбол (стрийт-
бол), теглене на въже, дартс, петанк, плажна борба, 
спортна табла, вдигане на пудовка и бридж.

място при жените завоюва Елена Ранчева, като след 
нея останаха Лили Минева и Виктория Арианоглу. При 
мъжете състезанието беше спечелено от Станислав 
Димитров, на второ място се класира Ангел Ангелов 
и на трето – Величко Самарджиев. В състезанието по 
теглене на въже във всеки отбор бяха включени по пе-
тима състезатели. При жените победител стана сбор-
ният тим, второ място спечели съставът на цех „Водно 
и хвостово стопанство“, а третото – „Изследователска 
лаборатория“. И при мъжете най-добри бяха предста-
вителите на ВХС, последвани от сборния отбор и карие-
ра „Миал“. Най-дълго продължи футболният турнир при 
мъжете. Първо място беше спечелено от МФЦ, второто 
– от Рудодобивен комплекс и трето – от тима на кари-
ера „Миал“. 

Победителите в отделните дисциплини бяха обявени 
от директор „Човешки ресурси“ в компанията, Милена 
Христова, а наградите бяха връчени от Пенко Нинов – 
председател на СК на КНСБ при „Елаците-Мед“. 

         

Е А И Е-МЕД  АД ЗА О А ОМ Е НО О 
Р ЕН О  РЕ А А О РИ А АР А ИАДА 

НА ИНД РИА НИ Е РАБО НИ И

О   Е М    
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Отборът на „Елаците-Мед“ бе съставен от 52-ма служи-
тели, които мериха сили с повече от 400 състезатели 
от 10 други компании. 

В крайното комплексно подреждане на първо място се 
класира нашият отбор. След голяма и оспорвана над-
превара нашите колеги успяха да завоюват купата за 
първото място със 104 точки.  Традиционните първен-
ци от „Мини Марица Изток“ този път останаха втори, 
с по-малко от две точки. Трети се нареди отборът на 
„Асарел Медет“. Отборът на „Елаците-Мед“ спечели 6 
първи отборни места в дисциплините: плажен волей-
бол (жени и мъже), вдигане на пудовка (жени), теглене 

на въже (жени), петанк (жени), шахмат (мъже), като се 
пребори и за 8  втори. Нашите колеги вложиха много 
спортен хъс, упорит труд през цялата година и разбира 
се, голям ентусиазъм за победата.

Купата на комплексен победител в Спартакиадата бе 
връчена на „Елаците-Мед“ от президента на КНСБ Пла-
мен Димитров, Валентин Вълчев, президент на Федера-
цията на независимите синдикати на миньорите, Деси 
Ягодин, председател на Българска работническа феде-
рация „Спорт и здраве“- КНСБ и от вицепрезидента на 
световната работническа федерация.

„Елаците-Мед“.АД

ДНИ НА НЕ ОРМА НО ОБРАЗО АНИЕ  
 НА ИОНА ЕН М ЗЕ  ЗЕМ А И ОРА А

                  
              

През юни 2019 г. в Национален музей „Земята и хо-
рата“ за втора поредна година се проведоха „Дни 
на неформалното образование“, които събраха 

повече от 100 участници и над 5000 посетители в рам-
ките на двете си издания.

През четирите дни се организираха разнообразни за-
нимателни работилници, ателиета и семинари, които 
бяха насочени към децата и техните родители. На все-
ки кръгъл час темите и дейностите се сменяха, за да 
се осигури възможност всеки да намери интересни и 
полезни неща. Дейностите включваха използване на 
музиката, театъра, изобразителното изкуство, програ-
мирането, науките, езика, ценностите, психологията и 
математиката като изразни средства, чрез които нау-
чаваме повече за себе си, другите и света, независимо 
дали сме деца или възрастни.

Всеки ден имаше различен фокус – семейството, учи-
лището, учениците. Дните, посветени на семейството 
помогнаха на родителите да намерят нови възможнос-
ти за свободното време на децата или на цялото се-
мейство. Дните, посветени на образованието, откриха 
нови пространства и възможности за това, което може 
да се направи в училище чрез ангажираното и мотиви-
рано участие на активните учители. Част от форумите 
бяха насочени към личното и професионалното раз-
витие на учителите, а други – към учениците. Науки-
те, природата и обществото бяха темите, около които 
се организираха практическите семинари и ателиета. 
Програмата отправи своите предизвикателства и към 
младите хора. Темите включваха богато разнообразие 
- опознаване на собствените възможности, откриване 
на силните страни, предприемачество, международни 
обмени, правото на участие на младите хора, околната 
среда.

Национален музей „Земята и хората“ 
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Движейки се из рудника, забе-
лязваме, че независимо от 
пресечения терен пътят е пер-

фектен – широк, двулентов, с мар-
кировка и чисто нов асфалт. Първа 
спирка от обиколката са двата ре-
зервоара, пред които Ивaн Ивaнoв, 
oтгoвoрник „Рaзрeшитeлeн рeжим” 
в „Дънди Прешъс Металс Крумов-
град“ обяснява цикъла на водите в 
рудника. „Гoлeмият рeзeрвoaр e зa 
тeхнoлoгични вoди, a пo-мaлкият – 
зa дъждoвни. Имaмe възмoжнocт зa 
трaнcфeрирaнe нa вoди oт рeзeрвoaрa 
зa дъждoвни вoди към тoзи зa тeх-
нoлoгични. Вoдaтa, кoятo e прeминaлa 
прeз тeхнoлoгичния цикъл, cъбирaнa 
пoд cъoръжeниeтo зa минни oтпaдъ-
ци, oт плoщaдкaтa ce връщa в голе-
мия рeзeрвoaр. т нeгo c пoмпи oтивa 
oбрaтнo в eкcплoaтaциoнния цикъл и 
нaвcякъдe, къдeтo e нeoбхoдимa при 
тeхнoлoгичния прoцec”, oбяcнявa 
специалистът. Нeпocрeдcтвeнo дo 
рeзeрвoaрa зa тeхнoлoгични вoди 
ca рaзпoлoжeни три зeлeни oръдия. 
Тoвa ca вoдoрaзпръcквaтeли, кoитo 
ce изпoлзвaт зa зacилeнo изпaрeниe 
нa вoдa. Включват се в мoмeнт, в 
кoйтo прeз гoдинaтa имa прeкaлeнo 
мнoгo вoди и служи за втора защи-
та от преливане. Първaтa зaщитa e  
пoлзвaнe нa вoдитe в тeхнoлoгичния 
цикъл и зa oрocявaнe нa пътищaтa, 
втoрaтa e при нeoбхoдимocт дa бъдe 
изпуcнaтa вoдa. Трeтaтa зaщитa e 
пoливaнe нa плoщитe зa рeкултивa-
ция.
Cпeцифичнoтo при cъoръжeниeтo зa 
минни oтпaдъци e, чe тo ce рeкулти-

Инфраструктурата на обекта 
включва следните основни 
съоръжения: 
l открит рудник;
l складове за руди и стерилна 

скална маса;
l обогатителна фабрика;
l интегрирано съоръжение за 

съхранение на минни отпа-
дъци;

l депо за почвени материали;
l помощни съоръжения.

ДО ОРИЗОН   НА Р ДНИ  АДА Е Е  



РЕ ОР А

38 МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ    8-9/2019

М           
           

   

     

вирa oщe пo врeмe нa изгрaждaнeтo 
cи. Прeз 8-тe гoдини нa eкcплoaтa-
ция вcякa клeткa, cлeд кaтo бъдe за-
пълнена (изгрaждaт се cъc зacтъп-
вaнe eднa върху другa) мoжe дa бъдe 
рeкултивирaнa.
„Имaмe -гoдишeн прoeкт зa рeкул-
тивaция на 41 хeктaрa площ на caмoтo 
cъoръжeни, при обща площ 85 хекта-
ра. Към крaя нa живoтa нa рудникa щe 
ocтaнaт зa прeмaхвaнe рeзeрвoaри-
тe зa вoдa, фaбрикaтa и пътищaтa. 
Cъoръжeниeтo зa минни oтпaдъци 
щe бъдe рeкултивирaнo дo крaя нa 
живoтa нa рудникa”, пoяcнявa Иван 
Ивaнoв.
Cъoръжeниeтo зa минни oтпaдъци 
e изградено тaкa, чe дa нe зaдържa 
вoдa, a дa я прoпуcкa чрез дрeнaжи 
в ocнoвaтa си. Oт тaм в резервоар в 
нaй-ниcкитe тoчки нa двeтe дeрeтa
ce cъбирa вoдaта и чрез система 
от помпи oтнoвo ce връщa в тeх-
нoлoгичния цикъл. Рeзeрвoaрът за 
дъждовни води е нaпрaвeн зa cигур-
нocт. Той ocигурявa възмoжнocттa 
дa ce пoeмaт нaй-тeжкитe дъждoвe 
зa 30-гoдишeн пeриoд, които са ва-
лели тук. Такова  е изискването 
към проектирането му, заложено в 
решението по ОВОС. Дъждовният 
резервоар подпомага и чисто техно-
логично - когато има нужда от вода 
се препомпва в големия резервоар и 
се използва, когато няма нужда, се 
изпарява. 
Последният цикъл е от резервоара 
за технологични води до пречист-
вателната станция за химично пре-
чистване. Пречистените води се 
изпускат чрез тръбопровод на 7 km 
след Крумовград. От плoщaдкaтa 

 Г        И  И   
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поле с дълбочина от 5 метра, което 
се изземва на 2 пъти. Взривните ра-
боти се извършват 2 пъти седмично.
„Нивaтa мeжду хoризoнтитe в рудник 
„Ада тепе“ ca пo 5 мeтрa. Нaрoчнo e 

нaпрaвeнo тaкa. В България се сре-
ща само в нашия рудник и вcичкo e 
cвързaнo cъc ceлeктивния дoбив – 
oпрeдeлямe вcякo eднo руднo тялo 
пo нaй-нoвaтa ни тeхнoлoгия – . 

           
           

              
          

„Работещите във фирмата са 
първите миньори на „Ада тепе“ 
след траките. Преди 3500 го-
дини някогашните жители са 
открили златото на това място. 
Траките са успели да изземат 
до 10 метра от горната част на 
хълма, а сега, благодарение на 
новите технологии, съвремен-
ните работници ще достигнат 
дълбочина до 140 метра. Под 
това ниво в „Ада тепе“ няма зла-
тоносни руди, показват направе-
ните сондажи, чиято дълбочина 
достига до 2 000 метра“, разказ-
ват специалистите на „Дънди 
Прешъс Металс“.

излизaт чиcти вoди c кaчecтвoтo нa 
питeйни пo химични пoкaзaтeли.
Виждаме отблизо и как изглежда 
част от разработеното находище 
при следващата спирка - хoризoнт 
450. Рудникът e прoeктирaн дa ce 
иззeмe нa 4 фaзи. Cлeд дocтигaнeтo 
нa хoризoнт 430 ce влизa във втoрa 
фaзa, тъй кaтo cъдържaниeтo нa 
рудата е тaковa, чe трябвa дa се 
нaмeри oптимaлният вaриaнт зa 
прoизвoдcтвo и пeчaлбa.
Миннaтa техника включва 4 ка-
миона, кoитo ce чупят в cрeдaтa 
(дъмпери), a другитe 4 кaмиoни ca 
кaриeрни (самосвали). Имa и двa хи-
дравлични бaгeрa с обратно гребане 
и булдoзeри. C булдoзeрa и c грeй-
дерa ce пoддържaт и пътищaтa нa 
caмaтa плoщaдкa. 
Използват се 2 сонди за пробив-
но-взривните дейности. Сондира се 
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При нeя ce oчeртaвaт руднитe тeлa 
след всяко взривяване“. 
„При сeлeктивния дoбив вcякa eднa 
кoфa, кoятo нaтoвaри бaгeрът, ce 
знae кaкъв вид мaтeриaл e и къдe 
трябвa дa oтидe. Багерът е снабден с 

 система, която му показва къде 
е рудата и къде – стерилната скална 
маса”, кaзвa Бoриcлaв Гeчeв, глaвeн 
инжeнeр „Прoизвoдcтвo” нa рудник 
„Aдa тeпe”.
Вcякo eднo oчeртaниe oзнaчaвa 
някaквo cъдържaниe нa рудa - cи-
ньoтo - ниcкo cъдържaниe нa рудa, 
зeлeнoтo - cрeднo, жълтoтo - виcoкo, 
a чeрвeнoтo - cупeр виcoкo cъдържa-
ниe. 
„Пo тoзи нaчин вcичкo e мaркирaнo 
нa oпeрaтoритe нa бaгeрите. Имaмe 
тройна cиcтeмa, кoятo ги нaпрaвля-
вa и пoкaзвa грaницитe нa рудaтa и 
дълбoчинaтa, нa кoятo дa грeбaт. Aкo 

излeзe извън грaницитe, cиcтeмaтa 
вeднaгa cигнaлизирa, чe трябвa дa 
кoригирa пoлoжeниeтo нa кoфaтa”, 
дoпълвa инж. Гeчeв.
Прoцeнтнoтo cъдържaниe нa злaтo 
в рудaтa e рaзличнo. Ниcкoтo cъдър-
жaниe вaрирa oт 0,60 дo 0,80 грaмa 
нa 1 тoн. Oт 0,70 дo 2,5 грaмa e cрeд-
нo cъдържaниe, a oт 2,5 дo 10 грaмa 
нa тoнa e виcoкo cъдържaниe. Нaд 
10 e cупeр виcoкo.
„Пo принцип oт рудникa трябвa дa 
бъдaт извaдeни oкoлo 25 тoнa злaтo 
зa 8-тe гoдини рaбoтa. Инвecтициятa 
e oгрoмнa, мнoгo хoрa ce питaт дaли 
e гoлямa, зaщoтo рудникът нe e мнoгo 
гoлям – ширoк e 800 мeтрa, a e дълъг 
1000 мeтрa. При първaтa фaзa дълбo-
чинaтa нa рудникa e 100 мeтрa. Cлeд 
тoвa зaпoчвaт 120 и 140 мeтрa, което 
е и общата дълбoчинa на рудника”, 
кaзвa глaвният инжeнeр.

О           

Интeрecнoтo нa рудникa e, чe имa 
гoрнa зoнa, кoятo e c oкиcлeнa вoдa. 
В ocнoвaтa имa eдин плacт, кoйтo e 
дeбeл 10 мeтрa (наричан „cтeнaтa”) 
и тaм e нaй-дoбрoтo cъдържaниe. 
„Вce oщe нe cмe cтигнaли дo нeгo. Щe 
cтигнeм мoжe би cлeд oкoлo 10 хoри-
зoнтa нaдoлу, кoeтo щe се случи през 
2020 г.”, кaзвa инж. Гeчeв.
„Тoвa ca клeткитe, кoитo cмe пoдгoт-
вили нa интeгрирaнoтo cъoръжeниe 
зa съхранение нa минни oтпaдъци в 
южнaтa дoлинa. Клетка „А“ е в процес 
на изграждане. В клeткa „Б” нaливaмe 
вeчe мaтeриaл. Зa нeя имaмe oщe 
около 10 дни oбeм дa нaливaмe. 
Интeгрирaнoтo cъoръжeниe зaлaгa 
нa бързoтo дрeнирaнe нa вoдaтa oт 
мaтeриaлa. лед като се дренира 
чрез помпи връщаме водата в резер-
воара за технологични води. Cлeд 
тoвa чaкaмe oт  дo 6 ceдмици дa ce 
кoнcoлидирa мaтeриaлът. Зaпoчвaмe 
дa гo пoкривaмe c гeл кoмпoзит и cлeд 
тoвa cъc cкaлнa мaca”, oбяcнявaт 
cпeциaлиcтитe oт „Дънди Прeшъc 
Мeтaлc Крумoвгрaд”. При тoзи вид 
съоръжения двa пъти ce cъкрaщaвa 
плoщтa cпрямo cтaндaртнитe. Тe ca 
пocтoяннo в прoцec нa изгрaждaнe.
Обиколката завърши при пречист-
вателната станция за водите, изгра-
дена в близост до обогатителната 
фабрика. МДГ

По периферията на рудните тела се правят сондажи, които не са взривни, 
а в тях се поставят сензори. Маркират се върху чертеж и координатите 
им се записват. След взривяването рудата и стерилната скална маса се 
изместват. Намират се сензорите, вземат се новите им координати и се 
сравняват със старите. Прави се нов чертеж на рудата след взрива. Нови-
те данни се зареждат в компютъра на багера, който е оборудван с джипи-
ес и машината се позиционира спрямо зададените координати.   Когато 
багерът започне работата е ясно дали се изземва руда или стерилна скал-
на маса. Технологията на селективния добив не допуска смесването на 
стерилна скална маса и руда, като по този начин се избягват загуби.
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ABSTRACT

is study pro ides an in esti ation o  t e o er urden 
solid inclusions properties in Mini Maritsa I tok EAD 
and t eir possi le application as road construction 
materials. Se eral tests usin  micro De al met od 

a e een per ormed o  t e wear resistance 
o  material rom t e i t  open ori on in Mine 

royano o-3. e o tained results are compared wit  
t e c aracteristics o  road construction materials, 
accordin  to t e re uirements o  DS.

K  open pit, solid inclusions, utili ation o  
minin  waste

РЕЗ МЕ

В доклада са направени изследвания на свойствата 
на твърдите включения от откривката в мини „Мари-
ца-изток“ EАД с цел доказване на възможностите за 
използването им като суровина за пътни настилки. 
Извършени са изпитвания за износоустойчивостта 
по micro Deval на материал от пети откривен хоризонт 
в рудник „Трояново-3“. Получените резултати са срав-
нени с характеристиките за използване на материала 
като пътностроителна суровина,  съгласно изисква-
нията на БДС.

О И Д МИ  открит рудник, твърди включения, 
оползотворяване на минни отпадъци

Най-големите открити рудници за лигнитни въ-
глища в България („Мини Марица изток“ ЕАД) 
разработват плиоценски масив, който се харак-

теризира със сложни структурни особености, състав 
и специфични физико-механични свойства. При ра-
бота на роторните багери в надвъглищния терциерен 
комплекс в откритите рудници се срещат различни па 
форма, размери и свойства твърди включения. Това 
обикновено са скални късове транспортирани от 
провинцията на подхранване при отлагане на глинес-

то песъчливите седименти в терциерния басейн или 
локално литифицирани пясъци, глинести пясъци и 
др., които имат аналогично поведение в масива, като 
това на скалните разновидности. 

Твърдите включения се различават много по петро-
графски състав, което е свързано с провинцията 
на подхранване на терциерния басейн (за твърдите 
включения  транспортирани и отложени на мястото 
на опробване) и от литификационните и диагенетич-
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. ДО  Д-Р ИН  Е Е-
НИ  А Е АНДРО А е 
преподавател в катедра 
„Открито разработване 
на полезни изкопаеми и 
взривни работи“. Науч-
ната и научно-изследо-
вателската  дейност об-
хваща конкретни области 
от открития добив на 
полезни изкопаеми: ре-

култивация на нарушените терени, устойчивост 
на откосите и отводняване на открити рудници, 
приложение на специализирани минни софтуер-
ни продукти. Специализирала е „Икономическа 
оценка на минни проекти“ във Висшето минно 
училище в Париж, Франция. Доц. д-р  Е. Алексан-
дрова е ръководител и участник в десетки дого-
ворни проекти, включително и в два европейски 
в областта на разработването и апробирането на 
електронни форми на дистанционно обучение в 
МГУ „Св. Ив Рилски” и кариерно развитие на пре-
подавателите в университета. 

РО  Д-Р ИН  И А О 
О РЕ е декан на Минно-

технологичния факултет 
и ръководител катедра 
„Открито разработване 
на полезни  изкопаеми 
и взривни работи“ в МГУ 
„Св. Ив. Рилски“. Научните 
му интереси са в областта 
на проектирането, строи-
телството, разработка и 

експлоатацията на открити рудници; подводен до-
бив на полезни изкопаеми; организацията и кон-
трол на производствените процеси при добива на 
полезни изкопаеми; управление на качеството на 
добиваните полезни изкопаеми; процеси и тех-
нологии при открития добив на полезни изкопа-
еми, като и рекултивация на нарушените терени.
Проф. д-р Ив. Копрев е автор на научно-приложен 
лекционен курс по „Минен софтуер”, 3 моногра-
фии, 3 учебника и 1 методическо ръководство. 
Гостуващ лектор е в Университет „Гоце Делчев”- 
Щип, Македония и в СУ „Св. Кл. Охридски“.

.  А  Д-Р ИН  ДА-
НИЕ  АМЕНО  Е- 
ОР ИЕ e преподавател 
в катедра „Открито раз-
работване на полезни 
изкопаеми и взривни 
работи“ в МГУ „Св. Ив. 
Рилски“. Научните му 
интереси са в областта 
на проектирането, стро-
ителството, разработка-
та и експлоатацията на 

открити рудници; подводен добив на полезни из-
копаеми; организацията и контрол на производ-
ствените процеси при добива на полезни изко-
паеми; управление на качеството на добиваните 
полезни изкопаеми.

пясъчници с варовита спойка и пясъчници със сили-
катен цимент ( ).

Наличието на твърди включения, разположени в ня-
кои от откривните хоризонти в откритите рудници 
в „Мини Марица-изток“ ЕАД води до нарушаване на 
нормалния технологичен процес на работа на изкоп-
но-транспортно-насипищна механизация, изразяващ 
се в чести и тежки механични аварии, намаляване 
на производителността на багерите, увеличаване на 
разходите за издръжка и т.н. (Златанов и др., 2008).

През последните няколко години в рудник „Трояново-3“ 
в пети откривен хоризонт, който се разработва от ро-

 А  Д-Р ИН  Е Е-
ИН БА Е е препода-

вател в Минно-геолож-
кия университет „Св. 
Ив. Рилски“, катедра 
„Подземно строител-
ство“. Освен с препода-
вателска дейност, про-
фесионалният му опит 
е свързан с участие в 
научно-изследовател-

ски колективи в направления: „Проучване, добив и 
преработка на полезни изкопаеми“ и „Архитектура, 
строителство и геодезия“. Специализирал е в Тех-
нически университет „Минна академия“, Фрайберг 
(Германия). 

ните процеси (спойка, песъчливи глини с варовита 
спойка и др.). 

Генезисът на твърдите включения до момента не 
е изяснен, но се приема, че част от тях (предимно в 
най-горните откривни хоризонти) са инфилтрационни 
образувания, а тези от тях които се срещат в по-до-
лните откривни хоризонти са сингенетични на глини-
те. За образуването на първия генетичен тип същест-
вена роля са оказали пукнатините в глините.

Твърдите включения се срещат в следните разновид-
ности: бели кредоподобни варовици; варовитизирани 
глини; варовици – песъчливи и глинести; пясъчници –
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торен багер s2000 започват да се 
появяват твърди включения. Тяхно-
то разпространение е неравномер-
но и липсва закономерност по от-
ношение на пространственото им 
местоположение, форма, размери и 
вид, т.е. може да се счита, че те са 
хаотично разпръснати и създават 
неблагоприятни тежки условия за 
работа на роторните багери. 

За осигуряване на сравнително 
нормална работа на багерите е 
възприет класическият метод за 
разрушаване на твърдите включе-
ния с помощта на пробивно-взрив-
ни работи (ПВР). Това е основният 
вариант (технологично решение) за 
разрушаване на твърдите включе-
ния и за създаване на сравнител-
но нормални условия за работа на 
механизацията. Въпреки извърш-
ването на ПВР, почти след всяко 
взривяване се констатират над-
габаритни късове (с размери над
400 mm) в обем до 5%. В процеса 
на изземване на взривената минна 
маса, при поява на надгабарит, съ-
щите се преместват извън обсега на 
забоя.  Като се има предвид, че сред-
но от едно взривно поле се отделят 
негабарити с обем 100-120 m3 (при 
максимално допустими 1000 m3  от
20 000 m3 обем на взривното поле), 

Изискване по БДС EN 2282-83 за пътни основи, необработени със свързващи 
вещества

ПОКАЗАТЕЛ

Категория на движението:

Много леко, леко и 
средно Тежко и много тежко

Горен 
пласт

Долен 
пласт

Горен 
пласт

Долен 
пласт

Износване в барабан тип „Лос 
Анджелос“, в % по маса не повече от: 40 45 35 40

Дробимост под статичен товар,
в % по маса не повече от: 21 24 18 21

Мразоустойчивост след 15 цикъла на 
замръзяване и размразяване или след 
3 цикъла третиране с натриев сулфат, 
загуба, в % по маса не повече от:

10 10 10 10

Съдържание на пръчковидни и плочко-
видни зърна, в % по маса не повече от: 20,0 30,0 18,0 25,0

Съдържание на отмиваеми частици,
в % по маса не повече от: - - - -

           Д  
 

  О     

то от 2010 г. досега натрупаният 
обем негабаритни късове непре-
къснато нараства. Частично на-

маляване на посочените обеми се 
извършва чрез извозване с авто-
самосвали извън обхвата на пре-
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местване на гумено-транспортните 
ленти. Въпреки това, все още са 
налице депа с десетки хиляди на-
трупани негабаритни късове, които 
създават трудности при отработва-
нето на долулежащия четвърти от-
кривен хоризонт. 

Едно от решенията за предотвра-
тяване нарастването на посоче-
ните обеми твърди включения е 
изследване на възможностите за 
тяхното натрошаване и приложе-
ние като материал за поддържане 
на вътрешнорудничните пътища 
(Копрев и др., 2007). За целта в 
рудник „Трояново-3“ от началото на
2019 г. се използва мобилна че-
люстна трошачка, като натрошения 
материал намира конкретна реали-
зация в рудника.  Във връзка с това 
възниква необходимостта от срав-

нителен анализ на физико-меха-
ничните показателите на твърдите 
включения с изискванията, заложе-
ни в стандартите за чакъла като су-
ровина за пътни настилки ( ).

Съгласно изискванията, заложени в 
БДС EN 1097-1:2011 „Изпитване за 
определяне на механични и физични 
характеристики на скалните мате-
риали“ е определено съпротивление-
то на износване (micro-De al) чрез 
изследвания в лабораторията по 
„Управление на процесите в скалния 
масив“ към МГУ „Св.Иван Рилски“, 
София.

Изследвани са образци от материали, 
представляващи твърди включения 
в откривката на пети откривен хори-
зонт от рудник „Трояново-3“, Мини 
„Марица-изток“ ЕАД (  ). 

  О       

Изследването на съпротивлението 
на износване с уреда micro De al 
(  ) включва:

Получаване на проба с маса не 
по-малко от 2 k . За целта пред-
варително натрошеният материал 
преминава през набор от сита с 
диаметър на отворите 10 mm, 12,5 
mm и 14 mm. Спазено е условие-
то, необходимото преминалото ко-
личество материал през сито 12,5 
mm да е в диапазона 60-70%. Оста-
налият материал от пресяването в 
сито с диаметър 10 mm се смесва 
с материала от сито 12,5 mm. Полу-
чените количества на фракциите са 
( ):

l 12,5 mm – маса Мпр1  1338,2 ;

l 10,0 mm – маса Мпр2  1570,7 ;

или общата маса на получената 
проба е 

Мпр  Мпр1   Мпр2  2908,9 .

Масата се редуцира, като се оси-
гуряват две проби – всяка с маса
500±2 . Получените резултати са: 

l Проба № 1 – маса на материала 
m1  500,2 ;

l Проба № 2 – маса на материала
m2  500,2 .

Всяка  проба  се  поставя  в  отделен  
барабан,  в  който  се  добавят сто-
манени топки до достигане на маса 
5000  2  и се налива 2,5  0,05 литра 
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2

500 347,9 30,4%
5DEM −= =

1 2 26,3 30,4 28%
2 2

DE DE
DE

M M
M

− += = =

Получената стойност за съпротивлението на износ-
ване кореспондира с изискванията, заложени в БДС 
EN 2282-83 за използването на материала като суро-
вина в пътната настилка. Имайки предвид временния 
характер на вътрешно рудничните пътища, се доказ-
ва пригодността  им за конкретните условия на руд-
ник „Трояново-3“, Мини „Марица-изток“ ЕАД.

От гледна точка на химичните свойства на твърдите 
включения, материалът е подходящ за използване в 
строителни дейности и пътно строителство. Той не 
съдържа минерали, способни да формират кисели 
дренажни води и минерали, които отделят корозион-
но-агресивни йони в количества, надвишаващи раз-
решените от съответното законодателство (Панайо-
това и др., 2019).
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вода (  ,  ). Барабаните се завъртат с честота
100  5 min-1, като правят  12000  10 оборота. След 
това барабаните се изсипват, материалът се преся-
ва през сита 1,6 и 8 mm. Материалът се промива и 
внимателно се отделят стоманените топки от пробата 
при сито 8 mm. Единичните остатъци от пробата при 
двете сита се смесват, изсушават се (110  5 С) и се 
записва маса – m закръглена до 1  (  ).

Получените резултати след изсушаване са:

l Проба № 1 – маса на материала М1  368,7 ;

l Проба № 2 – маса на материала М2  347,9 .

Въз основа на получените резултати се изчислява съ-
противлението на износване по израза:

                   

500 ,%
5DE

MM −=    (1)

където: М е общият остатък върху сито 1,6 mm в .

Окончателният коефициент на micro De al – MDE е 
средноаритметичното получено от двете проби, за-
кръглено на цяло число. В случая:

1

500 368,7 26,3%
5DEM −= =

№ Характеристики Проба №1 Проба №2

1 Маса на материала, 500,2 500,2

2 Маса на стоманените топки, 4998,3 5001,3

3 Количество вода, 2500 2500,0

  М   
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РЕЗ А И И РО И Е НИ

Венелин Х. Велев - enelin. e a .
Институт по океанология, БАН 

NA A  GAS, OI  AND I MEN IN WES  FO E A AN P OD CING A EA: O COMES AND 
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ABSTRACT

is paper is a re atin  Exploration Prodaction 
in ormation deri ed rom lon  lastin  acti ity o  ul-

arian eolo ical enterprises in a mentioned area. On 
t e ase o  many eoc emical data, addressed to lo-
cal ormation units, t e aut or re eals t at nowadays 
existin  population o  ydrocar on accumulations is 
not conse uence o  a lon  distance mi ration rom 
t e deep sittin  Paleo oic source rocks or rom t e 
easterly positioned uko it depression. In opposite 
o  some early speculations, exposed analytical in or-
mation pro es in practice t at oil and as ydrocar-

ons are an autoc t onous production o  t e local 
Meso oic rock roup. 

KEYWORDS: natural as, oil, itumen, West Fore al-
kan

ЕДЕНИЕ

Понятието „нефтогазоносна област” е използва-
но преди време от Монахов, Станев и Зидарова 
за части от периферията на Западночерномор-

ския седиментен басейн 1 . На нашата суша има и 
други, още по-добре изучени, компоненти на нефтоге-
оложкото райониране. Ясно очертаната Западнопред-
балканска област (  ) отдавна е с устойчиво де-
финирани граници: активната търсещо-проучвателна 
дейност (за традиционни ресурси) е фактически при-
ключила, върху новите добивни технологии за нетра-
диционни такива има безсрочен мораториум и само 
спорадични сондажи обслужват Чиренското под-
земно газохранилище. Областта е съставна част на 

ABSTRACT

Обобщени са познавателни и практически резултати, 
добити след дългогодишна търсещо-проучвателна 
дейност на държавната геоложка служба в областта. 
Като разполага вече известни геохимични данни вър-
ху тукашното отчетливо разчленено геоложко прос-
транство, авторът изтъква, че множеството течни 
и газообразни въглеводородни акумулации в мезо-
зойски скали не са продукт на „далечна миграция” 
от дълбоко лежащи палеозойски източници или от 
района на Луковитското понижение. Напротив, раз-
пределението на техните свойства в дълбочина и по 
литостратиграфски единици (свити) доказва че неф-
тогазоносността на мезозойската група от седимен-
ти в областта фактически има автохтонен характер. 

О И Д МИ  природен газ, нефт, битуми, Запа-
ден Предбалкан

голямата Предбалканска тектонска единица, някога 
схващана и като единен „нефтогазоносен басейн” 2 , 
където общо над 160 дълбоки и структурни сондажи 
постигат рано линеен метраж от 223 000 m 3 . Полу-
чените резултати още през миналия век предоставят 
достатъчно веществен материал и информация за 
райониране на статичното геоложко пространство, 
както и за характеристика на въглеводородните му 
ресурси. При все това, принципно важни аспекти от-
носно естеството на Западнопредбалканската неф-
тогазоносна област (ЗПБНГО) остават погрешно раз-
тълкувани от българските геолози. По темата ясно и 
категорично са обявени две концептуално различни 
становища, които не са базирани на емпирични осно-
вания. Едното предполага, че богатата гама от въгле-
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ЕНЕ ИН РИ О  Е Е  завършва СУ „Кл. Охридски” („геолог-палеонтолог”) и 
аспирантура в Московския държавен университет (катедра „Геология и геохимия 
на изкопаемите горива”), а се хабилитира от Института по океанология на БАН 
(ст.н.с.). Започва професионална работа от 1960 г. в „Предприятие за геоложки 
проучвания и картиране” (София), продължава в звена на Комитета по геология 
и минерални ресурси (Тематична група, ГПЛИ, НИПИ, „Геология и Геофизика” АД) 
и като експерт на МОСВ. В определени периоди преподава в СУ и МГУ. Изследва 
предимно научни и научно-приложни аспекти в сектора на изкопаемите горива 
(природен газ, нефт, твърди битуми, битумолити и въглища) в различни райони 
на страната (включително и дълбоководните сапропели в Черно море). От 2010 г.
популяризира видовете нетрадиционни източници на въглеводороди в България 
(„черни аргилити”, „плътни резервоари” и „въглищен метан”). Публикува научни 
и научно популярни статии, главно в български периодични издания (над 300 

заглавия) и сътрудничи на списание „Минно дело и геология” повече от 20 години. Участвал е в няколко ко-
лективни тематични сборници с обобщителен характер по територията на България и акваторията на Черно 
море. В. Х. Велев е консултирал няколко чуждестранни компании с интерес към българските източници на 
нефт и газ (традиционни и нетрадиционни), но никога не е работил извън пределите страната.

водородни фази, установени в областта, е резултат 
на латерален приток откъм Луковитско-Търновското 
понижение 4 , а другото твърди, че източникът на 
въглеводороди се намира под мезозойско-горнопа-
леозойската скална група 3, 5 . Първото становище 
фактически отрича възможността на разнообразните 
мезозойски седименти - в областта да имат „собстве-
но производство” на нефт и газ, а второто, освен това, 
добавя и внушение за перспективност на дълбоко 
лежащи палеозойски формации. В действителност, 
внимателното и непредубедено вглеждане в прос-
транствено-стратиграфските позиции и веществени-
те показатели на множеството находки от газ, нефт 
и битуми тук дават основания за съвършено други 
изводи и заключения. 

Е ОНИ А И О ОБЕНО И НА РОЕ А 

Западнопредбалканската нефтогазоносна област се 
простира между поречията на реките Огоста и Ис-
кър, на север от Старопланинската челна линия. В 
това пространство, по времето на „мързелива” перм-
ско-триаска рифтогенеза (с минимален магматизъм) 
се натрупва Петроханската теригенна група (Д. Три-
ас), Искърската карбонатна група (Ср. Триас) и регре-
сивната Мизийска група (Г. Триас). След Старокимер-
ската орогенеза тук се отлагат долно-средноюрски 
предимно теригенни формации, надградени със За-
паднобалканската карбонатна група (Г. ра-Д. Кре-
да). На повърхността се разкриват части от дебели 
долнокредни варовиково-мергелни задруги (Мрамо-
ранска и Салашка свити) и внушителната Врачанска 
ургонска група (Апт). 

В структурен план областта се доминира от обшир-
на Монтанско-Мраморенска и тясна  северна Вла-
димирово-Марковска антиклинална зона, чиито ли-
тостратиграфски единици постепенно затъват на 
изток в Искърското понижение. Отразяващите сеиз-
мични граници на среднотриаската серия впечатля-
ват с бързо задигане от  и И към С и СЗ, което 
е показано на много дълбочинни карти и геоложки 
профили 6 . На общия структурния план, очертан 
по триаски граници, изпъкват две крупни антифор-
ми, разделени от седловина (под долината на р. Бо-
туня) и няколко второ- и третостепенни усложнения 
(огъвания и разломи), които не успяват да създадат 
обемно значими капани. В най-възвишения участъ-
ка на централната Мраморенска брахиантиклинала 
се очертава Чиренската локална структура. Тя е със 
запазена мезозойска архитектура, съхранен сводов 
капан и съдържа промишлен газов залеж в триас-
ко-долноюрски колектори (  ).Западната част на 
областта, изградена от Монтанската антиклинала, 
се отличава с рано заложено в нейната основа гра-
беновидно понижение, изпълнено с дебели до около 
1 km долно-средноюрски седименти, лежащи върху 

   Г        
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различно ерозирани триаски задруги 7 . Източният 
дял на областта се заема изцяло от голямото Искър-
ско понижение,  чиито недра остават все още не са 
добре изучени. Проведени в миналото повърхностни 
картировки и дистанционни обследвания набелязват 
тук две линейни антиклинали - Бешовишка и Люти-
бродска, както и една овална позитивна структура на 
север от с. Типченица 8 , която не е сондирана. 

По същество, описваната част на Предбалкана е един 
по-нискостилен тектонски компонент на Балканид-
ния ороген, добре обособен, чрез разседи и възседи, 
от терена на Мизийската платформа. Общоприета е 
констатацията, че тектонският облик на областта е 
оформен в хода на няколко етапа през къснотриаско, 
средноюрско (предкаловско) и следваланжинско вре-
ме, но най-вече – чрез еоценските (лютеските) ком-
пресионни фази 9 . В действителност, движения по 
някои тектонски граници са били осъществени и през 
Неогена 10 . В наши дни цялата територия на опис-
ваната продуктивна област се схваща като „доста об-
ширна северновергентна параавтохтонна пластина, 
изградена както от скали на домезозойската подлож-
ка, така и от триаски, юрски и долнокредни седимен-
ти” 13 . Хронологията на геопроучванeто в ЗПНГО е 
изчерпателно изложена в немалко публикации 2, 3, 
4, 6, 11, 12 , но авторите им определят нееднозначно 
позицията на Западния Предбалкан в системата на 
тектонското райониране на България. Природен газ, 
нефт и битуми са установени в повечето от обосо-
бените тук мезозойски литостратиграфски единици- 
свити. Тяхната свързана последователност оформя 
два големи цикъла на седиментно натрупване: три-
аски и долноюрско-долнокреден, които са разделени 
от първоразрядна ерозионна граница, наложена от 
Старокимерската орогенеза.

Колекторни задруги. Лабораторни и геофизични по-
казания 3, 6 . определят като традиционни колек-
тори на пластови флуиди широка гама скални ви-
дове (варовици, доломити, пясъчници, алевролити) 
и техни асоциации – задруги. На повърхността се 
разкриват части от зоналната аптска колекторна за-

друга, а в дълбочина присъстват още регионална 
горноюрско долнокредна колекторна задруга и реги-
онална среднотриаска колекторна задруга. С изклю-
чение на окарстените хоризонти в карбонатните ма-
сиви (Г. ра-Д. Креда) скалите-колектори в областта 
имат сравнително ниска порова вместимост (под 6% 
ефективна порестост). Тяхната абсолютната прони-
цаемост се колебае в широки граници - между 1000 
и 0,1 m2. Най-обширно разпространение има горно-
юрско долнокредната колекторна задруга (сбор от 
карбонатните Яворецка, Гинска, Гложенска и Брест-
нишка свити). Нейната дебелина е внушителна, като 
на места надхвърля 1.5 km. Значително присъствие 
има и един „комплекс” от проницаеми карбонатни 
среднотриаски свити - Милановска, Оплетненска, 
Бабинска и др. (ТКК), чиято обща дебелина достига 
около 1 km. 

Горнотриаските формации се изграждат от литолож-
ки разнообразни и с понижени филтрационни пока-
затели седименти, които постепенно изтъняват от 
изток към запад, под вече споменатата регионална 
ерозионнна граница. В резултат, на места зоналната 
долноюрска колекторна задруга и по-старите сред-
но- и долнотриаски колектори се озовават в директен 
контакт (както това е в обхвата на Чиренската струк-
тура). В границите на колекторните задруги присъст-
ват и разноразмерни тела от плътни микрозърнести 
(триаски) и слабо глинести варовици (горноюрски), 
които в различните „капани” добиват двойствено 
функционално назначение, в зависимост от показа-
телите на съседните скални видове. 

Изолиращи задруги. В областта с широко присъствие 
се отличава регионалната долнокредна изолираща 
задруга  на Салашката и Мраморенската свити (Ба-
рем-Хотрив). Под нейните трудно проницаеми мерге-
ли са локализирани много от анализираните находки 
от нефт и природен газ. С добро (но не повсевмест-
но!) разпространение се характеризира още средно-
юрската изолираща задруга, персонифицирана от ар-
гилитите и алевролитите на Етрополската свита (Ср. 

ра). Под нея често лежат ранноюрски, литоложки 
разнообразни седименти, които се възприемат общо 
като съставен или сложен колектор. Зонален обхват 
има и нор ретската изолираща задруга в която участ-
ват Белиизворска (частично), Комощишка и Главашка 
свити, отличаващи се с увеличено участие на аргили-
ти и мергели в разреза. В така определените зонални 
и регионални изолиращи задруги се срещат по-малки 
„включения” от относително проницаеми тела (пла-
стове и пачки).

Възможните генераторни скали. За профила на раз-
глежданата област е характерна доминацията на кар-
бонатни и глинесто-карбонатни формации (триаски и 
горноюрски) с твърде ниско съдържание на органи-
чен въглерод - Сорг..В тях дори средните показатели 
на Сорг в мергелите, глинестите алевролити и арги-
литите не преминават или преминават рядко грани-
ците на кларка за стратисферата – 0,6% 6, 14, 15 . С 
около кларкови показатели се характеризират глав-
но долнокредните глинесто-карбонатни седименти 
на Салашката, Мраморенската и Сумерската свити. 

         -
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По-добри в това отношение са предимно теригенни-
те скали на Долната и Средната ра, застъпени в 
Бачийщенска (с местни аналози), Озировска и Етро-
полска свити, в които средното съдържание на Сорг
е около кларковото (за мергелите) и почти два пъти 
над кларка (в аргилитово-алевритовите разновид-
ности). Фосилното органично вещество (ФОВ) в дол-
но-средноюрския сегмент се доминира от континен-
тални прекурсори („хумусов тип ОВ”), поради което 
трябва да се схващат като генератор на предимно 
газообразни въглеводороди (течните са в подчинено 
количество). Морските карбонатни формации пък са 
обогатени с ОВ на аквагенна основа, което генерира 
главно течни въглеводороди и по-малко газообразни.

Преди няколко години частна компания прокара един 
нов сондаж (Р-11 Горно  Пещене) за целево изучава-
не на нетрадиционните въглеводородни ресурси на 
Етрополската свита в Северна България. Тези енер-
гоносители заслужава без съмнение специално вни-
мание, но тук и сега те няма да бъдат обсъждани.

Геотермичен режим. Величините на съвременния 
топлинен поток в областта варират между 74 и
82 mW/m2 17 . Както показват термометричните из-
следвания в повече от дузина сондажи, на дълбочина 
от 2000 m под земната повърхност пластовите тем-
ператури варират между 69 и 80 оС. При такива ус-
ловия в колекторните пластове трудно протичат или 
въобще престават да действат опасните процеси на 
биогенна деградация на нефтените въглеводороди. 
Тъй като в сондажите газови притоци започват да 
се появяват на дълбочина около 1,5 km, можем да 
заключим, че в по-плитко залягащите резервоарни 
хоризонти всички видове въглеводородните акуму-
лации са подвластни на дифузно разсейване, физи-
ческо изпарение, окисление и биогенна деградация. 
Най-явно хипергенният отпечатък на тези процеси е 
проявен при разнообразните по състав и консистен-
ция нефтени фази в ургонските варовици 18, 19 . 

Литогенеза.  Като се изключат палеогенските и горно-
кредните седименти, почти всички останали скални 
формации на областта са постигнали мезокатагенно-
то  ниво на своята литогенетична еволюция. По редки 
определения, отражателната способност на витрини-
та (ОСВ) от въглищни включения в долноюрски скали 
от западната част на Мраморенската антиклинала 
индикира стадий на термогенеза от средата на т. н. 
„нефтен прозорец” (0,9 – 1,1% o). В обхвата на Искър-
ското понижение, където основата на ТКК попада на 
дълбочина 5500 и повече метра, скалите на компле-
кса трябва да са изцяло в „газогенерационната зона” 
(ОСВ над 1,3% o). Напредналата литогенеза и богата-
та на тектонски събития история на триаско-юрските 
седиментни формации в областта е „записана” ясно 
в карбонатните скали (  ) чрез гъста мрежа раз-
норангови пукнатини и сутурно-стилолитови повърх-
нини 20 . 

ИДИ  РИРОДНИ Е РЕЗЕР ОАРИ 

Пластови води. Присъстващите в колекторните скали 
води са хидрохимично доста разнообразни, като пре-
обладават такива с признаци на древно опреснява-
не. Води с нормална концентрация присъстват само 
в най-долните триаски карбонатни задруги. Почти 
навсякъде е установено наличие на разтворени въ-
глеводороди и специфични микрокомпоненти-инди-
катори на нефтогазоносност 6 . В повечето води от 
триаски и юрски колектори се долавят прояви на 
сулфатна редукция, резултат от дейност на някога ак-
тивни бактериални съобщества в нискотемпературна 
среда (под 60 оС). 

Природен газ и нефт. Локализацията и морфологията 
на въглеводородните акумулации и „прояви” от газ, 
нефт или естествени дериватни битуми в сондажните 
разрези и повърхностните разкрития е била неедно-
кратно оповестявана. Последното всеобхватно обоб-
щение на тези данни датира отпреди много години 

6 . По-късно Монов 10  отново 
изброява всички установени тук 
въглеводородни акумулации. На-
товарената с много ресурсни на-
дежди област се оказва носител 
на само един залеж с промиш-
лено значение, днес превърнат 
в подземно газохранилище (  

). Чиренският газокондензатен 
залеж е вместен в апикалната 
част на Мраморенската бра-
хи-антиклинала. Структурата 
има амплитуда (по долноюрски 
граници) от около 680 m. За-
лежът е от масивен тип, разполо-
жен на дълбочина повече от 1,7 
km, в разновидови и разновъз-
растни колектори (долнотриаски 
кластични скали, среднотриаски 
карбонати и долноюрска поли-
литотипна задруга). Геоложки-
те запаси на залежа са приети 

   Г          -
   М        
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за 3,5 млрд m3. Изолиращата задруга е представена 
главно от аргилити, глинести алевролити и нечис-
ти мергели на средноюрската Етрополска свити. 
Залежът е открит от трети по ред търсещ сондаж 
през 1963 г. Подробни описания на капана и особе-
ностите на залежа са правени неедноакратно 3, 12, 
21, 22 . В началото на неговата експлоатация газо-
вата фаза на залежа съдържа метан (90%), по-ви-
сши въглеводороди (около 4%), азот (около 5%), СО2
(0,2%) хелий и аргон – съответно 0,02% и 0,006%. 
Малки количества от  газоразтворени течни компо-
ненти се отделят като кондензат в съотношение до
50 cm3/m3. Специфичната плътност на стабилизира-
ния кондензат съставя 0,73 /cm3, което е обичайното 
за продукт, съставен на поне 80% от леки бензинови 
фракции. След изчерпването на залежа неговият ка-
пан е преобразуван в подземно газохранилище.

В областта има още няколко полета на концентра-
ция, които Монов 3, 10  определя като „малки за-
лежи” или „натрупвания”. Близкият до Чиренската 
структура олямопещенски  газокондензатен залеж е 
вместен в среднотриаски и долноюрски варовици. 
Открит е от сондажите Р-1 и Р-2 (1965 г.) в колекторни 
скали с много ниска продуктивност. Газови притоци 
са получени и от колектори, включени в изолираща-
та Етрополска свита, както и от по-горни хоризонти 
(Бовска и Гложенска свита). Според Монов 3, 5  га-
зовете в алевролитите на Етрополската свита (РР-5, 
6 и 9) са фактически мигранти от триаски резерво-
ари. ърбишкият газокондензатен залеж е вместен в 
титон-долнокредни варовици (РР-4, 6 и 7), под изоли-
ращата Салашка свита, но акумулацията е с ограни-
чен ресурс. езиизворският газокондензатен залеж е 
локализиран в горнотриаски варовици на едноимен-
ната свита. Продуктивен се оказва само сондаж Р-18 
(прокарани са още РР-21, 22, 23 и 27). лавашкият га-
зокондензатен залеж се изявява чрез кратко дейст-
вал „фонтан” на Р-24, разкрил колектори в среднот-
риаската Оплетненската свита. Прояви от газ има и 
в по-горни нива, отнасяни към Бабинска свита (сонд. 
Р-29 и Р-30).

Дебитните показатели на сондажите, разкрили тези 
малки газови залежи, са от порядъка на 10 000-
30  000 m3/ден. Заедно с газовата фаза от тях се 
изнася и кондензат в значително количество 200 -
400 cm3/m3. Някои от сондажите са извличали газ (за 
кратко време), насочван към инсталациите на близ-
кото Чиренско находище. 

елиизворският нефтен залеж е посочен на основата 
на нефтен приток от ургонски варовици в ствола на 
Р-39, и прояви в ядкови интервали на сондажи РР-21, 
23, 27, 39 и СС 40, 41 и 42. Нефтените фази са фикси-
рани на малка дистанция под земната повърхност, до 
дълбочина 650 m. Разкритите на земна повърхност 
ургонски варовици,  с избирателно нефтено насищане 
по каверни и пукнатини, са изучавани едновременно 
от различни изследователи 18, 19 . 

Като „натрупвания” са определени газови притоци на 
Понорска площ от сондажи РР-50 и 51, разкрили про-
дуктивни среднотриаски варовици в контакт с долно-

юрски пясъчници (Костинска свита). Кратковремен-
ни дебитни показания са достигали до 70 000 m3 /ден. 
Подобни „натрупвания” са установени на Миликамън-
ска площ (Р-53), в Бабинска и Озировска свита; еров-
ска площ (Р-54), в Озировска свита; иляшка площ (Р-
52), в Бабинска и Оплетненска свита; рашанска площ
(РР-4 и 5), в Оплетненска, Бабинска свита и в Брест-
нишката свита; на Реселешка площ (РР-1 и 2) в широк 
интервал на Оплетненска и Бабинска свита. Впечат-
ляваща особеност на цялото това множество от въ-
глеводородни субстанции е тяхното разнообразие по 
състав. Трябва да се отбележи, че освен Чиренската 
газокондензатна акумулация, всички останали не би 
трябвало да се дефинират като „залежи” в строгия 
смисъл на думата, тъй като за тях не могат да бъдат 
посочени картируеми физически граници, междуфа-
зови контакти и контури, които ясно да ги позициони-
рат в геоложкото пространство. Веществените фази 
(газ, нефт, битуми) на тези различни по размер акуму-
лации е изучавано чрез инцидентни проби, отбирани 
в различно време и чрез различни видове изпитания, 
при промивка и запълване на нивото в кладенците 
или лабораторно извличани от скални късове 6, 16, 
17, 18 и др. . 

Тук му е местото, да се подчертае едно многозначи-
телно обстоятелство, засягащо долно-средноюрски-
те формации от Монтанския грабен. Те са били проу-
чени чрез плитки и дълбоки сондажи, но от тях не са 
получени притоци от нефт и/или газ. Цялото останало 
мезозойско геопространство на областта, до самата 
земна повърхност, се обитава от разнообразни по 
състав въглеводородни акумулации и твърди битуми. 

ИЗ ЕДО А Е И МЕ ОДИ И ЗМО НО И  

Постигането на непредвзета и достоверна предста-
ва за онтогенезата на множеството от разнообразни 
субстанции трябва да се ползва цялата налична хи-
мико-аналитична информация. Повечето от посоче-
ните по-горе веществени находки са изучени в Пред-
приятието за лабораторни геоложки изследвания 
(ГПЛИ) с конвенционални за времето си класически 
(„мокри”) и инструментални методи за техничски и 
специфични видове анализи. Една част от тях (обекти 
от 1-ви клас) представляват „следи” от нефтени фази 
или „прояви”, чиято локализация се контролира от 
силите на повърхностното напрежение (тук спадат и 
разтворените в нефт или вода газови смеси, отделя-
щи се спонтанно на устието или в ствола на сондажа). 
Обекти от втори клас са подвижните нефтени фази и 
придружаващите ги газови въглеводороди в добри 
колектори, подвластни на силите на гравитацията. 
Като трети клас може да се обособят обездвижените 
нефтени фази и деградирали (до твърди) техни дери-
вати в разкрити на повърхността ургонски варовици. 

В своята цялост това множество от анализирани 
въглеводородни находки предизвиква оправдан на-
учно-изследователски интерес. Изключвайки някои 
плитко залягащи „изпарени” нефтени фази и техните 
битумни деривати, в недрата на областта преоблада-
ват подвижни въглеводородни системи – само газо-
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ви, газокондензатни и газонефтени. В качеството на 
единна основа за съпоставка и класификация на тези 
обекти се използвана средно уравновесената моле-
кулна маса на въглеводородната фракция от метана 
до пентана (М1-5), налична в различни съотношения 
при всички анализирани находки 24 . В геохимичен 
план този интегрален показател замества поне ня-
колко от традиционните коефициенти-съотношения, 
характеризиращи качеството на фракцията или съ-
отношенията между нейни членове. Основанията за 
такава замяна на критериите са две. Според законът 
на Авогадро (1811 г.) „в равни обеми при еднакви 
температура и налягане се съдържат равен брой мо-
лекули на различни газове”. В химическите реакции 
обаче веществата участват не чрез своите обеми, а 
със своите маси. Самият факт, че молекулната маса 
на газовете С1-С5 (от метана до пентана), нараства в 
пъти от 16,04 до 72,13 мас. ед., дава ясна представа 
за съдържателното преимущество на тегловните по-
казатели и съотношения пред обемните такива, осо-
бено при боравене с физикохимични процеси и явле-
ния в природната среда 

Окачествените като технически годни (индивидуални 
или осреднени) анализи на газови смеси от почти 70 
изпитани сондажни интервала имат пълна адресна, 
дълбочинна и стратиграфска обвръзка, поместена 
в обемисти таблици на достъпни публикации вж. 
6, 16, 17, 23, 24 . Таблиците предоставят и данни по 
общия състав на газовите смеси (въглеводороди и 
не-въглеводороди), както и на само въглеводород-
ната газова фракция. Чрез величината на нейната 
средно претеглена молекулна маса (М1-5) и моделите 
на разпределение на индивидуалните масови части в 
генералната съвкупност от хиляди анализирани при-
тоци може успешно да се различават само газови, 
газокондензатни и съпътстващи нефта газови смеси 
25 . Тази методиката е приложима и по отношение 

на недостатъчно успешни сондажни тестове, кога-
то от колекторите в тръбния ствол постъпват само 
най-миграционно способните флуиди, докато по-теж-
ките фази изостават в околното пространство. 

МНО ОЗНА И Е НИ РЕЗ А И 

Общо взето, в анализираното множество от притоци 
силно доминират газовите смеси на въглеводородна 
основа, но има и немалко такива, в които азотното 
съдържание превишава 10% об, достигайки до 70% 
(пример: Р-1 Драшан, 1600 m, Врачанска свита). Тази 
особеност на газовите потоци няма задоволително 
обяснение (липсват повторни изпитания и анали-
зи във времето). Във всеки случай, присъствието 
на азот не компрометира информативността на тук 
ползваните характеристики на газовата въглеводо-
родна фракция. 

По величина на средната молекулна маса на газовете 
С1-С5 (М1-5) може уверено да се различават „сухите” 
смеси (около 20% от популацията ), които не съдър-
жат или съдържат малко пари на течнофазови въгле-
водороди (М1-5  нараства от 16,04 до към 16,8 мас. ед.). 
В тях нормираните към средната молекулна маса 

индивидуални маси (mi) имат относителни стойности 
(Gi), които постоянно намаляват от метана към по-ви-
сшите хомолози. За избягване на десетични точки и 
разряди относителните стойности се показват в про-
мили (mi/М1-5 х1000  Gi.). 

Газокондензатните системи имат по-висока стойност 
на М1-5. За Чиренския залеж тя съставя средно 16,86 
мас. ед. Издържано низходящото разпределение на 
индивидуалните масови части в случая (912-46-18-
14-10) е характерно за продукти на генериращи само 
газове майчини скали (  ). Подобни притоци са 
получени от Салашката (Р-15 Чирен), Гложенската 
(Р-7 Гол. Пещене), Етрополска свита (Р-5 и 6 Гол. Пе-
щене), Озировска свита (Р-50 Понор), Костинската 
свита (Р -1 Галатин, Р-4 Михайловград), Белиизвор-
ската свита (Р-24 Главаци), Бабинската (сондажи на 
Белиизворска и Главашка площи) и Оплетненската 
свита (сондажи от Главашка и Веслешка площи). 

Тук трябва да се отбележи една важна особе-
ност на газовите притоци от Етрополската сви-
та (площ Голямо Пещене), чиято М 1-5 е като на 
газокондензатна система, заради аномално ви-
соко съдържание на етан, но следващите хомоло-
зи са със силно ограничено представяне (  ).

       
       -
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Тази специфика показва, че газовете от тази свита са 
типологично различни от газовата смес, акумулира-
на в Чиренския залеж. 

Притоците, представляващи газокондензатни систе-
ми, съставят 60% от общия брой анализирани обекти, 
които са установени в колектори с различна възраст -
от долнотриаска (Р-2 Гол. Пещене) до аптска (Р-1 Дра-
шан). 

Анализи с повишена молекулна маса на фракцията 
С1-С5, показващи при това и незакономерно (с инвер-
сиране) разпределени тегловни части, се интерпре-
тират като резултат от ко генерация на газообразни 
и нефтени въглеводороди. Техният дял в общата съв-
купност е близо 20%. Постъпили са от скали на Са-
лашката свита (Р-8 Чирен, Р-1, 5 Гол. Пещене), Брест-
нишката, Гложенската (Драшанска и Върбишка площ), 
Русиновделската (Р-21 Бели Извор) и Бабинска свита 
(Р-23 Бели Извор). В Салашката свита се съдържат 
и газове със стръмно низходящо разпределение на 
индивидуалните масови части, които може да са 
мигранти от по-дълбоки резервоари. По-прецизни 
съпоставки могат да се правят чрез съотношения на 
изомерите на бутана и пентана, изотопните характе-

ристики на въглерода и т. н., но подобна информация 
в миналото не е била търсена, пък и е била трудно 
достъпна. 

В координати на системата „дълбочина на залягане –
М 1-5” генералната съвкупност от анализи отчетливо 
показва възходящо-низходящ модел на поведение, 
с инфлексна точка около 2800 m, след която вели-
чините на средните молекулни маси се понижават
(  ). Статистически представителната извадка 
очевидно опровергава твърдението за „хроматограф-
ски модел” на разпределение на въглеводородните 
газове в разреза на областта, което беше прието като 
доказателството за предполагаемо постъпване на 
газовите смеси от дълбоко лежащи източници 3, 5 . 

Още по-интересно става, когато членовете на гене-
ралната съвкупност от газови притоци (атализи) се 
разпредели по литостратиграфски елементи на се-
диментния разрез (  ). Графичната схема показ-
ва, че популацията съдържа фактически две извадки, 
съответно свързани с двата големи цикъла на се-
диментонатрупване – триаски и юрско-долнокреден. 
Тези две извадки обаче имат еднотипно поведение, 
изразено в нарастване на М1-5 в посока на свитите с 
по-млада възраст, като най-тежките въглеводородни 
газове, с характеристики на нефтопопътни такива, 
са получени от варовици на Салашката свита ( 1 rs-

t). Изключенията от тази закономерна тенденция са 
малко на брой и лесно обясними с възможностите за 
обмен на флуиди между колектори с различна въз-
раст в локалитети с висока тектонска разломеност. 
Това закономерно изменение на удобния за ползване 
интегрален показател е обявено достатъчно рано 16 , 
но остава непознато или пък неразбрано. Статистиче-
ски забележимото нарастване на М1-5 нагоре по про-
фила на големите седиментационни цикли е отново в 
противоречие с модела за хроматографско или фил-
трационно отсяване (задържане) на тежките молеку-
ли в миграциония поток от веществото на геоложката 
среда. Фактически, това явление е резонансно изме-
нение в състава на газообразните въглеводороди, 
предизвикано от променящото се по стратиграфския 
профил състав на фосилното ОВ. В основата на двата 
цикъла лежат седименти на континентални обстанов-
ки с ОВ от хумусен тип, произвеждащо главно метан. 
С настаняването и разширяването на морския басейн 
се преминава към пелитово-карбонатно седименто-
натрупване, с ОВ от сапропелов тип, което генерира 
по-богата гама от въглеводороди. От приложената 
схема се вижда, че показателите на повечето при-
тоци от частните извадки са обвързани с местните 
литостратиграфски единици. Следователно, те са 
предимно автохтонна продукция, а не далечни миг-
ранти от Луковитско - Великотърновското пониже-
ние или пък постъпления от предполагаеми дълбоки 
палеозойски източници. С оглед на характерната за 
областта честа тектонска разломеност тези газови 
акумулации трябва да се третират като вид „остатъч-
ни”, защото различно големи порции продължават да 
напускат геохимичните полета на веществена кон-
центрация, като създават „газовия фон” в околното 
пространство. 

       
    М1-5     
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ЗА ОН О ЕНЕЗА А НА Е НИ Е 
Е ОДОРОДНИ АЗИ

Обръщайки се към разпределе-
нието и състава на течнофазовите 
въглеводородни прояви в двата 
седиментационни цикъла, ще ус-
тановим,че те са най-многобройни 
в  залягащите на малка дълбочина 
млади свити на горноюрско-долно-
кредния цикъл (от Замфировска, 
Главашка, Веслешка, Драшанска, 
Чиренска, Понорска, Голямопещен-
ска Върбишка и Реселешка площ), 
както и в самите повърхностно раз-
крити ургонски варовици (при села-
та Лиляче и Стояново).

Анализираните проби от конден-
зат (при сепарация на сондажна-
та площадка) идват от по-големи 
дълбочини, от колектори с триаска 
(Р-18, Р-29 Главаци) триаско-долно-
юрска (Р-2 Гол. Пещене, Р-18 Бели 
Извор) и горноюрско-долнокредна 
възраст (Р-6 Върбица, Р-23 Бели Из-
вор). Тяхната специфична плътност 

сказва, че в случая може да имаме 
„нефт с кондензатен генезис”, т. е., 
продукт на ретроградна сепарация 
в резултат на понижаване на пла-
стовото налягане в колекторната 
скала (по естестествени или техно-
логични причини). 

От интервали на горноюрско-долно-
кредния комплекс са получени две 
проби с физически показатели за 
нефт, които идват от Белиизворска 
площ: сондаж Р-23 (Брестнишка 
свита) и Р-39 (Врачанска ургонска 
свита). Те са привързани към раз-
лични дълбочини, постъпили са 
в количество 0,03 и 0,05 m3, а  ха-
рактеристиките им са своеобразни. 
За  пробата от Р-23 (дълб. 1470 m) 
може да се каже, че не се отличава 
значително от показателите на без-
асфалтеновите триаски аналози. 
За нея има определено отношение 
на биомаркерните въглеводороди 
пристан/фитан (0,8), но при общо 
само три хроматограми за всички 
обекти в областта 26  не би тряб-
вало да се правят уверени заклю-
чения. 

В плитко лежащите ургонски колек-
тори има малки натрупвания от 
средно тежък нефт, опробвани чрез 
Р-39 (дълб. 370-579 m). Пробите са 
със специфична плътност 0,835-
0,860 /cm3, а лабораторните ана-
лизи (ИЧ спектроскопски и техниче-
ски) доказват високо съдържание 
на цикланови и аренови структури, 
както и на смолисто-асфалтенови 
вещества, докато добивът на бен-
зин е сравнително понижен (22%). 
Няма данни за проведени групови 
и структурно-групови анализи на 
дестилатните фракции, но газовата 
хроматограма на „твърдия пара-
фин” 17  показва голямо количе-
ство неразделени циклоалканови 
структури на чийто фон се изявява 
ветрило от пикове на нормални ал-
кани (от С14 до С29). Към тези данни 
може да се добавят още сведения 
от гамата нефтени прояви в кариер-
ните разкрития до селата Стояново 
и Лиляче. По-тежките природни 
битумни образувания показват (по 
ИЧС данни) високо съдържание на 
ароматни и кислородосъдържащи 
структури. Същевременно, във ви-
димо по- леките (по-светли) нефте-
ни инфилтрати се доказва много 
тесен спектър от нормални алкани 
(С16-С19), което е индикатор за спе-

е варираща (0,728-790 /cm3). Със-
тоят се главно от бензинови фрак-
ции (58-90%). Имат двукомпонентен 
(Р-29 Главаци, Р-18 Бели Извор) 
или трикомпонентен (арено-цикла-
но-алканов) състав. Алканите са 
най-много в бензина на пробата от 
Р-6 Върбица – 80%. 

С физически характеристики на 
нефт са крайно ограничените по 
обем леки продукти от два три-
аски интервала на Белиизворска 
(Р-27, дълб. 2700 m) и Драшанска 
площ (Р-5, дълб. 4215 m). Пробите 
са показвали различна специфична 
плътност - от 0,801 до 0,823 /cm3, 
но не съдържат асфалтени. По-за-
дълбочено е анализирана проба от 
Р-27 Бели Извор. Тя съдържа 34% 
бензинови фракции, които имат 
трикомпонентен състав: арени – 
12%, циклани – 17% и алкани - 71%. 
Прави впечатление, че според ана-
лиз на Ильинская 26  гамата от 
n-алкани в пробата е сравнително 
стеснена: от С14 до С27. Това под-
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цифичен състав на постъпилата тук първична течна 
фаза, най-вероятно - с кондензатен характер. Не е 
изключено в пукнатините да са постъпвали различ-
ни по състав и генезис флуидни фази. Изложените 
данни оставят место за много съмнения относно ти-
пологията на леките нефтени притоци в сондажните 
стволове, които може да са ретроградни кондензатни 
фази, както и смеси от нефтени и кондензатни пор-
ции. Наличната аналитична информация обаче е в 
ограничен обем, който не позволява еднозначни за-
ключения и корелация на продуктите от различни по 
възраст колектори. По подобен начин стоят нещата с 
хипергенно променените нефтени фази от ургонски-
те варовици. Може да се предположи, че богатия на 
нафтени, средно тежък „ранен нефт” ( ) в сондажите 
на Белиизворска площ е образуван в по-дълбоко ле-
жащи долнокредни мергели 17 , но пък проникналите 
в кариерните разкрития леки филтрати трябва да са 
мигранти от триаски и юрски. Мандев и Монов 18  
разделят нефтените прояви на автохтонни и алохтон-
ни, като за „автохтонни” се приемат неподвижните би-
туми в Р-39 Бели Извор, локализирани на дълбочина. 
577,3 m. По това становище днес отново може да се 
спори, тъй като находките от течнофазови или твър-
ди натрупвания в областта остават недостатъчно 
изучени за да се формулират „генетични изводи” 17 . 

ЗА МИ РА ИОННИ Е МЕ АНИЗМИ И ОБРАЗ АНЕ О 
НА ИРЕН И  ЗА Е  

Процесите, формирали залежа в Чиренската струк-
тура, както и времето на неговото натрупване, са 
предопределени от богатата на събития тектонска 
история на областта. В нейния мезозойски пласто-
ред обемно доминират карбонатни и глинесто-кар-

бонатни скали с ниска концентрация на Сорг, но с 
чести малки въглеводородни акумулации в колекто-
ри с различна възраст. Тези обстоятелства изискват 
обяснение на емиграционно-миграционните процеси 
в скали с ниска концентрация на ОВ и минерална ма-
трица, която практически не се поддаваща на уплът-
нение. В подобна веществена среда, като двигател на 
флуидната миграция се явява присъщото на литифи-
цираните карбонатни скали многоетапно напукване 
27 . Вече беше отбелязано, че честотата на диакла-

зите, омрежващи карбонатните скали в Предбалкана 
е много висока (фиг 2). Всяка пукнатина, възникваща 
в литифицираната седиментна среда, създава локал-
на депресия на налягането в околното порово прос-
транство, изтегляйки негови флуиди към центъра на 
депресията. Следващите промени в динамиката и 
ориентацията на силовото поле създават нови пукна-
тини, които се свързват в дренажна микро-, мезо- и 
макромрежа, където възникват условия за каскад-
на миграция на флуидни фази. При всеки проявен в 
областта сеизмичен импулс стените на пукнатините 
въздействат върху флуиди фази с ефекта на „бутал-
ния фактор”. Части от въглеводородните емисии би-
ват експортирани към среди с по-добри резервоарни 
характеристики. В тях миграционно способните газо-
ви компоненти могат да се движат против наклона на 
проницаемите пластове (пачки и свити) в Мраморенс-
ката антиклинала, т. е.към Чиренската локална струк-
тура. Наличието на множество от малки акумулации 
(извън капана на Чиренския залеж), разположени по 
целия мезозойски разрез, позволява изследване на 
запазени индивидуалности и на техни закономерни 
изменения в границите на двата цикъла на седимен-
тонатрупване. Вече бяха посочени и примери на да-
лечна вертикална миграция по разломни трасета, 

Означения: 
1 – газова генерационна 
зона, максимални палео-
температури над
160 оС; 
2 – граница между долно- и 
среднотриаски формации; 
3 – граница между средно – 
и горнотриаски формации; 
4 – изохипси по горнище на 
среднотриаската серия, m; 
5 -  номер на сондаж/ дъл-
бочина под морско ниво, m; 
6 – разломни нарушения; 
7 – долнотриаски формации

              А      -
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обосновани с тесния спектър от н-алкани в нефт от 
кариерните разкрития: той  сочи за леки флуиди (кон-
дензат ), постъпващи от значителна дълбочина. 

Образуването на Чиренския залеж, с геоложки запаси
от порядъка на 3-4 млрд m3, очевидно изисква „захран-
ващо” геоложко пространство с много по-голям ре-
сурсен потенциал, отколкото може да предостави ло-
калната структура. Според изразена по-рано мнение 
12 , съобразно геоложката обстановка, акумулация с 

размер на Чиренския залеж предполага газосборна 
площ от около 200 km2. Ако се обосновем с по-новите 
структурни представи 6 , то захранващата зона около 
Чиренската локана структура се оказва значително 
по-голяма, започвайки от дъгата Мездра – Роман –
Червен бряг (  ). Предкатагенното съдържание 
на Сорг  в анализираните скални проби е било по-ви-
соко от протоколните определения и можем да при-
емем, че триаските карбонати навлизат в „нефтения 
прозорец” с кларковите показатели от континентал-
ната стратисфера (0,2-0,25%). При съдържание от 6,25 
k /m3 скала и почти километрова дебелина на ТКК в 
Искърското понижение, само за сметка на този ком-
плекс, масата от Сорг за единица площ надвишава
6 млн t/km2 (към тях трябва да се прибавят и количе-
ства, намиращи се в долноюрските седименти). 

Съдейки по специфичната плътност на палеоген-
ските глини в поречието на р. Панега 28 , техните 
наслоения са били погребани под млади седименти 
с дебелина от поне 1,0-1,5 km. Следователно, право-
мерно е да се предположи, че в Искърското пониже-
ние, където горнището на среднотриаските карбона-
ти е на дълбочина от 4,0 - 4,5 km (или дори повече), 
максималните пластови палеотемператури (МПТ) 
през лютеския век са превишавали 160 оС, скалите 
са преминали през „нефтения прозорец” и са навлез-
ли в зоната на „газовия прозорец”, заедно с части от 
долно-средноюрските теригенни седименти. Остана-
лите юрски и долнокредни формации са останали в 
обхвата на предходната термогенерационна зона. 
Издигането на областта след Еоцена, затихването 
на компресионния стрес и налагането на регионална 
тектонска релаксация, водят до спадане на хидроста-
тичното налягане в свързаното пукнатинно простран-
ство на скалните масиви. В отворените пукнатини 
въглеводородните фази могат да се движат (водени 
от архимедовите сили) до среща на трудно проница-
еми наслоения (в горнотриаската или долно-средно-
юрската серия), след което да поемат в латерална 
посока към апикалната част на Мраморенската анти-
клинала. По-фокусирани миграционни потоци са пре-
минали по сводовете на Горнопещенския и Драшан-
ския структурен нос. Взети в съвкупност, голямата 
дебелина на скалите в зоната на мезокатагенезата, 
обширната газосборна площ около Чиренската струк-
тура, подходящите наклони на изолиращите задруги и 
издигането на цялата тектонска единица в неозойско 
време, това са фактори, довели до образуването на 
промишления газокондензатен залеж. 

Включената в областта част от Монтанската антикли-
нала, съдържа само незначителни въглеводородни 
натрупвания, които са без икономическо значение, 

но пък се оказват геохимически значими индикато-
ри. Нейният участък между реките Огоста и Ботуня e 
структурно насечен от няколко тектонски нарушения 
и няма сводово затваряне по триаски и долноюрски 
граници. При това той е потънал на сравнително 
малка дълбочина и има съкратена площ и обем на 
генерационната „кухня”. Посочените обстоятелства 
са достатъчни, за да оправдаят липсата на значими 
количества от нефт и газ в мезойски колектори на 
просондираните Главашка и Пъстринишка площ. 

ИЗ ОДИ

Аналитично изучената съвкупност от природни газо-
ве, нефт и битуми (в  кариерните разкрития) на ЗПБН-
ГО е числено доминирана от разнообразни по състав, 
малки газови натрупвания. Промишлен мащаб има 
само един газокондензатен залеж, който се побира 
в капана на Чиренската локална структура. Попула-
цията от разномащабни газови анализи на областта 
е съставена на 60% от газокондензатните системи, а 
„сухите” газови смеси и газовете с характера на неф-
топопътни имат подчинено участие. 

Разпределението на средно претеглените молекулни 
маси в анализираната популация от проби по дълбо-
чини (до 4,5 km) очертава поле с отчетлив възходя-
що-низходящ контур и инфлексна точка около 2800 m.
Разбивката на обектите по отделни литостратиграф-
ски единици (свити) обособява две различни по въз-
раст извадки с еднотипно поведение: молекулните 
маси нарастват от основата на представените два се-
диментационни цикъла (триаски и юрско-долнокре-
ден) към все по-младите свити. Картината отразява 
постепенното заместването на предимно хумусните 
компоненти в ОВ на континенталните утайки с мор-
ски (водораслови и планктонни) прекурсори. Така 
посочените особености доказват две важни обстоя-
телство: а) няма „хроматографски модел” при разпре-
делението на газовете в мезозойския разрез, т. е., те 
не постъпват от дълбочинни палеозойски източници; 
б) качествените особености на отделните газови при-
тоци показват статистическа зависимост от вмест-
ващите ги литостратиграфски единици, т. е., показват 
обвързаност с локалната геоложка среда. 

На основата на тези обстоятелства може да се твър-
ди, че множеството от разнообразни газови притоци в 
мезозойското стратиграфско пространство на облас-
тта има като цяло автохтонен характер. Графичните 
илюстрации на  съществуващата ситуация показват 
еднозначно, че процесите на газонефтообразуване 
възникват, развиват се и затихват в рамките на ска-
лите от мезозойската група.

В тази постановка като скали-генератори се изявяват 
почти всички скални видове. Потенциалните им въз-
можности са ограничени и умерени в количествено 
отношение, а в качествен аспект отразяват фациал-
ните изменения в състава на ОВ от майчините свити. 
Единственият в областта промишлен залеж има хи-
бриден генезис и сумира въглеводороди от възрасто-
во и фациално различни скали-източници, мигрира-
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щи латерално под зонални и регионални изолиращи 
задруги. По време този миграционен епизод от онто-
генезата на въглеводородните натрупвания съвпада 
с колебливата олигоценско-неозойската тектонска 
релаксация, последвала еоценските компресионни 
фази. Максимален обхват, по площ и в дълбочина, 
масотранспортните процеси добиват през епизодите 
на издигане и денудация на територията. 

Твърде леките нефтени фази от резервоари на дълбо-
чини повече от 1500 m, отличаващи с ниско и нищож-
но съдържание на смолисто-асфалтенови вещества, 
имат вероятно кондензатен генезис („кондензатен 
нефт”). Средно тежките нефтени фази от  зоната на 
хипергенезата, която обхваща ургонските варовици, 
изглеждат по състав като „ранен нефт”, породен в 
подстилащите ги долнокредни задруги. Подобни ре-
зултати са постижими и при биогенна деградация на 
продукти от триаски и юрски източници, придвижени 
към земната повърхност по разломни трасета.   

Областта е любопитен тектонски параавтохтонен 
нефтогазоносен ареал, където през мезо-неозойски 
времена са реализирани специфични генерационни, 
емиграационни и акумулационни процеси на газо-
образни и течни въглеводороди в широк дълбочинен 
и температурен диапазон, в конкуренция с послед-
вали събития, свързани с дисипация и хипергенна 
деградация на част от нефтените фази. Водените по 
времето на активния проучвателен период геохимич-
ни програми обаче са се оказали зле координирани, 
едностранчиви и фрагментарни, оставяйки прос-
транство за немалко спекулативни изводи и внуше-
ния. Днес, при липсваща централизирана геоложка 
служба и вече разпиляно веществено наследство, 
тези методични дефекти и познавателни „хиатуси” в 
петролната геология на областта едва ли ще бъдат 
поправени и попълнени. Следователно, така предста-
вената тук кратка панорама на ЗПНГО ще остане на 
докладваното познавателно ниво достатъчно про-
дължително време. 
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РЕЗ  ОДИНА Е ЗА ОЗНА   ЕО О И А 
И  АНА МО  И О  Е Е Е ДЕ Е  ОДИНИ

Подготвихме това интервю с проф. Платон Чумаченко в началото на годината. Редакционната политика е този вид материали да бъдат 
придружени и с научна статия. По този начин запознаваме по-младите ни читатели както с живота и възгледите на изтъкнати учени и 
специалисти, така и с част от тяхната научна дейност.  Проф. Чумаченко обеща, че ще помисли какво да подготви и в края на юли ни писа, че 
е измислил обектът на статията. Междувременно споделяше върху какви други материали работи и набелязвахме кои биха били интересни 
за аудиторията на списанието. Чухме се в навечерието на Деня на миньора 18 август. Бяхме изпратили покана да бъде гост на националното 
честване. Проф. Чумаченко отговори „Да си призная вече ми е трудно да участвам (дори и само като участник!) в такива мероприятия. Годи-
ните! Спомням си навремето какви емоции ни носеше той! Всичко с времето си.” В последвалия телефонен разговор коментирахме, че той е 
много енергичен и възрастта не е сериозен аргумент за неучастието му в тържеството. Обещахме си да се чуем след летните отпуски, за да 
ни изпрати и статията...
На 28 август 2019 г. проф. Платон Чумаченко почина внезапно. Това бе и денят, в който той, заедно с колеги и приятели изпрати в последния 
му път друг голям учен - проф. Б. Маврудчиев.
Със смъртта на проф. Платон Чумаченко изгубихме изтъкнат геолог и общественик, достолепен и фин човек. 
Поклон пред светлата му памет!

-Уважаеми проф. умаченко, конкретният повод 
да Ви поканим да гостувате на страниците на 
списание „Минно дело и геология“ е да разка-

жете повече за изявите си като историк на геологията. В 
Интернет попаднах на Вашето име като първи автор на 
няколко статии в областта на историята на геологията, 
публикувани в реномирани международни списания, ня-
кои от тях излезли през 2017 и 2018 г. 

Моля Ви, обаче първо да разкажете за Вашия жизнен 
и професионален път, какви са накратко основните Ви 
дейности и творчески интереси?.

- Роден съм на 27 май 1935 г. в с. Бяла, Сливенско. 
Родителите ми са емигранти. Майка ми е родена в 
гр. Бабадаг, Северна Добруджа, Румъния. Майка й е 
била чехкиня, а баща  – унгарец, лесовъд, засадил 
много от горските масиви край Бабадаг. Майка ми 
Наталия Ченгер  е дошла при по-заможната си леля 
Вилхелмина д-р Крайселска през 1916 г. Баща ми Ва-
силий Платонович Чумаченко е дошъл в България в 
края на 1919 г. като войник в армията на ген. Дени-
кин. В Русия е бил студент в Новороссийския универ-
ситет в Одеса и е следвал право. По неизвестни за 
мен причини постъпва в Бялата армия, въпреки че в 
студентската му книжка пише, че не подлежи на мо-
билизация, поради това, че е студент. През 20-години 
на ХХ век леля ми Вилхелмина Крайселска е имала 
санаториум на Горнобански път – София, който отда-
ла под наем на Руския Червен кръст. В него постъпил 
на работа като фелдшер и моя баща и едновременно 
с това е следвал и завършил медицина в Софийския 
университет. Той е работил и живял в санаториума, а 
в неговия двор е била и къщата на Вилхелмина Край-
селска, в която живеела и племеничката  Наталия. 
През 1928 г. Василий и Наталия се оженили и през 
1935 г. съм се родил и аз, като втори син, като баща 
ми е бил на работа като участъков лекар с център с. 

Бяла, Сливенско. Скоро след това семейство Чума-
ченко се върнали в София и започнали работа в са-
наториум „Витоша“. Аз съм учил във френския колеж 
в София, където, през учебната 1944/1945 г. дойде и 
Никита Лобанов. Съдбата ни отреди да бъдем съуче-
ници до края на гимназията.

- Как се запалихте по геологията?

- През 1949 г., като ученици в „Овча купел“ Никита ме 
запали по геологията -  събиране на кристали и ми-
нерали. Първата ни екскурзия трябваше да бъде до 
скалата край Черния кос – покрай пътя Княжево-Вла-
дая, но Никита се разболя и ме прати сам да търся 
малахит, и ако имам късмет, и самородна мед. Това 
ми беше запознаване с геологията и тя стана моя жи-
вот вече 60 години. През 50-те години ходихме на лов 
за минерали около Владая и Мърчаево, в Искърския 
пролом, а дори и в 2 ученически похода, ръководени 
от студента тогава Иван Паяков в Стара планина и в 
Родопите. Повечето от екскурзиите правехме заедно 
с Никита и със Свет Петрусенко – учителят на Никита 
по минералогия. През 1953 г. кандидатствах разбира 
се геология, но не ме приеха за студент и по-късно, 
заедно със съученика ми Светослав Докучаев, оти-
дохме да работим като подземни колектори (така се 
казваше най-ниската геоложка длъжност) в Мадан-
ския басейн, в рудник  „Долна Петровица“. В рудника 
се чувствах много добре и ми беше много интересно –
първи след миньорите имахме достъп до новораз-
критите кристални друзи! От там кандидатствах от-
ново геология в Софийския университет и ме приеха 
за учебната 1954/1955 учебна година. Започнаха се 
лекции, изпити, студентски практики, а аз се записах 
да следвам едновременно и специализация по Биб-
лиотекознание и библиография. Така през юни 1959 
г. се дипломирах и бях разпределен  като стажант-ге-
олог към геоложкото картиране, в бригадата с ръко-

   Проф. дгн Платон Чумаченко    -  Геологически институт, БАН
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на с такова удовлетворение въпреки, че на няколко 
пъти му отказвах да се върна към неговата секция 
– не беше проблем той да ме прехвърли като научен 
сътрудник от една в друга секция! Така започна „бра-
хиоподният“ ми период. По данни от литературата, 
аз направих един идеен проект – какво ми трябва и 
Георги Паяков от „Механичната работилница“ на ин-
ститута направи един самобитен, но действащ апарат 
за серийни пришлифовки. Този апарат ми помогна в 
работата върху юрските брахиоподи, както и на Неда 
Мочурова-Декова и на Самуил Бенатов – първата да 
направи кандидатска дисертация върху горнокредни-
те, а  Самуил – върху триаските брахиоподи. Стана 
една силна българска брахиоподна школа, известна 
в света. 

Е А  НА БРА ИО ОДЕН РА И РА . След това 
започнахме с Иво Сапунов и Владимир опов да оп-
исваме „пласт по пласт“ ( ed y ed)  юрски разрези, 
разкриващи се в Западна България. При тази работа, 
по данни от брахиоподите се установи, че юрската 
трансгресия в СЗ България е закъсняла и е започна-
ла през средната юра, а не както се считаше до тога-
ва – че тя е покрила цяла България още от началото 
на юрската трансгресия. Моите данни по брахиоподи 
промениха мисленето и на регионалните геолози. 

Е А  НА ИЗ А АНЕ НА Д А О  Д БО И Е ОН-
ДА И   След събирането на брахиоподи от повърх-
ностните разкрития, започнахме с Иво Сапунов и 
работа по стратиграфията на юрските седиментни в 
дълбоките нефтени сондажи в Северна България, къ-
дето прилагахме на практика и брахиоподната зонал-
на схема, разработена вече от мен по разкритията –
отначало по долноюрските, след това – по средно-
юрскте и накрая – по горноюрските брахиоподи. 

Е А  НА РАБО А  ИЗ О НА АРА АНИНА. Бях 
получил в наследство от Иво Сапунов и долноюрски 
брахиоподи от юрските олистолити (блокове) в Из-
точна Стара планина. Тогава много нашумя новата 
идеята за олистостромния строеж на мезозоюйските 
седименти по тези места. Разбира се и аз бях въз-
приел тази идея и тръгнах по терена да търся нови 
олистолити с брахиоподи. Походих доста и видях, че 
нещата не са толкова ясни и лесни, както ги чертаеха 
основоположниците на олистостромната теория –
Иван Начев, Иво Сапунов и ли Стефанов. Видях, че в 
седиментите, които те приемаха за горнокредни, а за 
средноюрски – по полен и спори от Светлана Черня-
вска, има и горнотриаски-долноюрски, които не бяха 
само включени като блокове, а си имаха и собствен 
пласторед и очертаваха различните структури.  А 
седиментогенни блокове си има и то не само в една 
седиментна свита – Котленската, както се предпо-
лагаше, а и в други свити, които излязоха с новата 
стратиграфска схема. Тези нови идеи съвпаднаха с 
идването, по съвместна тема, на френски геолози. На 
тях трябваше да им показвам геологията въз осно-
ва на новата, още непубликувана идея. Тя им хареса 
много и, връщайки се във Франция, един от тях Бер-
нард Пейбернес ( . Pey ern s) оформи като статия 
показаното им от мен на терена и го публикува  във 
Франция  в колектив и с мен, но първото име беше на 

водител Боян Връблянски – много добър началник 
и организатор на геоложката работа. Тук срещнах и 
Райна - едно момиче, което имаше вече няколко сезо-
на теренна работа зад гърба си, за което се и ожених 
през 1960 г. Бях „удостоен“ с честта Б. Връблянски да 
ми стане кум! С него е моята първа научна статия. 
Така започна и моят професионален живот. За мое 
съжаление, работата ми в картировката трая само 3 
полеви сезона, понеже получих покана от директора 
на Геологическия институт при БАН акад. Еким Бон-
чев да постъпя като геолог в секция „Геотектоника“.. 
Така, според мен – рано, отидох на научна работа, 
но втора такава покана едва ли бих получил от моя 
професор от университета, ако бях отказал. Тогава се 
считаше много престижно да работиш в БАН! Там ра-
ботих до пенсионирането ми през 2003 г. 

Като геолог имам няколко етапа, през които моите 
професионални интереси са се променяли. Какви 
бяха тези етапи  

Е А  НА Е ОНИ  И РЕ ИОНА ЕН ЕО О  В Ге-
ологическия институт постъпих, на неконкурсната 
длъжност геолог-специалист в секция „Геотектоника“ 
. Тогава ГИ БАН работеше по една комплексна задача 
– Геология на Предбалкана. Всеки един от членовете 
на секцията имаше един голям участък от Предбал-
кана, в който да разработи тектонския строеж. Ака-
демик Е. Бончев имаше участък в северната част на 
Тетевенския антиклинорий, но той (тогава ни се стру-
ваше, че е много стар, а беше само на 54 години!) си 
счупи крака по това време и не можа да си закартира 
района и той се падна на мен – да заместя един ака-
демик! Голяма чест и задължение за мен – младия ге-
олог! Така започна първият ми етап в науката – реги-
онална геология и бях насочeни към неотектониката. 

Е А  НА А ЕОН О О -БРА ИО ОД И  През 1963 г.
се явих на конкурс за научен сътрудник към секция 
„Палеонтология“ към ГИ БАН. Конкурсът бе за изу-
чаване на южния тип горна креда, но тогава се прие 
тезата, че Институтът трябва да се развива в дълбо-
чина, а не в ширина. Така се включих към колекти-
ва, изучаващ стратиграфията и палеонтологията на 
юрската система. В този момент в Европа бяха на 
мода брахиоподите. В България цареше мнението, че 
нашите брахиоподи са  прекристализирали и не мо-
гат да се изучават чрез метода на серийните прерези. 
Аз се опитах и установих, че при юрските брахиопо-
ди вътрешното устройство не е прекристализирало и 
се подават на изследване, стига да може да се купи 
отнякъде апарат за серийни пришлифовки. Разбира 
се със средства по „второ направление“, но кой ще 
отпусне такива за изследване на някакви си бра-
хиоподи, от които не може да се очаква нито нефт, 
нито руда! По това време се разчу между колегите в 
института, че съм получил благоприятни резултати, 
и това бе стигнало и до директора акад. Е. Бончев. 
Веднъж,  в коридора, той ме спря и пожела да види 
моите резултати. Показах му – той навремето беше 
изучавал лиаски брахиоподи и беше наясно за какво 
става дума. При излизане от кабинета ми той въздъ-
хна с облекчение и каза „ И Платон си намери пътя в 
науката“ . Тази фраза никога няма да я забравя, каза-
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оформилия статията, като излезе, че идеята е тяхна, 
а ние сме само за пълнеж, от куртоазия включени в 
статията. Вдигнах на този колега скандал, но само в 
лична кореспонденция, а не в пресата. По-късно, вече 
в подробните статии, моето име беше на първо място. 
Ние, със Светлана Чернявска публикувахме отделни 
статии, но на руски в български издания. Това бе ко-
ронацията на този мой етап, като, за мое удовлетво-
рение  Иво Сапунов – един от основоположниците 
на олистостромната теория за строежа на Източна 
Стара планина, възприе изцяло моите виждания по 
въпроса. 

Е А  НА А ЕОЕ О О   В този период  започнах 
да се интересувам и от проблемите на палеоеколо-
гията – брахиоподите, като придънни организми,  са 
носители на много информация по тези въпроси. 
Започнах да се интересувам и от палеонтологията и 
палеоеколожките данни, които дават ихнофосилите –
следите от дейността на организмите, фосилизира-
ни в седиментите. Това бе един  успореден етап от 
моето развитие – етапа на палеоекологията. Проф. 
Т. Николов, по линията на научното сътрудничество 
межу БАН и Софийския университет, ме привлече 
да чета спецкурса по палеоекология, който по-късно 
прерасна в курс по палеогеогеография (четен от един 
лектор) и палеоекология (четен от друг лектор – в те-
чение на 15 години – от мен). 

Е А  НА Р АНЕ М РОБ ЕМИ Е НА ИЗ О -
НА АРА АНИНА.  По-късно, по идея на Кирил Бу-
дуров, направихме предложение за изработване на 
тема по геологията на триаските и юрските седимен-
ти в Източна Стара планина, която се прие да бъде 
финансирана от Фонда научни изследвания. В новия 

колектив бяха включени и нови геолози от по-младо-
то поколение, и бе доразвита идеята за стратиграфи-
ята на триаските и долно и средноюрските седимен-
ти. Лансирах  и идеята за корелация на аналогични 
скали от Странджа планина с тези от Източния Бал-
кан и от Северна Добруджа и жен Крим. 

А  НА ЕО О О НА ЕД О. Много активна 
дейност развих по разкриване и обявяване на гео-
сайтове със стойност от гледна точка на геоложкото 
наследство сред добрите и важни в научен смисъл ге-
оложки разкрития на юрските ( в Западна България) 
и на триас – средноюрските разкрития от Източна 
Стара планина.

Е А  НА И ОРИ  НА ЕО О И А  След пенсиони-
рането ми през 2003 г. започна нов етап в моето раз-
витие като геолог. Тогава директор на Руския култур-
но-информационен център беше г-н Баженов, който 
имаше добро отношение към наследниците на бело-
гвардейците и често ни събираше по повод на някои 
годишнини. Д-р С. Рожков, от „новите“ руски емигран-
ти – женени за българки и с тях дошли в България, 
проявяваше активност по проблемите на руското на-
следство и много настояваше да се публикуват спо-
мени от нас – наследниците на белоемигрантите. На 
мен ми се струваше, че ние нямаме никакъв принос 
към руското наследство, че моят баща и аз не сме 
направили нищо значително – не сме наследници на 
болярски родове и т.н. Въпреки всичко той ме убеди и 
ние направихме една книга – от  спомени на наслед-
ници на белоемигрантите – главно за наша консума-
ция.  Получи се интересна книга. Дойде ми идеята в 
нея да съберем данни и за руските геолози-белоеми-
гранти 1  – в най-широк смисъл – геолози, палеонто-

Заемани длъжности и научни хабилитации: Научни степени (дисертации): 1) 
Кандидатска (сега – докторска) (1971 г.): Долноюрските брахиоподи от Цен-
трална и Западна Стара планина и Краището; 2)  Доктор на науките (1989 г.): 
„ рски брахиоподи от северния и южния борд на Тетиса (биостратиграфия, 
палеоекология, таксономия).
Научни звания: ст.н.с. II ст. (сега доцент)  – 1984; ст.н.с. I ст. (сега професор) -
1991 г.
Научно-организационни длъжности: чисто организационни длъжности ни-
кога не съм заемал. От научно-организационните – бил съм  дългогодишен 
член на ръководството на БГД (библиотекар); секретар (1995-1998 г.) и пред-
седател (1998-2003 г.) на Българския Национален комитет за Международна 
геоложка корелационна програма на НЕСКО (МГКП) (1998-2003 г.); член и 
отговорник от българска страна  на различни програми към МГКП; пред-
седател на Експертната комисия по Науките за Земята към НФНИ-МОН –
1990-1993 г.; член (1997-2000) и председател (2000-2003 г.; 2006-2010 г.) 
на Научната комисия по геолого-географски науки при ВАК; член на Спе-
циализирания научен съвет (СНС) по Геологически науки при ВАК; член на 
Научния съвет на ГИ БАН;  Преподавател по палеоекология в Софийския 
университет 1973/1974 г. - 1976/1977 г. и от 1980/1981 г. до 1990/1991 г.;
член на Научни журита за хабилитиране на палеонтолози в ГИ, БАН и СУ; Поче-
тен член на Българското геологическо дружество и носител на орден „Кирил 
и Методий“ – златен. Бях на работа и в чужбина като картировач: в Алжир –
2 теренни сезона в периода 1970-1972 г. и в Монголия, старши геолог на Бъл-
гарската група в Международната геоложка експедиция (1977-1979 г.). За мое 
лично щастие в Алжир работех главно върху юрски седиментни терени, а в 
Монголия – върху юрски магматични скали. Така че през целия си професио-
нален живот съм работил главно върху юрската система.
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сръбско геологическо списание 6  относно геолозите 
от руски произход, които са работили в САЩ.  

През 2016 г. в  oletino Geolo ico y Minero, Instituto 
Geol ico y Minero de Espa a  излязоха от печат ма-
териалите от Научната конференция, посветена 
на годишнината от смъртта на чл. кр. проф. Мишел 
Дюран-Делга  и един текст, посветен на геолозите от 
руски произход, работещи във франкофонните дър-
жави 7 . Описани са съдбата и научната кариера на 
90 души, работrли в отделни франкофонски страни:  в 
Алжир са работели 19 души; в Белгия – 8; в Камерун –
6; в Конго – 18; повече от 80 души са работели на те-
риторията на Франция; в Габон – 7; в Гвинея – 5; в 
Мадагаскар – 5; в Мароко – 23: в Сенегал – 4; в вей-
цария – 3; в Того – 3,  в Тунис – 11; в Заир – 5.

През 2016 г. в Лондон се състоя годишна конферен-
ция на Английския съвет на руските съотечествени-
ци, на която изпратихме статия върху английските 
геолози от руски произход,  работещи в Обединено-
то кралство 8 . Описана е съдбата и кариерата на 
27 геолози-емигранти или техни потомци (геолози в 
най-общ смисъл на думата – специалисти от облас-
тта на науките за земята), родени в Руската импе-
рия, в СССР или в Руската Федерация. Най-известен 
сред тях е проф. Сергей Иванович Томкеев, който е 
автор на много брошури по регионалната геология 
на различни графства, на ръководство по петроло-
гия, професор в Университета на Ню Касъл и др. Сред 
потомци на белоемигранти е и княз Никита Лоба-
нов-Ростовски, който е завършил в Оксфорд геология 
и е субсидирал по-късно създаването на Факултет по 
планетарна геология, както и създаването на пост за 
професор по органична химия в Крист Колидж, Окс-
форд и др.

Същевременно ни потърсиха от редакцията на 
am ert Academic Pu lis in  с предложение да публи-

куват една студия върху български геолози от руски 
произход. С акад. Тодор Николов преработихме вече 
публикувани  на български наши статии, посветени 
на доц. Андрей  Янишевски и д-р Ростислав Берегов, 
към които добавихме и текст относно живота и науч-
ното творчество на д-р Светлана Чернявска 9  – Три 
звезди от руски произход на небосвода на българска-
та геология ( c oumatc enco, Nikolo . 2017).

С помощта на геолози от Латинска Америка и специ-
ално с големия аржентrнски геолог Алберто Рикарди 
подготвихме текст за латиноамериканските геолози 
от руски произход. Като нов елемент в този текст 
включихме и руски геолози, които са работили в Ла-
тинска Америка, предимно в Куба и Чили като дъл-
госрочно командировани и приносът им се състои в 
публикации върху геологията на страните от Латин-
ска Америка .

Към октомври 2018 г. по данни на esearc Gate елек-
тронният вариант на тази наша статия е имал вече 
100 читателя. 

- спяхте ли да постигнете Вашите цели в дейността си 
през годините?

лози, геофизици и др. Книгата се посрещна добре на 
първо време от Свет Петрусенко, който също активно 
се включи в събирането на информация. Докладът ни 
пред конференцията „Геонауки“ на Българското гео-
логическо дружество бе посрещнат с интерес. 

Обявиха се и нови, непознати за нас, геолози, наслед-
ници на руски емигранти. Докладът публикувахме в 
Списанието на БГД. Изнесохме и един доклад в РКИЦ, 
накрая на който г-н Баженов – директор на РКИЦ 
предложи този материал и с нови допълнения, да 
бъде публикуван в отделна брошура, която РКИЦ ще 
финансира. За себе си реших, че това не е повторение 
на статията ни на български език, публикуване вече в 
сп. БГД, което да ни послужи при евентуална хабили-
тация, понеже всички автори вече бяхме пенсионери 
и тази брошура би била интересна за нова аудито-
рия – не тясно геологическа, а за руснаци, още повече 
че тук вече бяха включени не само белоемигрантите 
и техните наследници, а и руснаците дошли и засели-
ли се в България по-късно.

Французите казват „Апетитът идва с яденето“ и така 
започнахме да мислим по-мащабно – за геолозите от 
руски произход работили по света. Събирайки инфор-
мация за геолози от руски произход се сетих за една 
позната, женена в Германия. Тя ми помогна извън-
редно много – както със събирането на нови данни, 
така и със своя перфектен руски език и със своите 
литературни виждания – тя искаше – а и така стана, 
тази книга да бъде не само сух справочник от имена 
и данни за тях, а една книга със своите литературни 
особености, която да бъде интересна не само за гео-
лози, но и за  обикновения читател, интересуващ се 
от историята  на руската емиграция. В крайна сметка 
публикувахме тази книга в България. По това време 
почина големият френски геолог  чл. кр. проф. Мишел 
Дюран-Делга, който подкрепи идеята за изучаване 
на геолозите от руски произход, много от които са 
работили във Франция или във френско говорящите 
страни. Ние посветихме нашата книга на този голям 
приятел на руските геолози.

Появиха се доста отзиви, както лично до авторите, 
така и в международни списания. Книгата се раз-
пространяваше по пощата до заинтересуваните чи-
татели и главно, до големите геоложки и национални 
библиотеки, където могат да бъдат на разположение 
на по-голям кръг читатели. Пуснахме я и в електро-
нен вариант. 

Изнесох доклад на сесията на Френското геологиче-
ско дружество, посветена на годишнина от смъртта 
на  чл. кор. проф. Мишел Дюран-Делга в седалището 
на  Френското геологическо дружество в Париж.  По-
стави се основата на новия етап от изучаването на 
съдбата и приносите в науката на геолозите от руски 
произход , работещи в различни части на света и вече 
на понятен на повечето от геолозите английски език. 
Това бе нещо като второ допълнено издание, понеже 
се установиха и много, неизвестни по времето на пра-
венето на общата книга геолози, или някои от новите 
геолози са емигрирали след издаването на първото 
издание. Отпечатахме първата регионална статия в 
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- От майка ми съм научил: Залудо работи, залудо не 
стой! И това ми е помагало да си намирам цели – 
геологически, които с интерес съм следвал – бра-
хиоподите – от палеонтоложка (която е много тру-
доемка и с физическо натоварване), стратиграфска 
и палеоеколожка гледна точка, ихнофосилите – от 
палеонтоложка и палеоеколожка цел, обектите на
геоложкото наследство и накрая – историята на гео-
логията са ми били много интересни и приятни за ра-
бота. Лошото е, че и хобито ми бе свързано с геологи-
ята – събирах геоложки картички пощенски формат, 
които накрая подарих на музея „Земята и хората“, а 
тази колекция е най-богатата в света – мога да го за-
явя с гордост!

- Какви са сега приоритетите на сферата, в която сте ра-
ботили?

- Палеонтологията, като цяло е много замряла в Бъл-
гария. Останали са малко специалисти. Те нямат 
средства за командировки на терена, а и болшин-
ството от тях нямат нагласа за теренна работа – явно 
тяхната мечта е да се развиват като „чисти“ палеон-
толози – някой да събира и им изпраща образци, по 
възможност от чужбина -  това е много престижно,  а 
те само да ги определят. Те нямат „пространствено“ 
геоложко виждане, а само се ограничават до микро-
скопа или лупата и е много престижно ако се борави 
и с електронен микроскоп – той ще реши всичките 
проблеми. 

- аботите ли върху нещо сега?

- Да, в момента, с помощта на геолози, главно от Ав-
стралия, подготвяме нов текст за геолози от руски 
произход, работещи или работили в района на Оке-
ания – Австралия, Нова Зеландия и т.н., която е почти 
готова.

Освен това, се връщам и към основната си работа –
определяне на брахиоподите. Моите внучки Ева и 
Зоя, заедно с майка си са събрали преди 1-2 години 
от околностите на с. Ряховците, Севлиевско много 
брахиоподи с раннокредна възраст, които са в процес 
на обработване.
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ЗА БИ МЕ РО  Д Н БО ИДАР МА Р Д ИЕ  

На 25 август 2019 г., след продължително тежко 
боледуване почина видният български учен – 
петролог проф. дгн Божидар Димитров Мавруд-

чиев. Спря да тупти едно неспокойно сърце, сърцето 
на една неуморна личност, сърцето на нашия колега 
и приятел.

От българската геология си отиде рядко надарен 
учен, играл важна роля в развитието на българската 
геология през последните 60 години, както и в подго-
товката на млади геолози в Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“. Петролог със значими науч-
ни приноси, които му отредиха място на учен с меж-
дународно реноме.

Божидар Маврудчиев е роден на 24.04.1933 г. в гр. 
Сливен, в семейство на учители. Завършва средно 
образование в Сливен  и висше образование по гео-
химия в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1955 г. Той 

   

е един от най-видните ученици от школата на акад. 
Стр. Димитров. Има забележителни приноси в изуча-
ването на магматизма и метаморфизма в България, 
Монголия, Конго (Бразавил), както и в подготовката 
на кадри в областта на петрологията. Автор e на над 
150 научни труда в следните направления на геологи-
ческите науки: магматизъм, метаморфизъм, метасо-
матизъм, металогения и в областта на геоморфоло-
гията: оценка на ерозионния срез на полиметалните 
находища в Източни Родопи. Значителна част от не-
говите публикации са посветени на историята на гео-
ложките изследвания в България. 

Сам и съавторство е публикувал очерци за живота и 
творчеството на акад. Георги Бончев, акад. Страши-
мир Димитров, акад. Иван Костов, акад. Еким Бончев, 
проф. Наум Николов, проф. Цоню Димитров, проф. 
Георги Атанасов, проф. Васил Вергилов, проф. Боян 
Алексиев, проф. Борис Страшимиров, проф. Йордан-
ка Минчева-Стефанова, проф. Веселина Бресковска и 
други. През 2005 г. написа монографията “Страници 
от календара на българската геология (1828 – 2005) 
във връзка с “80 години Българско Геологическо Дру-
жество”. Има над 750 цитирания в монографии, тема-
тични сборници, годишници, списания, издадени у нас 
и в чужбина.

В СУ „Св. Кл. Охридски“ е чел или чете лекции по кур-
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трография с въведение в минералогията“. Три години 
след пенсионирането си продължава да преподава в 
ГГФ като хоноруван преподавател курса „Скалните 
комплекси и серии в България“ и е хоноруван препо-
давател в университета във Велико Търново “Св. Св. 
Кирил и Методий”. Ръководил е дипломанти, специа-
лизанти, аспиранти. 
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Проф. Б. Маврудчиев има над 100  публикации в об-
ластта на магмената и  метаморфна петрология, как-
то и по история на бългаарската геология. Открил е 
палеогенските малки плутонични тела в Маджаров-
ското рудно поле, а след като изучава известните 20 
плутона в Източните Родопи (България, Северна Гър-
ция), характеризира Източнородопската палеогенска 
монцонитоидна провинция. Разрабова идеята, ланси-
рана от него и ст.н.с. Ив. Боянов за наличието на две 
магмени огнища през палеогена в пределите на Из-
точните Родопи. Обосновава представата за  вулка-
но-плутоничната триада в Източнородопското палео-
генско понижение. Лансира идеята за инверсионния 
характер на плутонизма в Източните Родопи и на тази 
основа обясни екстензията на плутонизма от пониже-
нията към кристалинтните блокове. Заедно с мине-
ралози (проф. дгн В. Бресковска), рудари (доц. д-р Ат. 
Атанасов), геоморфолози (ст.н.с.  ст. д-р Ив. Вапца-
ров) и металогенисти (проф. д-р Р. Димитров, ст.н.с. 
дгн В. Гергелчев) очерта металогенната роля на мал-
ките интрузии. Съвместно с геофизици (Цв. Велчев, 
проф. д-р Ив. Петков, проф. дгн Хр. Дачев, проф. дгн 
Д. Йосифов) доказва връзките на палеогенската маг-
мено-флуидна система, представена от криптоплуто-
ни - малки интрузии - субвулкански дайки - вулкански 
апарати, с дълбочинния строеж на Източнородоп-
ския литосферен блок. В светлината на теоретичните 
постановки на акад. Д.С. Коржинский, е разработил 
въпроса за прехода на трансмгматичните флуиди в 
постмагматични хидротерми и произтичащите от 
това петрогенетични и металогенни ефекти в Източ-
нородопската магмено-флуидна система. Изследва 
периплутоничните контактни метаморфити и метасо-
матити: хорнфелзи, скарни, зеолити, сулфиди. Участ-
ва при разработване на критериите за връзката на 
полиметалните (Източни Родопи) и медните (Източно 
и Западно Средногорие) орудявания с къснокредния, 
респ. с палеогенския магматизъм и жилната зеоли-
тизация (минералогическите аспекти са на акад. Ив. 
Костов). Доказа, че скарните и полиметалните руди 
в Родопите (Източни, Централни) са отделени темпо-
рално от тензионните субвулканити. Характеризира 
базалтовите магматити от Мизийската плоча, Пред-
балкана, Балкана и Източните Родопи, като деривати 
на мантийни магми (палеомагнитните доказателства 
са на ст.н.с. д-р П. Ножаров), достигнали до земната 
повърхност и на субвулканско ниво в хода на експре-
сен транспорт. Заедно с проф. В. Вергилов и ст.н.с.  
ст. д-р Д. Кожухаров характеризира гранитоидите на 
Западнородопския батолит, съставен от три гранито-
идни фази с различна геоложка възраст. Едни от къс-
ните му изследователските интереси са свързани с 
къснокредно-палеоценския гранитоиден плутонизъм 
в Източните Родопи (Чучулигински гранити), и къс-
нокредния магматизъм (Малко Търновски плутон, 
Витошки плутон) както и историята на геоложките и 
петрографските изследвания в България (очерци за 
живота и творчеството на акад. Г. Бончев, акад. Стр. 
Димитров, акад. Ек. Бончев, проф. Н. Николов, проф. 
Ц. Димитров, проф. Г. Атанасов, проф. В. Вергилов - 
написани самостоятелно или в съавторство, а така 
също и самостоятелно написаните „Страници от ка-

лендара на българската геология (1828-2005)”, посве-
тени на 80 годишнината на БГД).

Проф. Б. Маврудчиев е участвал с пленарни доклади 
в два международни геоложки конгреса (Монреал 
- Канада, 1972 г. и Москва - Русия, 1984). Изнасял е 
лекции в Тбилиси, Солун, Прищина, Краков, Будапе-
ща. Активен член е на Карпато-Балканската геологи-
ческа асоциация. Един от организаторите е на Бълга-
ро-Гръцкия симпозиум.

Председател е на ръководството на Геолого-географ-
ската секция към СУБ, член на „Клуб на геолога“. Бил е 
Председател на секция Петрология към Българското 
геологическо дружество, Председател на българска-
та секция по петрология към Карпато-Балканската 
геологическа асоциация, Председател на НФНИ-НЗ, 
член на Управителния съвет на фондация „Св. Кирил 
и Методий“.

Бил е зам.-директор на департамента по Геология в 
университета „Едуардо Мондлане“, Мапуту, Мозам-
бик;  ръководител на катедра „Петрология и литоло-
гия“ в Геолого-географския факултет; Главен редак-
тор на Год. СУ „Св. Кл. Охридски“, ГГФ, кн. 1 - Геология; 
член на Редакционната колегия на Geolo ia alcanica; 
член на ФС на ГГФ, на СНС по геология при ВАК, на 
Геолого-географската комисия при ВАК, на НС при 
ГИ на БАН, на НС при специалност геология в СУ „Св. 
Кл. Охридски“; Председател на Комисия по  Науки 
за Земята в Националния съвет за научни изслед-
вания; член на Консултативния съвет по Геология и 
минерални ресурси към КГМР, член на Българския 
национален комитет за Антарктически изследвания, 
на ръководството на Българското минералогическо 
дружество.

Работил е в състава на българските експедиции в 
Монголия (1966-1968 г.) и Конго (1974-1975 г.). Бил е 
преподавател в университета „Едуардо Мондлане“, гр. 
Мапуту, Мозамбик (1976-1981 г.), където е чел лекции 
по основните курсове по Петрология за първите мо-
замбикански геолози след независимостта на стра-
ната (Petrolo ia  , Petrolo ia ). Някои от студентите 
му са ръководители в „Националната дирекция по 
геология и мините“, други са преподаватели в депар-
тамента по Геология към университета.

За работа си в Българската геоложка експедиция е 
награден от Министерство на геологията в Монголия. 
Във връзка с педагогическата му дeйност в Р. Мозам-
бик е награден със специална премия. Носител е на 

билеен медал “Сто години българска геология”. Но-
сител е на почетния знак на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски” със синя лента. Притежател е 
на Грамота от Фонд “Научни изследвания” за същест-
вен принос в дейността на НЕК по науки за Земята и 
Фонд “Научни изследвания”. Удостоен е с билейна 
грамота от Управителния съвет на Съюза на учени-
те в България за дългогодишно и активно членство 
в СУБ и други.

Поклон пред светлата му памет.

  Н



ОДЕР АНИЕ  

64 МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ    8-9/2019

СОДЕРЖАНИЕ

ОБ И

Рудник „Ада тепе“ из АО „Данди Прешас Метал“ 
б л официально откр т ................................................................ 2

АО „Елаците-Мед“ отметил 44-летнюю
историю успеха ................................................................................. 5

ДЕНЬ А ЕРА  О ............................................................ 8

ДЕНЬ А ЕРА  Д .......................................................10

ДЕНЬ А ЕРА  ........................................15

ДЕНЬ А ЕРА  Н  Б  
-  ....................................................16

ДЕНЬ А ЕРА  О ..........................................................18

НО О И .............................................................................................21

РЕ ОР А

К горизонту 450 рудника „Ада тепе” .......................................  37

Е НО О ИИ

Исследование свойств и применимости тверд х вклю-
чений из вскр ши в АО Мини „Марица-изток“ ЕАД как 
дорожно-строительного с рья

Доц. д-р  Евгения Александрова

Проф. д-р Ивайло Копрев

Гл. ас. д-р Веселин Балев

Гл. ас. д-р Даниел  Георгиев........................................................  41

НЕ Ь И АЗ

Природн й газ, нефть и битум  из Западно-предбалканс-
кой нефтегазоносной области: результат  и вопрос

Венелин Х. Велев.............................................................................46

ДОА ЕН  О РА И

В 1949 году я познакомился с геологией, и она стала моей 
жизнью уже шестьдесят лет 

Проф. дгн Платон Чумаченко ....................................................57

 

М  потеряли проф. дгн Божидара Маврудчиева

Акад. Тодор Николов .....................................................................62

CONTENT

Ada epe mine o  Dundy Precious Mеtals EAD
was o ficially open .............................................................................. 2

Elatsite-Med SC cele rates 44 years 
 success ul istory.............................................................................. 5

   eview .................................................................. 8

   eport .................................................................10

   Greetings ...........................................................15

         
  ...........................................................................16

   eview ................................................................18

.......................................................................................................21

o t e ori on 450 o  t e “Ada epe” mine ................................  37

Properties and applica ility in esti ation o  t e o er urden 
solid inclusions as road construction materials in Mini Maritsa
I tok EAD

Assoc. pro . Dr. E eniya Aleksandro a

Pro . Dr. I aylo opre

Assist. pro . Veselin ale

Assist. pro . Dr. Daniel Geor ie .....................................................41

  

Natural as, oil and itumen in West Fore alkan producin  
area: outcomes and uestions

Venelin H. Vele .................................................................................46

   А

In 1949, I ot ac uainted wit  t e eolo y, and it as ecome 
my li e or sixty years

Pro . DSc Platon C umac enko ...................................................57

 

We a e lost Pro . DSc o idar Ma roudc ie

Acad. odor Nikolo .........................................................................62



ЗАЯВКА ЗА АБОНАМЕНТ

Адрес за получаване:

Град Село   Об ина   По енски код  

к ул   №  в  ет   ап офис  

ирма   Получател  

Длъ ност   Тел   Е-по а  

Данни за фактурата: 

ирма  

ЕИК   ИН по ДДС   МОЛ  

Адрес  гр с  к  ул   №

Моля да изпратите попълнената
заявка за абонамент на адрес  

404 София, 
бул  Околовръстен път  2

 Земята и ората , ет  , 

офис МГК или на 
е-по а  -

Банковата сметка 
на „БМГК Комерс“ ЕАД:

IBAN банкова сметка: 
BG78UBBS80021049280640
BIC: UBBSBGSF; 
ОББ АД – Клон „Мария Луиза“

Желая да се абонирам за списание „Минно дело и геология“:

 Абонамент за 2020 г    50 лв  с ДДС                                              ро  абонаменти   

 Абонамент за 2020 г    0 лв  с ДДС                                                ро  абонаменти   

 Абонамент за 2020 г   45 лв  с ДДС                                                ро  абонаменти   

за физически лица, членове на НТС по МДГМ

за пенсионери и студенти, членове на НТС по МДГМ






