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На 17 август, Ден по-рано, бъл-
гарската минна общност от-
беляза своя професионален 

празник – Деня на миньора. Офици-
алното честване се състоя в София 

отел Балкан, където по традиция се 
събират стотици представители на 
минералносуровинната индустрия 
в България. То се организира еже-
годно от Българска минно-геоложка 
камара, Научно-технически съюз по 
минно дело и геология, Федерация 
на независимите синдикати на ми-
ньорите и Синдикална миньорска 
федерация „Подкрепа“ и се провеж-
да под патронажа на министъра на 
енергетиката на Република Бълга-
рия Теменужка Петкова. Спонсори 
на събитието бяха „Асарел-Медет“ 
АД, „Геотехмин“ ООД ,„Дънди Пре-
шъс Металс“ ЕАД, и „Минстрой ол-
динг“ АД.

Официални гости на честването 
бяха министърът на енергетиката – 
Теменужка Петкова, министърът на 
труда и социалната политика - Бисер 
Петков, заместник-министрите Кра-

МИННАТА ОБ НОСТ ОТБЕЛЯЗА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СИ 
ПРАЗНИК  АВГ СТ  СПЕНИЕ НА СВ  ИВАН РИЛСКИ

Преди т ржественото с брание в Катедралния рам Св. Неделя  бе отсл жен мо-
лебен а драве на мин орите

На с битието прис ства а над 00 гости, св р ани с минералнос ровинния бран  
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симир Първанов, ечо Станков, Лъ-
чезар Борисов, Красимир ивков, 
представители на синдикалните ор-
ганизации в страната, на академич-
ната и научна общност, областни уп-
равители и кметове, представители 
на дипломатически мисии, неправи-
телствени организации и медии.

Събитието, което бе открито от 
Председателя на Научно-техниче-
ския съюз по минно дело, геология 
и металургия проф. дтн инж. Цоло 
Вутов.

Обзорен доклад за състоянието на 
а минералносуровинната индустрия 

през 2017 г. изнесе председателят 
на Българската минно-геоложка ка-
мара проф. дтн инж. Николай Въл-
канов. Той обобщи, че изминалата 
година е била добра за бранша. 

Част от официалните гости отпра-
виха от трибуната поздравления по 
случай празника. Бяха получени над 
30 поздравителни адреса, в т. ч. от 
президента Румен Радев, министър 
председателя Бойко Борисов, мини-
стрите Лиляна Павлова и Красимир 

ивков, от комисии към Народното 
събрание, областни и общински ад-
министрации, организации, фирми и 
партньори.

По време на честването БМГК отли-
чи най-добрите добивни компании 
за 2017 г. в категориите: най-добри 
резултати - грижа за природата, без-
опасност и здраве, иновации и кор-
поративна социална отговорност. 
Награди получиха съответно „Горуб-
со-Мадан“ АД, „Асарел-Медет“ АД, 
„Асарел-Ремонт“ ООД, „Имерис Ми-
нералс България“ АД, „Рудметал“ АД 
и „Дънди Прешъс Металс Крумов-
град“ ЕАД. Минно-геоложкият уни-
верситет „Св. Иван Рилски“ и „Мин-
строй олдинг“ АД получиха грамоти 
за своята  годишнина.

За принос към минерално-суровин-
ната индустрия индивидуални награ-
ди получиха д-р инж. Илия Гърков, 
инж. Драгомир Драганов, инж. Иван 
Андреев. и инж. убен убенов.

Отличени бяха и трима от най-до-
брите студенти на Минно-геоложкия 
университет „Св. Иван Рилски“, как-
то и г-жа Йовка Николова от в. Ста-
розагорски новини, за активно отра-
зяване на бранша през 2017 г.

Председателят на Научно-техни-
ческия съюз по минно дело и гео-
логия проф. дтн инж. Цоло Вутов 
удостои със званието „Заслужил ми-
ньор“ проф. д-р инж. Георги Стоян-
чев и „Заслужил геолог“ - проф. дгн
инж. Добринка Ставракева.

О ициалният пре иди м и аст от а диторията по време на националното естване 
на Деня на мин ора  в  Со ия отел алкан
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С СТОЯНИЕ НА МИНЕРАЛНОС РОВИННАТА ИНД СТРИЯ ПРЕЗ 
 ГОДИНА

Проф. дтн инж. Николай Вълканов - Председател на Управителния съвет 
и на Българската минно-геоложка камара

По традиция, на всеки наш празник ви представя-
ме  състоянието  на бранша за изминалата годи-
на. 

На първо място бих искал да започна с това, че бъл-
гарската минерално-суровинна индустрия не може да 
съществува изолирано в днешния глобален свят, да 
изостава от тенденциите и за пренебрегва посланията, 
идващи отвън. През последните години наблюдаваме 
редица положителни промени по отношение на поли-
тиките и стратегията, които Европейският съюз и стра-
ните-членки вече прилагат, за да са по-конкурентоспо-
собни на световната сцена.

Европа преосмисля своята позиция по отношение на 
икономиката и стремежът си за лидерство. Новите 
мерки са насочени към растеж и са в контекста на ре-
индустриализацията на Европа. Това, съчетано с подо-
бряване на администрацията и образованието, както и 
принципите на устойчивото развитие, цели обръщане 
на тренда за „внос на суровини“, от които икономиката 
на Евросъюза е силно зависима. 

Непрекъснато нарастващото население на Земята, 
развитието на технологиите и повишаващата се степен 
на индустриализация на държавите изискват и непре-
къснато увеличаване на добива на полезни изкопаеми. 
Рециклирането на отпадъци може посрещне не повече 
от 1 3 от нуждите от суровини. Наличието на подземни 
богатства в даден регион е голяма възможност устой-
чиво социално-икономическо развитие и повишаване 
жизнения стандарт на местните общности.

Още от 2010 г. Европейската инициатива за суровините 
обръща внимание на това, че без приемане и реализи-
ране на дългосрочни стратегии за добиване на собст-
вени суровини от всяка европейска държава, ще бъде 
застрашено устойчивото развитие на Европейския 

съюз. Редица европейски държави вече приеха страте-
гии за устойчиво развитие на своите минерално-суро-
винни индустрии, като единство на трите стълба – ико-
номическа, екологична и социална отговорност.

В Европа индустриите ползващи минерални суровини 
създават 1,4 млрд. евро добавена стойност на година. 
В тях работят около 30 млн. души.

Но нека да погледнем към стратегическото значение 
на българската минерално-суровинна индустрия. Тя е 
сред най-развитите в европейски мащаб, което личи 
както от приноса й към генерираната добавена стой-
ност в икономиката, така и от създадените работни 
места. 

В минерално-суровинния отрасъл у нас през последни-
те години работят средно около 24 000 души и още око-
ло 120 000 в съпровождащите я икономически дейнос-
ти. Браншът е с най-малко действащи предприятия в 
сравнение с останалите икономически сектори – едва 
0,1 , но създава между 3 и 4  от брутния вътрешен 
продукт (БВП) на страната. През 2017 година проду-
ктите на минерално-суровинната индустрия формират

,  млрд. лв. или 11  от общия износ, което предста-
влява много висок дял в сравнение с другите индус-
трии.

Добавената стойност на един зает в отрасъла е 47 хил. 
лв. Това поставя нашата индустрия на трето място в 
икономиката, като създава близо два пъти повече до-
бавена стойност спрямо един зает в преработващата 
промишленост например и близо  пъти повече от ту-
ристическия бранш.

Отрасълът е важен за българската икономика и защо-
то е тясно свързан и с други сектори. Доставчици на 
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стоки и услуги за минерално-суровинната индустрия 
са над 83 000 предприятия, в които работят близо 800 
000 души. Секторите, купувачи на продукцията на бран-
ша, обхващат над 2  000 предприятия, които създават 
заетост за над 302 000 души. 

Основните суровини, които се добиват в България са 
лигнитни въглища, оловно-цинкови, медни и полиме-
тални руди, гипс, варовик, бентонит, каолин, кварцови 
пясъци, огнеупорни глини, мрамор. Установените нахо-
дища на подземни богатства към настоящия момент 
са общо 448, от които най-много на метални полезни 
изкопаеми – 1 3 и на строителни материали - 140. 
Действащите концесии за добив са общо 31, а раз-
решенията за търсене и проучване са  броя. 80  от 
минните дейности в страната се извършват по открит 
способ.

През 2017 г., по данни на Министерство на енергети-
ката, приходите в държавния бюджет от концесионни 
плащания са над 7  млн. лв. Тази сума е една от най-ви-
соките през последните години, с изключение само на 
201 -та, когато бяха изчистени забавени плащания от 
сектор Енергетика.  

Общият добив на полезни изкопаеми за изминалата го-
дина бележи ръст с 11  и достига 108,  милиона тона. 
Повишение на добива има в почти всички подотрасли, 
като най-съществено е при индустриалните минерали, 
където имаме нарастване с 34 . Сериозно увеличение 
се отчита и при добива на инертни и строителни мате-
риали – 18 . Рудодобивът е почти без промяна с ръст 
от 1 . Спад има при добива на нефт и природен газ – с 
18 . Продължава тенденцията от 2014 г. насам да на-
малява добивът на скално-облицовъчни материали

Разпределението на добива на полезни изкопаеми у 
нас през последните години има трайни тенденции: 
твърдите горива и металните полезни изкопаеми са с 
най-голям дял в общия добив. 

Общата стойност на произведената продукция през 
2017 г. отчита ръст от 7 , достигайки малко над 2,7 
млрд. лв. С най-голям дял е приносът на подотрасъл 
добив на метални полезни изкопаеми с продукция на 
стойност 1,4 млрд. лв.

Сред положителните цифри трябва да отбележа и това, 
че добивните предприятия в България се отличават 
с висока производителност, която е близо 2,  пъти 
по-висока от средната за индустрията. Това се дъл-
жи на значими инвестиции в дълготрайни материал-
ни активи, иновации и нови технологии в сектора. От
2010 г. насам, предприятията в минерално-суровин-
ната индустрия са инвестирали близо 2 млрд. лв. в 
най-съвременни машини и оборудване. 

Редица компании от бранша изминаха дълъг път на 
технологична модернизация и направиха сериозни 
вложения, чрез които се значително се повиши ефек-
тивността на производството и се подобриха сериоз-
но параметрите на околната среда и здравословните 
и безопасни условия на труд. Техните постижения и 
устойчиво развитие в съответствие с най-добрите 
световни практики трябва да се дават за пример и да 
се подкрепят от обществото. В тези предприятия, кои-
то днес са двигателят на бранша, грижата за хората, 
околната среда и местните общности надхвърля за-
дължителните законови изисквания и се стреми към 
най-високи световни стандарти. Резултати са налице 
и са видими. Водещи в това отношение са „Асарел-Ме-
дет“, „Дънди Прешъс Металс“, „Горубсо-Мадан“, „Елаци-
те-мед“, „Мини Марица-Изток“, „Имерис Минералс Бъл-
гария“ и много други. 

Радваме се, че през изминалата година стартира и но-
вият проект на „Дънди Прешъс Металс“ в Крумовград 
за добив на златосъдържащи руди – това е първият но-
воизграден и новоразработен рудник в България през 
последните 40 години. Реализацията на проекта отне 
близо 12 години, но благодарение на активната работа 
на колегите от „Дънди“, подходът им на прозрачност, 
отговорност и диалог с местните общности, резултати-
те са налице. 

През 2017 г. добивната индустрия осигурява пряка зае-
тост на над 22 хил. човека, което е близо 1,3  от общия 
брой заети в страната. В сравнение с другите европей-
ски държави, българската минерално-суровинна ин-
дустрия е сред най-големите работодатели на местния 
пазар на труда.

Горди сме да отчетем и това, че средната годишна за-
плата в сектора през 2017 г. е нараснала до 18 24  лв., 
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като е налице значителен ръст от почти  спрямо пре-
дходната година. Трябва да се отбележи, че заплаща-
нето в бранша е сред най-високите в страната и с 0  
по-високо от средното за икономиката. Това показва 
устойчиво увеличение на доходите и сигурност на за-
етите в цялата минерално-суровинната индустрия. 

Тъй като хората са най-ценният ни капитал, браншът 
инвестира много в превенцията и подобряването на 
здравословните и безопасни условия на труд. Въпреки 
предприеманите мерки и сериозното техническо и тех-
нологично обновление през последните години в мине-
рално-суровинния отрасъл продължава да съществува 
риск за безопасността и здравето на работещите. 

Общият брой трудови злополуки през 2017 г., по дан-
ни на Националния осигурителен институт, е 12  броя, 
което е сериозен спад в сравнение с предходната го-
дина. Загубените календарни дни също са значително 
по-малко спрямо 201  г. - общо  8 01 дни. От 2013 г. 
насам е налице трайна тенденция към намаляване на 
този показател. Това цифри са положителен знак, че 
превенцията, обученията на персонала и съвременни-
те технологии, в които инвестират фирмите от бранша, 
дават резултат. Даваме си сметка обаче, че не трябва 
да спираме с усилията си в тази посока и да работим 
още много, защото няма нищо по-ценно от човешкия 
живот и от здравето на хората.

Минерално-суровинната индустрия е отрасъл, който 
оказва силно положително въздействие върху българ-
ските региони с осигуряването на заетост и приноса си 
за устойчивото развитие. Благодарение на корпоратив-
ната социална отговорност в регионите на дейност на 
дружествата, там има сигурност, социална стабилност 
и гарантирани приходи за местния бизнес и общините. 
Компаниите подкрепят доброволно проекти в сферата 
на образованието, културното 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.

Изводът от всичко това е, че минерално-суровинната 
индустрия на България се развива в положителна по-
сока.

Годината беше успешна и за Българската минно-ге-
оложка камара, като организация, представляваща 
този отрасъл в страната. През месец май осъществи-
хме най-важната и мащабна инициатива за сектора – 
Европейския минен бизнес форум, който беше част от 
календара на Българското председателство на Съвета 
на Европа. Събитие, което събра стотици представите-
ли на индустрията, институциите, науката и неправи-
телствения сектор.  Голямата ни цел беше да поставим 
във фокуса на председателството този стратегически 
за Европа отрасъл. В рамките на програмата бяха об-
съдени част от най-важните теми от дневния ред на 
минното дело и геологията, като специално внимание 
беше отделено на набиращата все по-голяма скорост 
интелигентна минна индустрия.

По същото време станахме домакини и две други ва-
жни събития - срещата на Европейската конфедерация 
за минерални суровини (Eumicon) в София и Генерална 
асамблея на европейските ни колеги Евромин. 

Надявам се, че посланията от тези ключови прояви ще 
дадат окажат своето положително влияние върху по-
литиките за нашия отрасъл. От своя страна ние, като 
браншова организация, ще продължим и занапред да 
работим за неговото развитие чрез конструктивен диа-
лог и сътрудничество със всички заинтересовани стра-
ни. Ще продължим да подкрепяме и нашите членове в 
усилията им да създават устойчив бизнес и да допри-
насят за просперитета на регионите и конкурентоспо-
собността на българската икономика.

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 на-
правените през изминалата година постижения. 

Изказвам благодарност от името на Организационния 
комитет на националното честване на Деня на миньо-
ра за постигнатите значими резултати към всички ра-
ботещи в бранша.

елая на ветераните от бранша - дълголетие, а на мла-
дите - много ентусиазъм и успех в професионалната и 
научна реализация.

Честит професионален празник на всички вас, работе-
щи в минерално-суровинната индустрия и нека не за-
бравяме мъдрия съвет на свети Иван Рилски - закрил-
ник на миньорите и всички българи: „Бъдете единни, 
имайте мир помежду си“, със здраве и благополучие да 
поздравим българските миньори и техните семейства 
и нека Бог да ни благослови
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ДЕН НА МИНЬОРА - ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ТЕМЕН КА ПЕТКОВА - 
МИНИСТ Р НА ЕНЕРГЕТИКАТА

БИСЕР ПЕТКОВ - 
МИНИСТ Р НА ТР ДА 
И СО ИАЛНАТА ПОЛИТИКА

КРАСИМИР ИВКОВ - 
ЗАМ -МИНИСТ Р НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА И ВОДИТЕ

...Развитието на минерално-суровинната индустрия върви ръка за 
ръка с устойчивото развитие на регионите. Ключово е значението на 
сектора и за развитието на редица региони в страната, тъй като 0  от 
концесионните възнаграждения постъпват по техните бюджети. От нача-
лото на 2017 г. до края на месец юли 2018 г. приходите от концесионна 
дейност възлизат на над 143 млн. лв., от които по сметките на общините 
са постъпили повече от 71 млн. лв. По този начин се гарантира развитие-
то на общините и подобряване стандарта на живот на техните жители. 
Изключително важна е връзката, която именно този отрасъл прави меж-
ду качеството на образованието и  развитието на иновациите.
Нашето правителство стои твърдо зад устойчивото развитие на мин-
но-добивния отрасъл в страната. Позицията ни е, че секторът трябва да 
работи на пазарен принцип, при спазване на конкуренцията. За тази цел 
през месец декември миналата година след законодателна промяна, ус-
пяхме да инкриминираме незаконния добив на подземни богатства. По 
този начин ще се намалят преките загуби за работещите в сектора ком-
пании...

...Добрите резултати се дължат на технологичното обновление, ин-
вестициите в развитието на персонала, подобряването на условията на 
труд, въвеждането на модерна организация на труда, усъвършенстване-
то на политиките за корпоративна социална отговорност и не на послед-
но място на трудолюбието и професионализма на миньорите.
Членовете на БМГК отделят приоритетно внимание за осигуряване на 
безопасни условия на труд.  Радващо е, че броят на трудовите злополуки 
намалява, а за миналата година нямаме трудова злополука със смъртен 
изход. Това ни убеждава, че пътят по който трябва да продължим е с 
инвестиции в превенцията на трудовия травматизъм, с оценка на риско-
вете на околната среда и предприемане на ефективни мерки за тяхното 
намаляване.
Министерството на труда и социалната политика винаги ще подкрепя  
усилията на БМГК за осигуряване на високо ниво на защита на човеш-
кото здраве чрез повишаване на квалификацията на заетите в бранша 
и внедряването на най-добрите световни и европейски стандарти. Вяр-
вам, че съвместните ни усилия ще допринесат за намиране на най-до-
брите решения...“

... В развитието на минната индустрия трябва да се работи за ефек-
тивното оползотворяване на подземните богатства и получените минни 
отпадъци, превръщайки ги в ресурси. Така даваме гаранция на обще-
ството, че се прилагат технологии за намаляване на отрицателното въз-
действие върху околната среда, както и на икономическите, социалните 
и екологичните рискове в полза на печеливши решения. 
Приоритет в работата на МОСВ е рационалното използване на ресур-
сите като всички тези цели са заложени в Националната стратегия за 
развитие на минната индустрия. Работим за намаляването на админи-
стративната тежест върху бизнеса чрез премахване, облекчаване, съв-
местяване и синхронизиране на регулаторни режими. Пример за това са 
разработените законови предпоставки за съвместяване на процедури-
те за контрол на големи аварии по СЕВЕЗО  с процедурите по ОВОС 
и по издаване и преразглеждане на комплексни разрешителни. Търсим 
допълнителни възможности за по-нататъшно оптимизиране на админи-
стративните услуги.

Глобални проблеми, свързани с преразход на енергия и природни ресур-
си, може да се решават само със съвместната работа и дългосрочното 
сътрудничество между държавните институции, бизнеса и научните сре-
ди в сектора.“
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ДЕН НА МИНЬОРА - НАГРАДИ НА БМГК

„Горубсо-Мадан“ АД с изпълнителен 
директор инж. Сергей Атанасов получи 
наградата за постигнати най-високи го-
дишни резултати

„Асарел-Медет“ АД с изпълнителен ди-
ректор инж. Делчо Николов получи на-
градата в категория „Грижа за природа-
та“

В категория „Безопасност и здраве“ награди получиха: „Асарел-Медет“ АД с изпълнителен директор инж. Делчо Николов; „Аса-
рел-Ремонт“ ООД с управител г-н Димитър Цоцорков; „Имерис Минералс България“ с изпълнителен директор г-жа Юлияна Ма-
рева. Трите компании са класирани на база предоставена справка от НОИ за липса на трудови злополуки през 2017 г. 

„Рудметал“ АД с изпълнителен директор 
г-н Митко Младенов получи наградата 
за иновации

„ДПМ Крумовград“ ЕАД с изпълнителен 
директор д-р инж. Илия Гърков получи 
наградата за социално-отговорна ком-
пания

По случай 65 години Минно-геоложки 
университет „Св. Иван Рилски“  грамота 
получи ректорът проф. д-р инж. Любен 
Тотев

По случай 65 години „Минстрой Хол-
динг“ АД грамота получи председате-
лят на Съвета на директорите проф. дтн 
инж. Николай Вълканов
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Д-р инж. Илия Гърков, изп. директор 
на „ДПМ Челопеч“ ЕАД и „ДПМ Крумов-
град“ ЕАД получи персонална награда за 
принос по случай своята 50-годишнина

Инж. Иван Андреев, изпълнителен ди-
ректор и член на УС на БМГК (2010 – 
2017 г.) получи персонална награда за 
активно участие в дейността на БМГК

Васил Чолаков, специалност „Екология 
и опазване на околната среда“, успех 
5,84 получи грамота за най-добър сту-
дент на МГУ „Св. Ив. Рилски“ и еднокра-
тна стипендия от БМГК

Инж. Драгомир Драганов, изпълнителен 
директор на „Елаците-Мед“ АД получи 
персонална награда за принос по случай 
своята 60-годишнина

Инж. Хубен Хубенов, дългогодишен изп. ди-
ректор на „МИНПРОЕКТ“ ЕАД и член на УС на 
БМГК (2006 – 2017 г.) получи награда за актив-
но участие в дейността на БМГК

Г-жа Йовка Николова – журналист от 
вестник „Старозагорски новини“ получи 
награда за обективно и последователно 
отразяване на бранша 

Михаил Мохамед Ал-Марий, специалност „Компютърни технологии в инже-
нерната дейност, успех 5,68 получи грамота за най-добър студент на МГУ „Св. 
Иван Рилски“ и награда на фондация „Асарел“, учредена на името на проф. 
д-р Лъчезар Цоцорков

Радослав Динев, специалност „Марк-
шайдерство и геодезия“, успех 5,56 по-
лучи грамота за най-добър студент на 
МГУ „Св. Ив. Рилски“ и еднократна сти-
пендия от „Минстрой Холдинг“ АД



ДЕН НА МИНЬОРА - ОБЗОР

МИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ     9/2018

Снапълно обновен площад - кра-
сиви цветни плочки, осветле-
ние, фонтан, нови тротоарни 

настилки и оформените зелени къ-
тове, детски площадки, кътове за 
отдих и др., жители и гости на Мадан 
посрещнаха традиционния празник 
на града и Деня на миньора. 

Сред официални лица бяха депута-
тите  айри Садъков, д-р Красимир 
Събев, алил Летифов, евродепута-
тът Владимир Уручев, областният 
управител на Смолян Недялко Сла-
вов, председателят на Съвета на 
директорите на „Минстрой олдинг“ 
проф. дтн инж. Николай Вълканов, 
изп. директор на „КЦМ 2000“ АД 
инж. Румен Цонев, член на Надзор-
ния съвет в предприятието - Недел-
чо Бонев, кметовете на Рудозем, Не-
делино, Баните, Чепеларе, проф. д-р 

„Поднасям към вас своето уважение 
за неуморните усилия, отговорността, 
риска и търпимостта, с които изпъл-
нявате своите задължения. За ваша-
та смелост и мъжество. Специално 
изразявам и своята благодарност 
към собствениците и хората, които 
продължават смело да инвестират в 
рудодобива - проф. дтн инж. Николай 
Вълканов, инж. Румен Цонев и целият 
им екип. Благодаря на всички, които 
подкрепят и обичат Мадан“, добави 
Молайсенов.

Проф. дтн инж. Николай Вълканов 
поздрави жителите на града и им 
пожела здраве и щастие, а към ми-
ньорите отправи призива да бъдат 
единни, както е завещал Св. Иван 
Рилски. 

Проф. Вълканов припомни, че „Мин-
строй- олдинг“ и „КЦМ 2000“ АД 
като инвеститори в рудодобива в 
„Горубсо-Мадан“ от 2012 г. са по-
стигнали немислими по онова вре-
ме резултати. ест години по-късно 
дружеството е с награда за най-ин-
тензивно развиващо се предпри-
ятие, за най-добри резултати за
2007 г. 

„Това което постигаме е с много ин-
вестиции. Те вече надхвърлиха 100 
млн. лв. Направихме нов минен отдел. 
Миньорите го знаят много добре, за-
щото те всеки ден работят с новите 21 
машини. До края на годината ще има 
още 9, т.е. „ Горубсо-Мадан“ става пред-
приятие с рудници от европейско ниво. 
Много са важни хората за нас, ние 
имам едни от най-добрите миньори“ - 
подчерта проф. Вълканов.

В „ГОР БСО-МАДАН“ АД ТРАДИ ИОННО ОТБЕЛЯЗА А 
ПРАЗНИКА НА ГРАДА И ДЕНЯ НА МИНЬОРА

Пра ненствата се проведо а в обновения цент р на Мадан

Сцената на градския площад в Мадан по традиция се и п лни от о ициални лица – 
домакини и гости на пра ника, провел се 2  авг ст

инж. Любен Тотев – ректор на Мин-
но-геоложкия университет.

Кметът на община Мадан Фахри 
Молайсенов приветства жителите и 
гостите на града с празнично слово. 
В него той припомни, че преди  го-
дини с Указ на Народното събрание 
Мадан е признат за град. Молай-
сенов пожела на хората от сцената 
здраве, за да се радват на новите 
красиви придобивки.

В навечерието на празниците той 
поздрави сърдечно всички деятели, 
които са работили и работят еже-
дневно за запазването и развитието 
на основния поминък в общината –
рудодобивът. А това са всички би-
вши и настоящи работници, служите-
ли и инженери, трудещи се в сферата 
на рудодобива .
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Стотици асарелци, техните се-
мейства, ветерани от компани-
ята, хиляди жители и гости на 

Панагюрище и региона се събраха 
на 2  август в курорта Панагюрски 
колонии, за да честват професионал-
ния и фирмен празник на „Асарел-
Медет“ АД. 

Сред официалните гости бяха на-
родните представители Десислава 
Тодорова, проф. Станислав Стани-
лов и Славчо Велков, кметът на об-
щина Панагюрище Никола Белиш-
ки, зам.-областните  управители 
Йордан Кожухаров и Петър Белчев, 
председателят на Общинския съвет 
в Панагюрище ристо Калоянов и 
общински съветници, кметове на 
общини и населени места от общи-
ната и региона, представители на 
Британското и Руското посолство,
ръководители на държавни и об-
щински институции, браншови,
синдикални и граждански сдруже-
ния, както и партньори на компани-
ята.

„Благодарение на Вас „Асарел-Медет“ 
продължава да има лидерската пози-
ция в българския рудодобив, както и 
отлични производствени и финансо-
ви резултати. Вие сте пример за това 

„АСАРЕЛ-МЕДЕТ  АД ПОСРЕ НА ФИРМЕНИЯ ПРАЗНИК С ДВЕ БРАН О-
ВИ НАГРАДИ И ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИ ИИ ОТ  МЛН  ЛЕВА

какво означава да живееш в сплотено 
семейство“, каза Димитър Цоцорков. 

В памет на покойния председател 
на Надзорния съвет на „Асарел-Ме-
дет“ АД проф. д-р Лъчезар Цоцорков 
прозвуча една от неговите любими 
песни – „Ако си дал“, която бе изпъл-
нена от Маргарита ранова.

Пра ник т апо на с водосвет и благодарствен молебен а драве и благопол ие, 
ко то бе отсл жен в параклиса Свети Иван Рилски  от ар иере ския наместник 
прото ере  Атанас Манолов

Грандиозна заря даде официален 
старт на тържествата, посветени на 
Празника на града и Деня на миньо-
ра. След официалната част започна 
и народното веселие на площада 
в Мадан с оркестър „Виевска фолк 
група“ и попфолк певицата Ивана.

Различни мероприятия и прояви съ-
пътстваха официалното честване. 
Част от проявите по-рано през сед-
мицата бяха:

Почит към паметта с цветя и вен-
ци пред паметниците на Ангел 
Янакиев, Клавдия Дроздева, как-
то и пред паметната плоча на за-
гиналите при трудови злополуки. 

Кросът по трасе из града под мо-
тото „Учим, работим, спортуваме“, 
организиран от „Горубсо–Мадан“ 
АД. В надпреварата се включиха 

над 100 участници, сред които и 
от Македония и Турция. 

Фестивалът на Родопския крис-
тал, организиран за втора година 

в подкрепа на колекционерите на 
кристали от града и региона.

Информация на „ГОРУБСО - Мадан“ АД

„Инвестициите ни в екология, както и 
в безопасност и здраве, отново бяха 
оценени, като за пореден път получи-
хме националните браншови награди 
на Българската минно-геоложка кама-
ра по време на националното честване 
преди седмица. През 2017 г. получи-
хме също наградата „Зелена иновация“  
заради уникалния проект за рекулти-

Инж. Серге  Атанасов, и п. директор на Гор бсо-Мадан  и работниците и сл жите-
лите на др жеството активно аства а в органи ираните прояви
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вация на действащо минно насипище“, 
изтъкна председателят на Управи-
телния съвет и изпълнителен ди-
ректор на „Асарел-Медет“ АД инж. 
Делчо Николов. „Само преди месец 
защитихме сертификат за енергийна 
ефективност ISO 50 001, което означа-
ва, че отговаряме на всички световни 
изисквания за енергоспестяващо и 
енергоефективно производство. През 
2017 г. инвестирахме по нашите седем 
фирмени програми за развитие над 90 
млн. лв. За 2018 г. сме планирали нови 
над 100 млн. лв. инвестиции, които ос-
новно са за доставка на ново високоп-
роизводително оборудване”, подчерта 
изпълнителният директор. 

итовете на Орлин Горанов, Дони и 
Нети, както и модерното звучене на 
Поли Генова. За доброто настроение 
на празнуващите се погрижиха още 
известните актьори Петко Петков – 

айбата и Васил Драганов, духови-
ят оркестър „Делчо Радивчев  към 
Народно читалище „Виделина 18  
– Панагюрище и танцовите състави 
„Елинор  и „Панагюрско съкровище“ 
към Центъра за подкрепа на лич-
ностното развитие в Панагюрище. 
Акцент в програмата за Деня на ми-
ньора бяха легендарният вокал на 
„ рая ийп“ Джон Лоутън и рок гру-
па Б.Т.Р. 

Присъстващите опитаха курбана, 
приготвен лично от кулинарния вир-
туоз Ути Бъчваров в казан от аса-
релска мед, а за най-малките имаше 
забавления и атракции.

По традиция се изви и празнично 
хоро, което бе поведено от предсе-
дателя на Надзорния съвет на „Аса-
рел-Медет  Димитър Цоцорков и 
фирмения знаменосец Илин Ранчев, 
който има над 3  години непрекъс-
нат трудов стаж в дружеството. 

В навечерието на празника, на 21 
август на фирмено тържество, кое-
то се проведе в спортна зала „Арена 
Асарел“, 200 работници, служители 
и мениджъри от „Асарел-Медет  АД 
бяха отличени за професионалните 
си постижения или дългогодишната 
си трудова кариера в компанията и 
обособените дружества.

Всеки от наградените получи благо-
дарствена грамота и фирмен меден 
сувенир от председателя на Над-
зорния съвет Димитър Цоцорков и 
изпълнителния директор инж. Делчо 
Николов. 

 В началото на церемонията за пръв 
път бе показан филм, създаден от 
екипа на списание „Мениджър“, за 
покойния председател на Надзорния 
съвет на „Асарел-Медет“АД проф. д-р 
Лъчезар Цоцорков. Сред гостите в 
залата бeше част от екипа, работил 
по филма – редакционният директор 
на списание „Мениджър“ Максим 
Майер, журналистите Боряна Телбис 
и Елица Николова. В памет на проф. 
Цоцорков списание „Мениджър“ из-
даде и книга с негови интервюта и 
спомени на хора, които са работили 
с него през годините.

Отдел „Комуникации“, „Асарел-Медет“ АД

Председателят на Над орния с вет на Асарел-Медет АД Димит р Цоцорков по -
драви гостите на пра ника и благодари на вси ки работещи в компанията а постиг-
натите ре лтати. 

В заключение инж. Николов благода-
ри на всички работещи в компания-
та, че са всеотдайни и трудолюбиви, 
че са силни и истински, че застават 
зад общи смислени каузи. 

Председателят на Управителния 
съвет на БМГК проф. Николай Въл-
канов поздрави всички работещи в 
компанията с празника и заяви, че 
„Асарел-Медет“АД е флагманът на 
българската минна индустрия. 

Асарелци и гостите на празника се 
насладиха на  фолклорната магия на 
Северняшкия танцов ансамбъл от 
Плевен, и малките танцьори от тан-
цов състав „Тангра  от село Попинци. 

Двеста работници, сл жители и менидж ри от Асарел-Медет  АД бя а отли ени а 
про есионалните си постижения или д лгогоди ната си тр дова кариера
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Високи производствени резултати отчете ръковод-
ството на „Елаците-Мед  АД и „Геотехмин“ ООД на 
Празника на миньора, който бе отбелязан с тър-

жество на 23 август. То се състоя в комплекс „20-ти 
Април  гр. Копривщица. Освен ръководствата на две-
те дружества празника уважиха ректорът на МГУ „Св. 
Ив. Рилски“ проф.. д-р Любен Тотев, изп. директор на 
БМГК д-р инж. Иван Митев, управителят на групата „Ге-
отехмин  проф. дтн инж. Цоло Вутов, Доминик амерс, 
изп. директор на „Геотехмин , д-р Иван Вутов – изп. ди-
ректор на „Геотрейдинг“ АД, изп. директор на „Аурубис 
България  Тим Курт и Димо Кирилов, директор „Произ-
водство , изп. директор на „Дънди Прешъс Металс Че-
лопеч  д-р инж. Илия Гърков и Ирена Цакова, операти-
вен директор на „Дънди Прешъс Металс Крумовград , 
Делчо Николов, изп. директор на „Асарел Медет  АД, 
представители на синдикални организации, кметове на 
общини и населени места от региона, представители на 
национални и местни институции. 

Проф. дтн инж. Цоло Вутов отправи своите поздравле-
ния към колегите си и гостите по повод професионал-
ния празник. „Ако започнем от Рудодобивния комплекс –
продължи надграждането на съвременната система за 
управление на минното производство, чрез която се следи 
целия технологичен процес. На най-съвременно ниво е и 
автоматизираната система за управление на Обогатител-
ния комплекс. Последно поколение технология е приложе-
на на хвостохранилище „Бенковски-2“ – машина, която за 
първи път в Европа се използва за уплътняване на хвос-
та и за увеличаване на обема на съоръжението. И това е 
благодарение на нашите колективи и специалисти, които 
работят съвместно по проекти и със свои колеги в други 
държави. Не случайно го споменавам, защото наши минни 
специалисти вече обучават японски геолози.“

Проф. Вутов подари на инж. Драгомир Драганов - из-
пълнителен директор на „Елаците-Мед“ икона на Свети 
Иван Рилски, с пожелание покровителят на българ-
ския народ да пази и закриля работниците и техните 
семействата в техния труд. Инж. Драганов получи и 
орден от Международната академия за безопасност на 
околната среда – Русия, както и удостоверение, и ви-
сокото отличие - значка „Заслужил деятел“. От същата 
академия, инж. Костадин Найденов, генерален дирек-
тор „Производство“, получи награда за заслуги в охра-
ната на труда.

Инж. Драгомир Драганов също поднесе поздравления 
и изказа благодарности на ръководството на групата 
Геотехмин за доверието и за признанието, с което ги 
удостояват. 

Поздравителни адреси за празника бяха получени от 
министъра на енергетиката Теменужка Петкова, от 
министъра на околната среда и води Нено Димов, Из-
пълнителната агенция по горите, от общините Етропо-
ле, Челопеч, Чавдар, Мирково, Пирдоп, „Аурубис Бълга-
рия , „Дънди Прешъс Металс , „Асарел Медет , „Горубсо 
Мадан“, КЦМ, „Минпроект“, Евромаркет и други. 

Цветанка Йотина, кмет на община Мирково, отправи 
пожелания за здраве, щастие, мир, доброта, високи 
успехи и взаимно ползотворно сътрудничество към 
домакините. Йотина декларира подкрепата и разбира-
нето към ръководствата на добивните предприятия в 
района от името на своите колеги кметове. 

Генчо Герданов, кмет на община Копривщица, заяви, че 
е особено горд да бъде домакин на това тържество, и 
пожела от все сърце здраве и благоденствие на всички. 
Герданов цитира покровителя Св. Иван Рилски всички 
да бъдем по-единни, да имаме повече мир в себе си. На 

ВИСОКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РЕЗ ЛТАТИ ОТ ЕТЕ Р КОВОДСТВОТО 
НА „ЕЛА ИТЕ-МЕД  АД И „ГЕОТЕ МИН“ ООД

Про . дтн инж. Цоло В тов вр и на и п. директор на Ела-
ците-Мед  АД инж. Драгомир Драганов орден от Межд на-
родната академия а бе опасност на околната среда – Р -
сия и високото отли ие - на ка асл жил деятел

Про . дтн инж. Цоло В тов пол и от кмета на община 
Копривщица Ген о Герданов по етен плакет а принос к м 
ра витието на д овното, обра ователното и к лт рното на-
следство на община Копривщица
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Откриването на изложбата “Моят ден в „Мини 
Марица-изток  от изпълнителният директор на 
„Мини Марица-изток  ЕАД инж. Андон Андонов 

постави началото на поредица от културни и спортни 
събития, посветени на професионалния празник – 
Деня на миньора.  Изложбата е резултат от творчески-
те усилия на децата, почерпили вдъхновение от работ-
ните места на своите родители и близки в рудниците на 
„Мини Марица-изток  ЕАД. 

На пресконференция на 13. 08. 2018 г. изп. директор на 
дружеството инж. Андон Андонов заяви: „Гарантираме 
сигурни доставки на въглища към централите в компле-
кса Марица изток. Добитите в дружеството въглища към 
9.08.2018 г. при план 15,6 млн. t са изпълнени 14,8 млн. t, 
което е 95% по заложената годишна програма. Заявките 
на централите се изпълняват 100%, а реализираното не-
изпълнение е от разликите между заявките на централите 
спрямо годишния план“. 

Менидж рският екип на Мини Марица-и ток  ЕАД по време на прескон еренцията, 
провела се на 13.08.2018 г.

олклорният ансамб л алканска младост  се гриже е а 
доброто настроение на гостите

БОГАТА ПРОГРАМА ЗА ДЕНЯ НА МИНЬОРА В „МИНИ МАРИ А-ИЗТОК“

Инж. А. Андонов, и п. директор на Мини Марица-и ток  ЕАД 
аедно с кмета на община Раднево Тен о Тенев ра гледа а 

творбите под надслов Моят ден в Мини Марица-и ток

проф. дтн инж. Цоло Вутов той поднесе почетен плакет 
и благодарност от името на цялата общественост за 
принос към развитието на духовното, образователно-
то и културното наследство на община Копривщица. 

Тържествен водосвет и литургия отслужиха игуменът 
на Етрополския манастир „Света Троица  отец Емил 
Якимов и отец Богомил Читалов от храм „Свето Ус-
пение Богородично  гр. Копривщица. Те благословиха 
присъстващите със здраве и професионални успехи.

В комфортната обстановка на комплекс „20-ти април , 
с богата фолклорна програма се изявиха Духова му-
зика и танцов ансамбъл „Балканска младост  към На-
родно читалище „Тодор Пеев – 1871 г.  гр. Етрополе, 
танцова формация „Елика  гр. Пловдив.

„Елаците-Мед“ АД

При план 3,8 млн. m3, изкопана-
та и транспортирана откривка е
47,7 млн. m3, което е 88  по за-

ложената годишна програма. Ин-
вестиционните разходи на „Мини 
Марица-изток  ЕАД в бизнес плана 

за 2018 г. са на обща стойност от
1 млн. лв. Отчетеното изпълне-

ние на инвестиционната програма 
на Дружеството към .08.2018 г. 
възлиза на над 7 млн. лв., което 
е 3  от одобрените разходи за
2018 г. Планираните инвестиции за 
осигуряване на здравословни и без-
опасни условия на труд през 2018 г. 
в дружеството са в размер на 17 002 

20 лв., като до момента са сключе-
ни договори за технически средства 
по механобезопасност, електробез-
опасност, пожаробезопасност, ин-
вестиции и ремонти, лични предпаз-
ни средства и работно и специално 
работно облекло, микроклимат, са-
нитарно-битово обслужване, здра-
ве и здравна профилактика и др. 
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на обща стойност 12 882 88 лв.
Изпълнението на ремонтната про-
грама за ремонт на тежкото минно 
оборудване чрез възлагане към мо-
мента  е 2 80  11 лв., при заложени

,0  млн. лв. 

В първото полугодие на 2018 г. в 
Центъра за професионално обуче-
ние на „Мини Марица-изток  ЕАД  
са обучени 1872 курсисти, от които 
1833 служители на дружеството и 8  
външни лица. 

„Мини Марица-изток“ ЕАД работи 
усилено и в посока дуално обучение. 
Сключени са партньорски спора-
зумения с две професионални учи-
лища - Професионалната гимназия 
по електротехника „Г. С. Раковски , 
гр. Стара Загора и Професионалната 
гимназия „Св. Ив. Рилски , гр. Радне-
во. 

От началото на 2018 г. до 10 август 
от здравно-възстановителната ре-
хабилитационна програма на „Мини 
Марица-изток“ ЕАД са се възполз-
вали общо 1 04 служители - 8 7 в 
почивната станция във Велинград и 

47 в  комплекса на Старозагорски-
те минерални бани. Те са били при-
дружени от 22 свои близки и 343 
деца. 

На 08.08.2018 г. изп. директор на 
„Мини Марица-изток“ ЕАД инж. Ан-
дон Андонов и представители на 
двете синдикални организации в 
дружеството – на КТ „Подкрепа  Ген-
чо Генчев и на КНСБ Наско Митев 
подписаха Колективният трудов до-
говор, който ще бъде основа за до-
брото социално партньорство през 
следващите две години. 

Масовият спорт е добра традиция 
в „Мини Марица-изток“ ЕАД и праз-
никът бе съпътстван от множество 
спортни мероприятия. Първи тур-
нир по тенис на маса и бадминтон 
се проведе на 14 август в спортната 
зала на дружеството. Изпълнител-
ният директор Андон Андонов връчи 
купите на победителите и благодари 
на всички участници за ентусиазма 
и спортното майсторство. 

Спортната програмата по случай 
Деня на миньора продължи и на 1  
август с турнир по футбол на мал-
ки вратички на стадион „Миньор  в
гр. Раднево. Надпреварата премина 
в спортсменски дух и партньорство. 
Футболният турнир беше между от-

борите на трите рудника и на упра-
влението на дружеството, а в по-
лувремената състезатели от трите 
рудника премериха сили по дърпане 
на въже.

На 1  август изп. директор инж. Ан-
дон Андонов се срещна с предста-
вители на клуба на миньорите- ве-
терани и връчи почетни плакети за 
цялостен принос от ББКЕ на Вели-
зар Вълчев и Йордан Тенев, работи-
ли дълги години в „Мини Марица-из-
ток  ЕАД. И двамата са свързали 
професионалното си развитие и жи-
вота си с въгледобива от началото 
до края на 38 годишния си 
трудов стаж. Велизар Въл-
чев е бил 12 години главен 
енергетик на дружеството, 
заемал е ръководни пози-
ции в Предприятието за 
инвестиционни дейност. 
Наградените изказаха бла-
годарност от името на Клу-
ба на ветераните за вни-
манието и апелираха към 
работещите в дружеството 
да защитават бъдещето му 
с достойния си труд. 

На 1  август в удожест-
вената галерия на гр. 
Раднево пред  кмета на 

Надпреварата в в тболния т рнир межд  отборите на трите р дника и правле-
нието премина в спортсменски д  и партн орство

общината Теньо Тенев, управите-
лите на рудниците, техните екипи 
и служители зам.-изпълнителният 
директор на „Мини Марица-изток  
ЕАД Димитър Чолаков пожела здра-
ве и късмет на миньорите и техните 
семейства. „Дано да успеем заедно – 
професионалистите и обществеността 
от региона на концесионното находи-
ще, да направим така че да запазим 
минно-енергийния комплекс „Марица 
изток” – енергийното сърце на Бълга-
рия“, допълни той. 

Специалната изложба от фонда на 
галерията – ранни пленери „Енер-

Среща на р ководството на Мини Марица-и ток  ЕАД с представители на Кл б на 
мин орите-ветерани

ам.-и п. директор на Мини Марица-и ток  ЕАД 
Димит р Чолаков и кмета на града д-р Тен о 
Тенев по време на специалната и ложба
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гетика  и „Светлина, земя, хора  бе 
едно от събитията по случай Деня 
на миньора. Пленерите „Енергетика  
и „Светлина, земя, хора  са спонсо-
рирани всяка година от 1 83 до 1 8  
г. от „Мини Марица-изток . В тях 
участват художници от целия реги-
он, които  пресъздават индустриал-

С ГОЛЯМО Т Р ЕСТВО „ГОР БСО-ЗЛАТОГРАД“ АД ОТБЕЛЯЗА 
МИНЬОРСКИЯ ПРАЗНИК

ните пейзажи от комплекс „Марица 
изток , но и моменти от живота и 
труда на миньорите. Поздрав бяха и 
изпълненията на Илия Ангелов – пе-
вец, китарист и композитор, един от 
вокалистите на легендарната група 
„Диана експрес . 

Сгордост от постигнатите до-
бри производствени резулта-
ти и много настроение „Горуб-

со-Златоград“ АД отбеляза Деня на 

Церемонията по вр ването на наградите на т ржеството на Гор бсо- латоград  

„Д НДИ ПРЕ С МЕТАЛС ЕЛОПЕ  ОТНОВО ПРАЗН ВА 
ДЕНЯ НА МИНЬОРА

По повод Деня на миньора „Дън-
ди Прешъс Металс Челопеч“ 
ЕАД организира празник за 

своите служители. След двугодишно 
прекъсване тържеството се проведе 
на 17 август в парк Корминеш край 
село Челопеч. Водещ акцент в ця-
лостната организация беше българ-
ския фолклор и традиции.

Пра ник т в Челопе  прод лжи до к сно 
пре  нощта

Празненствата за Деня на миньора 
завършиха с концерт в Раднево с 
участието на фолклорен ансамбъл 
„Гергьовден , гр. Раднево, рок-група 
„Ентусиаст , гр. Гълъбово, рок група 
„Бекстейдж , гр. Стара Загора. 

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

миньора. Тържеството се проведе 
на 24 август в ресторант „Кристал“, 
Златоград в присъствието на ра-
ботници, служители и много гости -

зам.-министъра на енергетиката 
Красимир Първанов, ректора на 
МГУ „Св. Иван Рилски“ проф. Любен 
Тотев, изп. директор на БМГК д-р 
инж. Иван Митев, обл. управител  Не-
дялко Славов, зам.-обл. управител 
Владимир Гърбелов, кмета на общ. 
Златоград Мирослав Янчев,  Румен 
Цонев от  „КЦМ“ АД и др. 

Собственикът на „Горубсо-Зла-
тоград“ проф. Николай Вълканов 
поздрави всички за постигнатото, 
за развитието и съхраняването на 
рудодобива като основен поминък 
на региона. Той отличи с персонал-
ни награди миньорите, постигнали  
най-високи успехи в работата си.

Програмата беше открита от 30 гай-
дари към читалище „Просвета“, Зла-
тоград, като в нея се включиха наши 
изпълнители и госта от съседна Гър-
ция Сакис Кукос. 
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Вкомпанията на своите служители и много офици-
ални гости за първи път „Дънди Прешъс Металс 
Крумовград“ отбеляза Деня на миньора с голям 

„Каолин“ ЕАД отбеляза професионалния праз-
ник на работещите в минно-добивната про-
мишленост с бал. Служители и официални 

гости, между които народни представители от 1 -ти 
МИР – Русе, областните управители на Русе, Разград 
и Силистра, кметове и общински съветници и предста-
вители на синдикати и на общински и държавни инсти-
туции празнуваха в ресторанта на Гранд хотел „Рига“ в 
гр. Русе. В своето обръщение главният изпълнителен 
директор и Председател на Съвета на директорите на 
КАОЛИН ЕАД, д-р Волф арлфингер, подчерта, че 2017 
г. е петата поредна година, в която дружеството беле-
жи рекорден финансов резултат и заяви намеренията 
на собственика на „Каолин“ – германското дружество 
Кварцверке Гмб  – да продължи да инвестира активно 
в нови проекти, но и в подобряване на състоянието на 
фабриките и на условията на труд, както и в обучението 
и квалификацията на персонала. 

След официалната част, която включваше и посреща-
не на знамето на „Каолин“, поздравителни адреси и 
връчване на фирмени „Оскари“, служители и гости се 
забавляваха до малките часове на нощта, като за до-
брото настроение на присъстващите перфектно се по-
грижиха певицата Тони Димитрова и Берковската ду-
хова музика, а водещ на шоуто беше актьорът Руслан 
Мъйнов, който освен като конферансие, даде изява и 
на певческия си талант и весели публиката с изпълне-
ния на руски романси и дуетни парчета с останалите 
изпълнители. 

П РВО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ДЕНЯ НА МИНЬОРА В КР МОВГРАД

„КАОЛИН“ ЕАД ПРАЗН ВА ДЕНЯ НА МИНЬОРА В Р СЕ 

Д-р инж. Илия Г рков, и п лнителен директор на Д нди 
Пре с Метал  поведе пра ни ното оро в Кр мовград

празник на открито. С ярки изпълнения от родния 
фолклор, младежко настроение с Мария Илиева и гру-
па Д2 премина честването.

С дълги вити хора и много усмивки ще запомнят всич-
ки това тържество, което обедини екипите, изгражда-
щи рудника и обогатителната фабрика, хората, които 
ще поемат експлоатацията на съоръженията, подиз-
пълнители, общински представители, гости и партньо-
ри на дружеството. От сцената прозвучаха множество 
поздравления. Изпълнителният директор д-р инж. 
Илия Гърков пожела на всички да бъдат здрави и да са 
единни, така, както повелява българският светец Иван 
Рилски. „Празникът на миньора се отбелязва повече от 
100 години, той е най-старият професионален празник. 
Нека тази вечер да забравим работата и да покажем, че 
така, както можем да работим, два пъти повече можем да 
се веселим“, заяви д-р инж. Илия Гърков

Кметът на община Крумовград изрази в поздравите-
лен адрес благопожеланията си и отчитайки големия 
принос на „Дънди Прешъс Металс“ за развитието на 
Крумовград пожела здраве и безаварийна работа.

ДПМ

Сл жители на Каолин  ЕАД и гости се абавлява а на пра -
ни ния бал по сл а  Деня на мин ора
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Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток  
ЕАД инж. Андон Андонов бе удостоен с почетния 
знак на Община Раднево. Отличието му беше връ-

чено лично от кмета д-р Теньо Тенев на официалната 
церемония по случай 7 септември – празник на град 
Раднево. 

Инж. Андон Андонов получава почетното отличие за 
значимия принос на дружеството за развитието на Об-
щина Раднево, за оказаното съдействие при реализи-
рането на  редица инфраструктурни проекти, социални 
дейности, културни събития, спортни мероприятия, об-
ществено полезни каузи и инициативи. 

На церемонията присъстваха областният управител 
Гергана Микова, представителите на „Мини Марица-из-
ток  ЕАД Димитър Чолаков - зам.- изпълнителен дирек-
тор, директорът по производствено-техническите въ-
проси Ясен Чаушев, ръководители на отдели, жители и 
гости на града. Кметът на Община Раднево д-р Теньо 
Тенев изрази уважение и признателност към ръковод-
ството на енергийното дружество за подкрепата, до-
брото  отношение  и  дългогодишното сътрудничество. 

Инж. Андон Андонов благодари за оказаната чест и 
поздрави присъстващите с 4-годишнината на Радне-

Гостите, водени от рген ахлер – главен изпъл-
нителен директор на групата „Аурубис“, членoве-
те на Надзорния съвет на групата „Аурубис“ – д-р 

Карл-Фридрих Якоб, Ренате олд-Йълмаз, Ян Колце, Ще-
фан мит, д-р Елке Лосен, Мелф Сингер, и Тим Курт –
изпълнителен директор на „Аурубис България“, прове-
доха работна среща с ръководството на компанията. 
Председателят на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“ 
АД Димитър Цоцорков представи проектите на друже-

ИЗП ЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР ИН  АНДОН АНДОНОВ 
С ПО ЕТЕН ЗНАК НА ОБ ИНА РАДНЕВО 

Инж. Андон Андонов, и п. директор на Мини Марица-и ток  
ЕАД пол и по етния нак на община Раднево от кмета на 
града д-р Тен о Тенев

во. Той пожела на всички здраве и благополучие, 
всеотдайна и отговорна работа за съхраняването на 
традициите и за превръщането на Раднево в модерен 
европейски град. „Връзки с обществеността“, 

„Мини Марица-изток“ ЕАД

ДЕЛЕГА ИЯ ОТ „А Р БИС“ ПОСЕТИ „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“АД

Делегация от централата на една от на -големите мета-
л рги ни компании в света - А р бис , посети Асарел-Ме-
дет АД на 12 септември. 

„Партньорството ни с „Аурубис България“ в Пирдоп 
може да бъде за пример на останалите компании 
в бранша. Уверен съм, че и занапред конструктив-
ното ни сътрудничество ще продължи и заедно ще 
работим за повишаване конкурентоспособността на 
минерално-суровинната индустрия на България и 
благоденствието на района на Средногорието“, каза 
Димитър Цоцорков, председател на Надзорния 
съвет на „Асарел-Медет“ АД.

ството за дългосрочно устойчиво развитие и инвести-
циите в модерна техника, нови технологии, опазване на 
околната среда и безопасност на труда за над 1,2 млрд. 
лв. от 1   до 2017 г. 
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Гостите разгледаха фирмената експозиция за истори-
ята на компанията и  атрактивната сбирка на стари 
минни машини, след което посетиха диспечерната на 
рудник „Асарел“ и обновената първа секция в обога-
тителна фабрика „Асарел“. Директор „Производстве-
но-технически дейности“ в дружеството инж. Иван 
Чолаков ги запозна със системата за автоматизирано 
управление на рудничния транспорт, циклично-поточ-
ните технологични линии за руда и откривка, процеси-
те на флотация и обогатяване на рудата, рекултиваци-
ята на минни терени и развитието на биоземеделие в 
близост до компанията. Директор „Инвестиционни про-
екти и развитие“ инж. Ивайло Василев представи пред 
гостите част от проектите за дългосрочно развитие на 
компанията и модернизация на производството. 

В края на посещението гостите от „Аурубис“ изразиха 
възхищение от видяното, като споделиха, че в „Аса-
рел-Медет“АД оборудването и технологиите са на све-
товно ниво.

Гостите от А р бис  и р ководството на Асарел Медет  АД 
по време на работната среща 

МИНИСТ Р Т НА ТР ДА И СО ИАЛНАТА ПОЛИТИКА 
БИСЕР ПЕТКОВ ПОСЕТИ „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“АД 

Министър Бисер Петков бе посрещнат от предсе-
дателя на Управителния съвет и изпълнителен 
директор инж. Делчо Николов, който представи 

проектите на компанията за дългосрочно устойчиво 
развитие и инвестициите в модерна техника, нови тех-
нологии, опазване на околната среда и безопасност на 
труда за над 1,2 млрд. лв. от 1  г. досега. По време 
на обиколката си в дружеството министър Петков бе 
придружаван от областния управител на област Па-
зарджик Стефан Мирев и кмета на община Панагюри-
ще Никола Белишки.

Минист р исер Петков и и п лнителният директор 
инж. Дел о Николов по време на посещението

„Впечатлен съм от социалната политика на „Аса-
рел-Медет“ АД и от инвестициите, които Вашата 
компания прави в безопасни и здравословни усло-
вия на труд. Хората тук получават достойни въз-
награждения. Впечатляващо е, че средната заплата 
при Вас е два пъти по-висока от средната за стра-
ната в сектор „Добивна промишленост“ и три пъти 
по-висока от средната за страната. Проектите, кои-
то сте реализирали чрез публично-частно партньор-
ство с община Панагюрище са за пример.“ Това за-
яви министърът на труда и социалната политика 
Бисер Петков, който посети „Асарел-Медет“ АД на 
2 август.

Министър Петков се срещна със студенти, които участ-
ват в Стажантската програма на „Асарел-Медет“ АД за 
2018 г. Той прояви интерес към пилотния проект за ду-
ално обучение, който компанията реализира от 2014 г. 
съвместно с Община Панагюрище и Професионалната 
гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и 
туризъм в Панагюрище. Министър Бисер Петков спо-
дели, че като университетски преподавател по ико-
номика винаги е държал да има такава тясна връзка 
между образование и бизнес и се радва, че този модел 
на стажантска програма в „Асарел-Медет“ е работещ. 
„Имате шанса да стажувате и да се обучавате при един 
от най-големите работодатели. Използвайте го.“, посъ-
ветва младежите министър Бисер Петков.  

След срещата с най-младите попълнения в асарелския 
екип, гостите разгледаха фирмената експозиция за 
историята на „Асарел-Медет“ АД, след което посетиха 
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диспечерната на рудник „Асарел“. Инж. Делчо Нико-
лов запозна министър Бисер Петков със системата 
за автоматизирано управление на рудника, както и с 
рекултивираните минни терени и развитието на биозе-
меделие в близост до компанията. Министър Петков 
разговаря с дежурния минен диспечер Димитър Пана-
йотов за управлението на процесите, както и за услови-

„ГЕОТРЕ ДИНГ“ АД Е ЕКСКЛУЗИВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
НА ПРОДУКТИТЕ ЗА МИННАТА ИНДУСТРИЯ
НА   

Пробивните инстр менти, прои ведени от S A EA E LS 
L ., имат ироко приложение в минната инд стрия

„Геотрейдинг“ АД получи ексклузивни права за 
продажба за територията на България на ви-
сококачествените продукти за минната индус-

трия на китайския производител S E E OOLS L . 

„Партньорството дава възможност на „Геотрей-
динг“ АД да предложи на своите клиенти нов вид 
висококачествени продукти, предназначени за до-
бивните компании“, каза изпълнителният директор 
на компанията д-р Иван Вутов.

ри портфолиото си с още артикули, предназначени за 
добивните дружества.

S E E OOLS L . е световно признат китайски 
производител на продукти с широко приложение в 
минната индустрия - пробивни инструменти, триролко-

Геотре динг  АД ра ири порт олиото си с нов прод кт, 
предна на ен а добивните компании

ята, при които се работи в компанията, и му пожела да 
се пенсионира в това предприятие. 

В Панагюрище министър Бисер Петков проведе работ-
на среща с кмета на общината Никола Белишки и посе-
ти залата трезор на Панагюрското златно съкровище.

Отдел „Комуникации“, „Асарел-Медет“ АД

ви длета за сондиране и резервни части за сонди. Ком-
панията се е утвърдила като надежден и търсен дос-
тавчик за минната индустрия. S E E OOLS L . 
разполага с необходимото ноу-хау и технологии за про-
изводството и на волфрамови бутони, които се влагат 
при производството на пробивния инструмент. Компа-
нията е сертифицирана по SO стандарт за качество и 
разполага с P  сертификат. Към момента китайският 
производител има 3  собствени патента за продукти и 
технологии. S E E OOLS L . изнася продуктите 
си в над 10 държави, сред които Япония, жна Корея, 
САЩ, Канада, Австралия, Русия и др.

„Геотрейдинг“ АД

„Геотрейдинг“ АД е представител за България и чужби-
на на редица световно утвърдени марки. Компанията 
предлага минна и строителна механизация  мелнично 
оборудване и резервни части за мелници  гуми  резерв-
ни части и консумативи  горива и смазочни продукти  
химически реагенти и други. Новото ексклузивно пред-
ставителство позволява на „Геотрейдинг“ АД да разши-
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РЕЗ МЕ

В статията се разглежда обобщен геолого-геофизи-
чен модел на мантийната рудообразуваща система, 
който обхваща трите и основни части: а) област на за-
раждане на рудното вещество  б) неговото транспор-
тиране и в) концентрирано рудоотлагане. Той е разра-
ботен като са използвани съвременните постижения 
на металогенията и дълбочинната геофизика, както 
и на оригинални конкретни количествени данни, за 
градиентното издигане на астеносферния слой и за 
значителните вертикални амплитуди на разкъсвани-
ята на литосферата от мантийни разломи в крупните 
рудни райони на цветни метали в България. Така ам-
плитудата на разкъсване на горната граница на ас-
теносферата се изменя от 40 до 70 km, а на раздела 
„Мохо“  от 7 до 14 km.

При отбелязаните структурни особености и поради 
специфичните характеристики на астеносферата и 
раздела „Мохо“ се създават благоприятни термо-ба-
рични условия за възникване и функциониране на 
конвективни клетки и възходящи магмо-флуидни 
потоци, които динамизират цялата мантийна рудо-
образуваща система. Тези особености способстват 
за зараждане на рудоносни магми в астеносферния 
слой, за тяхното придвижване към земната повърх-
ност и за формиране на промишлени рудни находи-
ща. На тази основа се мотивира тезата, че коренната 
час (зараждането) на мантийната руддообразуваща 
система е динамичната астеносфера.

Кл ови д ми  мантийната рудообразуваща систе-
ма  дълбочинни и рудоконцентриращи структури  ас-
теносфера  мантийни разломи  граница „Мохо“  кон-
вективни клетки  магмо-флуидни потоци.

ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИ ЕН МОДЕЛ НА МАНТИ НАТА 
Р ДООБРАЗ ВА А СИСТЕМА

Проф. дгн Димчо Йосифов*, mdgm nts. g - НТС по минно дело, геология и металургия 
Проф. д-р Ради Радичев, radirad mgu. g - Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL MODEL OF THE MANTLE ORE-FORMING SYSTEM
Pro . sc . osi ov, mdgm nts. g - Science and echnolog  nion o  Mining, Geolog  and Metallurg
Pro . sc . adichev, radirad mgu. g - niversit  o  Mining and Geolog  „St. van ilski“

ABSTRACT

The article observes a generalized geological and geo-
physical model of the mantle ore-forming system that 
covers the three main parts: a) the area of   origin of the 
ore substance; b) its transportation and c) concentrated 
ore-forming.  

It has been developed using modern metallogenetics 
and deep geophysics developments, as well as original 
quantitative data of the gradient elevation of the asthe-
nospheric layer and the significant vertical amplitudes 
of the lithosphere rupture of mantle faults in the major 
ore areas of non-ferrous metals in Bulgaria. 

Thus, the amplitude of the rupture of the upper limit 
of the asthenosphere varies from 40 to 70 km and the 
„Moho“ section from 7 to 14 km.

With the structural features noted and due to the spe-
cific characteristics of the asthenosphere and the Moho 
section, favorable thermo-barric conditions are created 
for the emergence and functioning of convective cells 
and ascending magma-fluid streams. These peculiari-
ties contribute for the formation of ore minerals in the 
asthenosphere layer, their movement to the Earth‘s sur-
face and to the formation of industrial ore deposits. On 
this basis we can conclude that the root part (origin) of 
the mantle ore-forming system is the dynamic  asthe-
nosphere.

 the mantle ore-forming system; deep and 
ore-concentrating structures; astenosphere; the man-
tle faults; „Moho” section; convective cell; magma-fluid 
streams.
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Построяването на модели все по-широко се из-
ползва за опознаване на закономерностите, на 
които се подчинява ендогенното рудообразува-

не и особено на процесите, които обуславят форми-
рането на значителни промишлени находища и рудни 
райони. Изследванията в това направление са на-
преднали преди всичко в САЩ  (Coо , Singer, ooker) 
и Русия (СССР) (Кузнецов, Казански) на територията, 
на които са открити многобройни и богати мантийни 
рудни обекти. Разработването на различни по съдър-
жание и обхват модели се осъществява с цел да се 
създаде обобщен образ на рудообразуващата сис-
тема, който да съдържа главните характеристики на 
естествените рудни находища. Неизбежното генера-
лизиране  и обобщаване при прехода от природните 
обекти към моделните построения реално огранича-
ва възможността те да съдържат някои детайли, но 
във всички случаи трябва да отразяват техните същ-
ностни особености.

Не подлежи на съмнение, че разработването и съста-
вянето на геолого-геофизичен модел на мантийната 
рудообразуваща система следва да се базира от една 
страна на съвременните постижения на металогенна-
та наука, а от друга – на дълбочинната геофизика. 

Най-пълното разкриване на същността на процесите 
на мантийното рудообразуване може да се постигне 
на основата на използването на съществуващата ин-
формация, а именно за: 

източниците на металите и флуидите  
магматизма и неговата област на зараждане  
ендогенната динамика  (топло-масопренос)  
пътищата на миграция и пренос на рудоносните 
разтвори  за физикохимичните и други благопри-

ятни условия и фактори за концентрираното рудо-
отлагане и формирането на ендогенни находища  
дълбочинния строеж  на литосферата и горната 
мантия, включително и за астреносферата. 

Съвременното ниво на изученост на така характери-
зираните елементи и фактори на ендогенна рудоге-
неза свидетелства, че то е твърде различно за раз-
личните дълбочинни нива. В значителна степен са 
изяснени моделните построения за зоната на рудоот-
лагане, която е достъпна за изучаване и наблюдение. 
Относително добре е изучена горната част на земна-
та кора и все още незадоволително нейните дълбоки 
части. Доста ограничени са познанията за крупните 
строежни елементи на дълбоките нива на горната 
мантия и астеносферата. В металогенната литерату-
ра все още отсъстват конкретни и представителни 
количествени данни, характеризиращи важни струк-
турни особености на тези слоеве. Поради тези при-
чини не са разработени обосновани геолого-геофи-
зични модели на мантийната рудообразуваа система, 
състояние от което произтича целесъобразността на 
предлаганата статия.

ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИ НИ ПРИН ИПИ 
НА С ЗДАВАНЕ НА МОДЕЛА

Предлаганият геолого-геофизичен модел на мантий-
на рудообразуваща система е разработен при след-
ния подход: 

заимстване на принципните постановки за съста-
ва и съдържанието на металогенни модели публи-
кувани в редица литературни източници  
фокусиране върху съвременните представи за 
строежа на литосферата и астеносферата. 

ПРОФ  Д-Р РАДИ Г  РАДИ-
ЕВ е преподавател в МГУ 

„Св. Иван Рилски“, София, 
катедра “Приложна гео-
физика“ по дисциплини-
те: „Теория на физичното 
поле“, „Гравитационни 
методи в геофизиката“, 
„Магнитни методи в гео-
физиката“, „Гравиметрия“. 
Автор e на повече от 100 
научни публикации, 1 мо-

нография, съавтор на 3 монографии, 2 методиче-
ски ръководства, 2 учебника, както и на 4 книги с 
краеведска тематика и др. Ръководил е и е участ-
вал в разработването на повече от 70 договори-
рани научно-изследователски и научно-приложни 
теми. Член е на Дружеството на геофизиците в 
България и Българското геологическо дружество.

ПРОФ  ДГН ДИМ О 
ОСИФОВ почти 1  годи-

ни работи в системата на 
„Геоложки проучвания“  
като геофизик, ст. гео-
физик, началник отдел в 
„Редки метали“, в Комите-
та по геология и зам.-ди-
ректор на Предприятието 
за геофизични проучва-
ния и геоложко картиране. 
От 1 72 г., след избора му 

за ст.н.с., работи в секцията „Геофизика“ на ГИ на 
БАН. През 1 78 г. преминава в Научно-изследова-
телския институт по полезни изкопаеми (НИПИ), 
където по-късно е зам.-директор. Притежава на-
учните степени „доктор по геофизика“ и „доктор 
на геологическите науки“. От 1 82 г. е професор 
и чете лекции в СУ “Св. Кл. Охридски“ и МГУ “Св. 
Иван Рилски“. В продължение на повече от 20 го-
дини е зам.-председател на НТС по минно дело, 
геология и металургия. 
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Освен това, са използвани оригинални постижения на 
авторите за строежните особености на земната кора 
и астеносферния слой в обхвата на крупни находи-
ща на цветни метали в страната. Акцентувано е вър-
ху количествените данни за значителни вертикални 
амплитуди на разкъсване както на раздела „Мохо“  в 
обхвата на дълбочинно разломяване достигащо над 
7-14 km и повече, така и на горната граница на асте-
носферния слой, където амплитудата е над 40- 0 km. 
Безусловно моделът на ендогенната рудообразуваща 
система следва да включи всички основни елементи 
и фактори характеризиращи геоложките и физико-хи-
мични условия както и процесите свързани с образу-
ването на мантийните находища, включително и тези, 
които определят миграцията и концентрацията на 
рудното вещество. В най-общ вид мантийната рудо-
образуваща система може да се определи като съв-
купност от източници на рудните компоненти, пъти-
щата за миграция на рудоносните разтвори и флуиди 
и собствено находищата на рудни полезни изкопаеми 
(Казанский, 1 88). Според съвременните схващания 
интеграционния модел на ендогенната рудообразува-
ща система следва да обединява три главни области 
(части):

Коренна ас , която обхваща пространството на  
магмо-флуидно - и рудното зараждане в което се 
развива цялата съвокупност от ендогенни проце-
си. Според най-новите металогенни изследвания 
тази част се разполага в най-издигнатите учас-
тъци на активната горна манития където се осъ-
ществява отделянето на магмата и рудоносните 
разтвори (Щеглов, 1 87 и atson, 1 80). В тази 
част се опоределя флуидния режим и енергетич-
ното състояние на цялата рудообразуваща систе-
ма.

Зона на ранс ор , включваща пътищата на то-
пло - и масопренасяне, т.е. каналите на миграция 
на рудоносните разтвори и флуиди. В случая се 
касае за реализация на хидродинамичен режим в 
литосферата и астеносферата, предполагащ нали-
чие на дълбочинни дрениращи структури. Такива 
най-често са дълбокопроникващи разломи и пре-
ди всичко тектонски възли, обусловени от преси-
чането на разнопосочни дизюктивни структури. 
По такъв начин в земната кора на рудоносните 
територии се създават пространства, характери-
зиращи се с висока тектонска проницаемост и ен-
догенна активност.

Зона на кон ен рирано р доо лагане  Това са 
участъци от земната кора, разполагащи се на дос-
тъпни дълбочини, където се осъществява концен-
трирано рудоотлагане. Тези участъци трябва да 
представляват благоприятни физика-химични и 
структурни условия за реализация на рудообра-
зуващата система под формата на промишлени 
находища, които обикновено се групират в рудни 
възли, полета и райони.

Всяка една от отбелязаните части на ендогенната 
рудообразуваща система се характеризира със спе-
цифични физични параметри и набор от елементи, 
които в една или друга степен могат да се изследват 
с различни геофизични методи, а най-успешно чрез 
тяхното комплексиране. Теоретичните основи опре-
делящи възможностите на геофизичните методи, как-
то за изучаване строежа на земната кора, така и на 
мантията са различните физически нееднородности, 
които се проследяват по целият им дълбочинен об-
хват. В процеса на изследванията на различни нива 
се установяват скоростни, плътностни, магнитни, то-
плинни и електрически нееднородности, геоложката 
природа, на които се установява чрез различни ме-
тоди на интерпретация. По нататък се привеждат об-
общени данни за крупните строежи елементи на зем-
ната кора и горната мантия, които са използвани при 
разработване на предлагания модел.

Земна кора

Според последните схващания континенталния тип 
земна кора, която заема около 3   от пространство-
то на планетата е изградена от три слоя: седиментен 
с ограничена дебелина от няколко километра, грани-
тен и базалтов, имащи различна дебелина. След про-
карването на Колския свръх дълбок сондаж, доказал 
„обратен разрез“, т.е. наличие на базалтов тип скали 
в горната част на разреза, а под него на гранитои-
ди, все повече изследователи приемат за по-удачно 
разделянето на земната кора да се прави на базата 
на скоростната и характеристика – важен геофизи-
чен параметър. Така горният гранито-метаморфен 
слой отличаващ се със скорости от порядъка на ,  – 

,8 km s и средни плътности от 2, 0 до 2, 3 g cm3 да 
се нарича основен нискоскоростен. Съответно долни-
ят базалтов слой, в който сеизмичната скорост се 
променя от ,  до 7,0 m s, а плътността се колебае от 
2,8 до 3,3 g cm3 да се нарича основен високосторостен 
слой на земната кора. При това дебелината на първия 
основен слой достига 30-3  km, а на втория – от 20 до 
40 km. Така усреднено общата дебелина на земната 
кора се изменя от 2 -30 km до 0-70 km в някои оро-
генни области (например в ималаите).

В строежа на земната кора важна роля играят дъл-
бочинните квазихоризонтални и наклонени грани-
ци, както и различните по обхват и мащаб разломи. 
Към първите се отнасят границите между отделните 
основни скоростни слоеве, сред които се отличава 
разделът „Мохо“, който има планетарно значение,  
разделя земната кора и горната мантия, а в неговия 
ареал протичат специфични физикохимични проце-
си. Освен това са установени множество разкъсани 
вътрешно корови сеизмични граници, разполагащи 
се на различни дълбочини. С нарастването на раз-
делителната способност на сеизмичните методи все 
повече се проследяват отделни слоеве с относително 
понижени (вълноводи) и повишени скорости. Такива 
слоеве са установени у нас в Централните и Западни 
Родопи, а при реинтерпретацията на материалите по 

 международен геофизичен профил – и в Централ-
ното Средногорие (Дачев, 1 88). Геоложката природа 
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на тези слоеве е различна, но те очевидно са важен 
строежен елемент на земната кора.

Наред с квазихоризонталните граници основен стро-
ежен елемент представляват и дълбочинните разло-
ми, които са играли съществена роля в еволюцията 
на тектоносферата, в т.ч. и в рудообразуването. Те 
са разпространени във всички тектонски единици – 
щитове, платформи, срединни масиви, орогенни об-
ласти и др. В нашата страна по геоложки и геофизич-
ни данни са установени серия от този тип структури, 
включително и такива проникващи в горната мантия, 
за които вече бе споменато. С тяхното пространстве-
но разположение и развитие е свързано блоковото 
разчленяване на земната кора и на горната мантия. 
Заедно с квазихоризонталните граници дълбочинни-
те разломи обуславят слоисто-блоковия строеж на 
литосферата, представляващ нейна фундаментална 
характеристика.

Земната кора е изградена главно от сравнително 
леко разтопими силикатни скали, в които преоблада-
ват алуминий-силикатите. Горната и част се състои 
предимно от гранитоиди и метаморфити, а долната - 
главно от базалтоиден тип формации и ултраосновни 
тела. Според Виноградов от химическите елементи 
най-голямо е съдържанието на кислород – 43,13 , 
следвано от това на силиция – 2  и алуминия – 
7,4 . Тези и други елементи под формата на окисни 
съединения са разпространени както следва: SiO2 – 

8 , l2O3 -1  , FeO и Fe2O3 – 8 , CaO – , MgO – 
4 , a2O – 4 , K2O – 2,  и т.н. В земната кора се съ-
държат дългоживущи радиоактивни изотопи на уран 
-238, и уран -23 , на торий -232, и калий – 40, които 
генерират част от ендогенната топлина на планетата.

Горна ман ия

В зависимост от разпределението на скоростта на 
сеизмичните вълни горната мантия се поделя на 
горен слой (или слой „В“) на дълбочина до 400 km, 
среден слой „С“ - до 1000 km и долен слой „ “ - около
2 00 km. От своя страна горният слой на мантията 
включва слой на относително по-ниски скорости на 
напречните сеизмични вълни - астеносфера. Геофи-
зичната информация  за строежа на горната ман-
тия през последните две десетилетия нарасна, но 
все още представлява ограничена база за напълно 
обосновани металогенни анализи и моделни постро-
ения. За дълбочинните интервали под повърхността 
„Мохо“ сравнително информативни са  скоростните, 
топлинните и електричните аномалии изучени със 
сеизмични, геотермични и магнитотелуричните мето-
ди. Вече са получени сеизмични данни за наличието 
на граница и мантийни хоризонти на дълбочини под 
200 km ( iet , McKen ie, Morgan, Solonor, Деменицкая, 
Павленкова, Сорокин и др.). В световната практика 
са установени и проследени сравнително издържани 
сеизмични граници и на дълбочина около 00- 70 km. 
В нашата страна получените резултати от сеизмоло-
гичните изследвания потвърждават принципиално 
приведените по-горе данни (Ботев, Спасов, Райкова, 
Георгиева и др.).

Представите за минералния и химичен състав на гор-
ната мантия са изградени предимно въз основа на 
анализ на образци от кимберлитовите и най-издиг-
натите скали в срединно-океански хребети, т.е. там 
където мантийното вещество се приближава към 
повърхността. Резултатите от тези анализи свиде-
телстват категорично, че горната мантия се харак-
теризира с ултраосновен състав на изграждащите я 
скали. Най-популярен и широко използван е т.нар. 
пиролитов модел на състава на горната мантия, но 
съществуват и други модели (например лерцилитов). 

имическият състав на горната мантия в проценти е 
както следва:  SiO2 – 43, ,  FeO – , , l2O3 -3,  , 
Fe2O3 – 3, , а на останалите съединения се падат 
само няколко проценти (Маракушев, 1 88).

Важно е да се отбележи, че има достатъчен факти-
чески материал свидетелстващ, че източниците на 
рудното вещество и на рудоносни магмени скали са 
подкоровите обвивки на Земята ( ai , Guild, atson, 
Смирнов, Щеглов и др.). В съответствие със схваща-
нията на тези автори с достатъчна увереност може да 
се твърди, че главните източници на рудно вещество 
са толеитовите, алкалните и кимберлитовите магми. 
Това твърдение е твърде общо, защото все още не е 
ясно в кои части (латерално и в дълбочина) на манти-
ята се разполагат източниците на рудното вещество 
и конкретно с кой тип магми те са свързани.

Ас енос ера

Сеизмологичните изследвания потвърждават едно 
доста старо предположение на Баррела от 1 1  г. за 
съществуването на слой, отличаващ се с по-ниски ско-
рости на сеизмичните вълни и по-контрастно изразен 
за напречните – наречен астеносферен. Напоследък 
той се изучава доста активно, а в редица публикации 
са отразени както строежните му особености, така и 
конкретни количествени данни за останалите му па-
раметри, които са обобщени в статия на Йосифов и др. 
2018. Геолого-геофизичната характеристика на слоя 
(ниска скорост на сеизмичните вълни, относително 
висока температура и нагрятост, понижена плътност, 
значителна електропроводност, нисък вискозиотет 
и голяма наситеност с флуиди) определя неговата 
голяма пластичност. Тези параметри по същество 
определят възможността и способността на слоя 
по него да се осъществява дрейфът на литосферни-
те плочи. Неговата повърхнина е доста динамична и 
се разполага на различни дълбочини. Тя е най-мал-
ка в зоните на спрединг на океанското дъно (от 7 до 
10 km), нараства под младите платформи до 1 0-
200 km и достига 2 0-400 km под континенталните 
щитове. Необходимо е да се отбележи, че разглежда-
ния слой не се разпространява планетарно и отсъст-
ва под някои части на континентите.

Една от важните характеристики на астеносферата 
е нейната флуидна наситеност, която заедно с други 
параметри (особено високата температура) създава 
предпоставки за интензификация на цялата система 
от ендогенни процеси и особено на тектоно-магма-
тичните и термодинамичните (Дерябин 1 , 2003  
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Павленкова 2004  Мen ies, Charot 1 ). Вече се прие-
ма, че този слой е най-мобилната, най-динамичната и 
енергетично активната част на горната мантия. Може 
да се утвърждава, че в астеносферата се осъщест-
вява интензивна динамика на ендогенните процеси, 
наред с което се създават благоприятни термоди-
намични условия за осъществяване и отделяне на 
рудни магми и разтвори. В този аспект е логично лан-
сирането на идеята, че зараждането на рудното веще-
ство на мантийните рудни находища се осъществява 
в астеносферния слой (Йосифов, Георгиева 2018).

АРАКТЕРИСТИКА НА МАНТИ НИЯ 
ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИ ЕН МОДЕЛ

В принципен аспект  предлагания модел съдържа 
три главни части на ендогенната рудообразуваща 
система, а именно: коренна, обхващаща част от гор-
ната мантия, в която се осъществява магмо-флуид-
но-рудозараждането. В тази част се реализират  
ендогенни процеси, определящи енергетичното със-
тояние и флуидния режим на цялата система. Важен 
елемент на тази главна част е значителната верти-
кална амплитуда на разломяване и разкъсване на 
повърхността „Мохо“ и преди всичко на горнището 

на астеносферата, в резултат на която се създават 
специфични физика-химични предпоставки за дина-
мично развитие на цялата система. Те се изразяват в 
наличието на градиентни изменения на температура 
и налягане, които генерират конвективни движения, 
играещи ролята на катализатор на зараждане на ру-
доносни потоци ( иг  ).

ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИ ЕН МОДЕЛ НА МАНТИ НАТА 
Р ДОКОНТРОЛИРА А СИСТЕМА

Зона на зара дане

Следва да се изтъкне, че в настояще време изсле-
дователите не разполагат с фактологичен материал 
и надеждни данни, позволяващи да се съди за мес-
тоположението на рудните нееднородности в горна-
та мантия и за наличието на повишена рудоносност 
и „ембрионални“ находища. Най-разпространено и 
твърде общо е схващането, че основните източници 
на рудно вещество са първична и изтощена магма с 
преобладаващо толеитов състав или обогатена ал-
кална мантия (Смирнов, 1 78, Щеглов, 1 87). 

иг. 1. I. Строежни елементи на емната 
кора и горната мантия: А. Планетарни сло-
еве три г лници : 1 – седиментен  2 – гра-
нитен  3 – ба алтов   – горна мантия  5 –
астенос ера  . Основни ква и ори он-
тални и с бвертикални граници кр г е-
та : 6 – кристалинен ндамент  7 – грани-
ца межд  гранитния и ба алтовия слоеве  
8 – ра дел Мо о   – горна граница на 
астенос ерата  10 – корови ра ломи  11 
– манти ни ра ломи  12 – втори ни маг-
мени камери.

II. Основни асти на р дообра ващата 
система квадрати : 13 – коренна аст 
област на р до араждане – астенос-
ера  1  – она на транспортиране на 

топло - и масопренасяне  15 – ареал на 
р доотлагане  на концентрация и локали-

ация на р дното вещество – проми ле-
ни ендогенни на одища

III. Динамика и ме ани ми на манти ната 
р дообра ваща сиситема: А – конвек-
тивни клкетки: А1 - астенос ерна  А2 –
коро-манти на   – в одящ манти -
но- л иден и р доносен поток  С – и и-
ко- ими ни словия  на  р доотлагане на 
р дни на одища  Д – ареал на интен ивно 
термодинами но и метасомати но в -
де ствие
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Нашите усилия са насочени към разкриване и изя-
сняване на рудогенериращите  възможности на асте-
носферния слой. В неговите предели се осъществява 
не само диференциация на магмата, но се реализира 
цяла поредица от ендогенни процеси – термодина-
мични, магматични, флуидни, окислителни и други, 
обусловени главно от наличието на вертикален тер-
мичен и баричен градиент. В този слой се зараждат 
магмо-флуидни потоци и рудоносни разтвори (Де-
ряин, 2003), а така също протичат процеси на окис-
ляване на флуидите с отделяне на огромна топлин-
на енергия, така необходима за рудообразуването 
(Смирнов, 1 81). С изследвания в нашата страна бе 
установено, че в пространствата на крупните находи-
ща на цветни метали (медни - в Централното Сред-
ногорие и оловно-цинкови - в Централните Родопи), 
горнището на астеносферния слой е силно разкъсано 
от мантийни разломи. Те са набелязани по данни на 
дълбочинното сеизмично и магнитотелурично сон-
диране  (Вольвовски и др. 1 8 , Дачев 1 88, Берди-
чевский, данов 1 81), анализ на топлинното поле 
(Кутас 1 7 ) и скоростната структура (Йосифов, Геор-
гиев 2018), а вертикалната амплитуда на разкъсване 
достига 0-70 km. Последното е реална предпоставка 
за възникване на възходящи конвективни движения, 
динамизиращи протичането на ендогенните проце-
си, в това число и на рудообразуващия. Всичко това 
е основание да се подкрепи идеята, че зараждането 
на мантийната рудообразуваща система се осъщест-
вява в астеносферния слой, което се илюстрира на  
графичното приложение.

Зона на ранс ор

Тя обхваща ограничено пространство, в което се раз-
полагат пътищата и транспортиращите елементи на 
топло и масопренасянето (магми, флуиди, рудоносни 
разтвори, газове и др.) и отразява хидродинамичния 
режим на рудообразуващата система. Тези пътища 
се проследяват предимно геофизично, а от тектон-
ска гледна точка представляват ареали на висока 
раздробеност, проницаемост и ендогенна активност. 
Това са преди всичко дълбоко проникващи мантий-
ни разломи, които разкъсват земната кора, частично 
горната мантия и навлизат в астеносферата, в която 
се осъществява зараждането на магмо-флуидно-руд-
ното вещество. 

От наши изследвания се установи, че в териториал-
ния обхват на крупните находища на цветни метали 
в страната се проследяват разнопосочни мантийни и 
други дълбочинни разломи, които формират тектон-
ски възли (Йосифов, Радичев 2018). Тъй като в тех-
ния строеж задължително участват разломявания 
от мантиен тип, те са отнесени към категорията на 
коро-мантийния тип. Но най-важната металогенна 
характеристика на тези възли се състои в това, че в 
тяхното изграждане участват рудоконцентриращите 
структури  (съответно Панагюрска и Централноро-
допска), (Йосифов, 2007). При това отделните рудни 
полета на крупните находища пространствено са при-
вързани към мантийни тектонски възли.

От геофизични изследвания в страната е установено, 
че мантийните разломи разкъсват основните ква-
зихоризонтални граници в тектоносферата с доста 
големи вертикални амплитуди, като тя е най-голяма 
за астеносферата и е предпоставка за функциони-
ране на крупни конвективни клетки. Това се отнася и 
за повърхността „Мохо“, а вероятно и за останалите 
граници в земната кора, които обаче не са изучава-
ни целенасочено. Най-представителна количествена 
информация в този аспект е получена за територията 
на крупните находища на цветни метали, където за 4 
рудни полета вертикалната амплитуда съответно се 
променя от 7 до 14 km (Йосифов, Радичев 2018). Тук 
се касае за формиране на термо-барична конвектив-
на клетка, мащабът на която в сравнение с тази от 
астеносферния слой е по-малък. Тези клетки са пред-
ставени от една колона и е целесъобразно да се на-
ричат „вторични“.

ЗОНА НА КОН ЕНТРИРАНО Р ДООТЛАГАНЕ  

В действителност това са участъците, в които руд-
ното вещество на рудообразуващата система  се 
реализира под формата на находища и рудопроявле-
ния, които обикновено се групират в рудни полета и 
райони. Разглежданата зона се разполага в най-гор-
ната част на земната кора, която е достъпна за тех-
ническо овладяване и изследване, включително и 
за непосредствено наблюдение. Затова тази зона е 
сравнително добре изучена, както в тектонско, гео-
физично, така и във физико-химично отношение  и 
за нея са публикувани огромен брой статии и моно-
графии. Обикновено рудовместващи са разломите от 
локален тип и техни пресичания, различни по мащаб 
пукнатини, вулкански апарати, структури от центра-
лен тип, кръгови образувания и др. Всички те са бла-
гоприятни за циркулацията на рудоносните разтвори 
и отлагането на рудното вещество. В редица случаи, 
обаче, важна роля имат минералния състав и петро-
структурните особености на скалите. Те също влияят 
на условията на рудоконцентрирането и на метасо-
матичните преобразования. От решаващо значение 
за рудоотлагането са физико-химичните условия на 
геоложката среда. Този процес се реализира при по-
нижаване на температурите при придвижването на 
рудоносните разтвори към повърхността и след въз-
действието на филтрационни ефекти и обменни реак-
ции с вместващите скали. В резултат на всичко това 
възникват химически бариери при което подвижност-
та на флуидите и рудоносните компоненти рязко пада 
и последните преминават във фаза на рудоотлагане.

ЗАКЛ ЕНИЕ

С направената характеристика на отделните три 
части на геолого-геофизичния модел на мантийната 
ендогенна рудообразуваща система може да се ут-
върждава, че в принципиален аспект се обхваща ця-
лата съвкупност от важните  ендогенни процеси, кои-
то обуславят формирането на едни или други рудни 
находища. Съотношението и взаимовръзката между 
тези три главни части в пространството и времето 
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създават общата структура на мантийната рудообра-
зуваща система. Съдържащите се в нея елементи 
определят нейния цялостен вертикален и латерален 
обхват, разгърнат в горната мантия, респективно в 
астеносферата и земната кора. С привличането и из-
ползването на съвременна геофизична информация, 
както и на оригинални количествени данни характе-
ризиращи важни структурни особености на текто-
носферата в крупни рудни находища  и тяхната ком-
плексна интерпретация е направен успешен опит да 
се синтезира сполучлив геолого-геофизичен модел 
на мантийна рудообразуваща система. Набелязана 
е типова обстановка на развитието на процеса на 
рудогенерацията в различни дълбочинни нива на ли-
тосферата. Така описаната структура на ендогенната 
рудообразуваща система показва, че две от основни-
те и части, а именно на зараждане и локализиране на 
рудоносните продукти се разполагат изцяло съответ-
но в астеносферата и земната кора. Третата основна 
част – транспортната заема ограничена област от 
горната мантия и зона по целия вертикален обхват 
на земната кора, съвпадаща с коро-мантийни възли. 
В първо приближение тя може да се представи като 
вертикална колона, която е силно деформирана. Спе-
цифичната геолого-геофизична характеристика на 
астеносферния слой и главно относително високата 
термодинамика и флуидна наситеност, свидетелстват 
за много важната роля, която има той в зараждането 
и развитието на рудообразуващите процеси.

Флуидите, характеризиращи се с изключителна под-
вижност, освен като важен динамичен фактор който 
съдейства за транспортирането и преноса на веще-
ства и енергия, в известна степен са изпълнявали 
носеща функция и за рудоносните разтвори. Затова 
в последните години, основно от руски и американ-
ски изследователи, на тях се отдава голямо значение 
за ендогенното рудообразуване и металогенията на 
земната кора (Men ies, Charot 1  Маракушев 1 7  
Дерябин, 1 , 2003.) А наличието на тектонски раз-
ломни разкъсвания на астеносферата  и на разделът 
„Мохо“ създава благоприятни условия за динамизи-
ране на ендогенните процеси и за възникване на въз-
ходящи конвективни потоци. Всичко това способства 
за зараждането и придвижването на рудоносните 
магми към земната повърхността и формиране на 
промишлени находища. С получените резултати от 
извършените изследвания се прави съществена 
крачка в изясняването на проблема за зараждането 
на рудното вещество, процес който се осъществява в 
астеносферата.
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РЕЗ МЕ

Цел на работата е оценка на ролята на основните фак-
тори в механизма на формиране на  непрекъснатите  
(in situ)  петролни акумулации. На базата на редица 
еталонни примери се счита, че скални тела с нетра-
диционни акумулации съдържат над 3-4  ОВ (керо-
ген), но оптималната тегловна маса на ТОС в скалите 
е -8 . Дебелината на битуминозните интервали е 
най-често в интервала 30-120 m, със средна стойност 
30-40 m. Локализационният механизъм („капаниране-
то“) се контролирана от интензитета на микробарич-
ните аномалии, матричната хидрофобност, адхези-
онните сили, капилярното противодействие, както и 
от петрофизичния профил на нефтогазомайчините 
скали.  При тези условия се реализира зареждащ ме-
ханизъм, обусловен от възникналото свръхналяга-
не от трансформацията на ОМ в скалите по линията 
„кероген-газ“, „нефт-газ“, „кондензат-газ“. Чрез този 
тип „зареждане“ се насищат микро и нанопорести 
вместващи среди, които съдържат матрична и т.н. 
органична порестост, която по генетичен признак се 
явява вторична и е продукт от фазовата трансформа-
цията на ОМ (керогена) в скалите. Формално е прес-
метнато, че за  тип кероген органичната порестост 
съставлява около 0,  за 1 тегловен процент ТОС. В 
резултат на проведените обобщения е заключено че: 
ако първичната миграция е 100  възпрепятствана 
от филтрационни съпротивления, адхезионни сили и 
капилярно противодействие, се формира „същинска 
in situ акумулация“  ако е частично реализирана, с 
ограничен миграционен път – са налице условия за 
„квази-in situ акумулации“. При мащабен трансфер на 
пластови флуиди, с условия за протичане на вторич-
на миграция на автономно сепарирана ВВ фаза, се об-
разува конвенционално насищане и локализиране на 
подвижната ВВ фаза в геокапан. 

Кл ови д ми  нетрадиционна петролна акумулация, 
квази-непрекъсната акумулация, лимитирана пър-
вична миграция

АСПЕКТИ ОТ МЕ АНИЗМА НА ФОРМИРАНЕ НА 
НЕПРЕК СНАТИТЕ   ПЕТРОЛНИ АК М ЛА ИИ

Доц. д-р инж. Йордан М. Йорданов,  jordanjordanov45@gmail.com 
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, 

ASPECTS OF CONTUNUOUS PETROLEUM ACCUMULATIONS ORIGIN MECHANIZM

Assoc. Prof. PhD  Jordan M. Jordanov, jordanjordanov45@gmail.com - 
niversit  o  Mining and Geolog  „St. van Rilski“

 The purpose of the paper is to describe some aspects 
of enrichment pattern of continuous (in situ) petroleum 
accumulations. Continuous gas-oil shale rock units con-
tain >3-4 weight total organic carbon (TOC), but in most 
of cases TOC averaged near 6-8 %. The thickness of the 
source rocks hesitate between 30-120 m, and very of-
ten the value is 30-40 m.  The main features control-
ling trapping mechanism of continuous resources are 
micro-pressure anomalies, matrix wettability, adhesion 
forces, capillary barriers as well as petro-physical profile 
of the source rock unit. The performed trapping mecha-
nism under these conditions depends on the intensity 
of arise overpressure due to rock OM transformation. 
Such transformation goes into three directions: kero-
gen-oil; kerogen-gas; formation oil-gas; condensate-gas. 
Through described mechanism micro and nano-porous 
rock bodies have been charged by petroleum products, 
appears as a typical continuous petroleum play. Such 
geological media contains two types of pores: matrix 
pores as well as organic pores, due to kerogen crack-
ing during the burial evolution. Some authors calculated 
that on every weight % of TOC corresponds 0.34-0.8% 
organic porosity. Than for II type kerogen we accept 
0.5% org. porosity to 1% TOC and critical concentration 
of the TOC for a commercial play should exceed 6-8% 
TOC. As results of performed analyses, we conclude - if 
filtration barriers restrict 100% of primary migration, a 
certain continuous (in situ) accumulation forms; if the 
primary migration is partly realized the quasy-continu-
ous concentrations exist. Under the conditions of scaled 
primary migration as well as good secondary migration 
within the reservoir rocks, a conventional accumulation 
is expected.  

continuous petroleum accumulation, quasy-
continuous accumulations, limited primary migration
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Забележителните резултати от индустриалния 
добив на шистов газ и шистов нефт в САЩ и 
нарастващия интерес на китайски компании 

към този тип ресурсен потенциал, стимулираха пе-
тролните специалисти към изграждане на единен 
онтогенетичен модел за природното концентриране 
на продуктите от битумния ред, познати днес като 
традиционни и нетрадиционни петролни акумула-
ции. Натрупаният към момента обширен фактологи-
чен материал за нетрадиционните локализации даде 
основание на редица специалисти да ги категоризи-
рат като самостоятелно генетично направление, по-
пуляризирано в специализираната литература като 
непрекъснати (continuous)  петролни акумулации.  В 
българската литература те са въведени от автора 
(Йорданов, 2018) като in situ петролни акумулации. 
С цел постигане на по-висока ефективност при тях-
ното търсене и усвояване, се появиха редица публи-
кации, фокусирани върху дефинитивните им белези и 
в по-малка степен в частта за разкриване на ролята 
на основните фактори, които контролират механизма 
на концентриране на този клас въглеводородни (ВВ) 
продукти в скалните серии. От тези позиции е фор-
мулирана и основната цел на настоящата работа – 
оценка на ролята на основните фактори в механизма 
на формиране на  непрекъснатите  (in-situ)  петролни 
акумулации. 

Анализът обхваща както същинските, т.е. тези които 
насищат пространства от генериращото тяло, така и 
т.нар. от автора „квази“ непрекъснати акумулации. Те 
насищат хетерогенна по вместващи свойства плътна 
скална среда, разположена непосредствено до неф-
то-майчиното скално тяло. Поради съществените 
отличия в генезиса и формата на присъствие на га-
зохидратните локализации, които по същество също 
представляват нетрадиционни акумулации, те са из-
вън обхвата на настоящото изследване.

МЕТОДИ ЕН ПОД ОД

В качеството на методична основа сме възприели 
стандартните принципи на петролно-системия ана-

лиз, със селективен избор само на онези постулати, 
които могат да послужат като рамка при изграждане-
то на модел за генезиса на нетрадиционните (непре-
къснати) петролни акумулации, описани в предходна 
публикация на автора като „квази“ и „същински  in-situ 
акумулации“ (Йорданов, 2018). От тези позиции пред-
ставяме нашата гледна точка в частта за: 

качество и критична маса органично вещество 
(ОВ) в скалите   

миграционен модел (движещи сили и процеси)  

локализационен механизъм (капаниране)  

възникване и характер на вместващата среда.

АСПЕКТИ ОТ МЕ АНИЗМА НА ФОРМИРАНЕ 
НА НЕТРАДИ ИОННИТЕ НЕПРЕК СНАТИ  
ПЕТРОЛНИ АК М ЛА ИИ

Ка ес во и кри и на маса ОМ в скали е

Към настоящия момент все още липсват обобщени 
данни за критичната маса ОВ в скалите като условие 
за формиране на нетрадиционни акумулации. Като 
изхождаме от обобщенията върху отделни, но оценя-
вани като еталонни примери, в приложената табли-
ца ( абл ) привеждаме конкретни сведения, които 
според нас очертават рамката на проблема с критич-
ната маса на ОВ в скалите. От табличните сведения 
може да се заключи, че най-често скалните тела с 
нетрадиционни акумулации съдържат над 3-4  ОВ 
(кероген). В екстремните случаи (Баженовска свита, 
Bаkken Formation (свита), Posidonia Shale Formation 
(свита Посидония),  свитата La Luna от Маракаиб-
ския басейн, свитата O icina от Венецуелския пояс 
на тежък нефт, ani a от Персийския басейн и др.
( абл  ),  съдържат основни битуминозни интервали 
със съдържание на ТОС средно 10-12  . 

В литоложкия състав на представените в таблицата 
примери рязко доминират карбонатно-финокластич-
ните утайки, с минимална първична (матричнна) по-
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рестост. За такъв тип скална среда 
от съществена важност е съдържа-
нието и степента на метаморфизъм 
на ОВ, като предпоставка за фор-
миране на вторична (органична) 
порестост. От тези позиции и от 
гледна точка на експлоатационната 
практика на такива обекти и преди 
всичко на свитата Bаkken от Уи-
листонския басейн, преценяваме, 
че оптималната тегловна маса на 
ТОС в скалите е  - 8 . По-прециз-
на обосновка на приведената стой-
ност даваме в следващите раздели. 

Независимо от внимателния анализ 
на данните от избраните еталонни 
примери, по наша преценка не се 
наблюдава устойчива връзка меж-
ду типа на керогена и механизма на 
формиране на нетрадиционни аку-
мулации. Това ни дава основание 
да заключим, че на този етап този 
параметър има подчинена роля. По 
отношение на дебелината на основ-
ните нефтогазогенериращи интер-
вали са налице някои особености, 
които е възможно да прераснат в 
устойчива тенденция. За обширни 
вътрешно кратонни басейни като 
Западносибирския, басейна на Се-
верно море, обширни шелфови се-
диментни полета (Маракаибския 
басейн и др.), където наблюдаваме 
битуминозни интервали от най-ви-

„първична и вторична миграция“. 
Обширните изследвания върху 
това явление, особено в частта за 
нетрадиционните локализации, на-
ложиха известна детайлизация, с 
оглед по-прецизно разкриване на 
движещите сили и процеси в пъл-
ния спектър на „онтогенезата“ на 
локализациите на продуктите от 
битумния ред. От тази позиция в ра-
ботата възприемаме изнасянето на 
генерираните в хода на литогенеза-
та ВВ продукти да се осъществява 
при следната последователност: 

обособяване на автономна ВВ 
фаза от трансформацията на 
керогена и порционирането  
на сорбирана и потенциално 
експулсируема част, която да 
насища овакантени пори в керо-
гена и матричната порова сре-
да  (първично експулсиране или 
ауфтактна емиграция)  

миграция на генерираните ВВ 
продукти от генератора към ре-
зервоарна среда (същинска пър-
вична миграция (емиграция)  

резервоарна или вторична миг-
рация.

Анализът на проблема за движещи-
те сили се базира на установените 
и добре изучени физико-химични 
и термо-барични процеси  в една 
фино-кластична, набогатена на ор-
ганика скално-флуидната система, 
позиционирана в условията на по-
тъваща утаечна среда, в режима на 
топлинния профил на съответния 
седиментен басейн.  

Критичен, доминантен белег на 
„същинските  in-situ акумулации“ 
е лимитирания трансфер на ново-
образувани ВВ продукти. Очевидно 
е, че поради специфични литоложки 
и петрофизични характеристики на 
скалното тяло „съпротивителните 
сили“ (филтрационни съпротивле-
ния, адхезия и капилярно противо-
действие) са равни или по-големи от 
„конструктивните сили“  (дефлуиди-
зация от компресиране, архимедо-
ви сили, дифузия, вътрешно-форма-
ционно свръхналягане от фазови 
промени и др.), в резултат на което 
не се реализира типичния за кон-
венционалните аналози  елизионен 
отток. „Съпротивителните сили“ 
принципно са първично (диагене-

Басейн
(район)

Формация/
свита

Стратиграфска 
принадлежност

Средно 
съдържание 
на ТОС,
тегл. %

Средна 
дебелина, 
m

Западносибирски Баженовска Титон-бериас 12 < 60 

Северна Европа
Англо-Парижки басейн

Posidonia Ранна юра (тоарс) 10 30 

Маракайбски La Luna Ценоман-сантон 4 -5 < 100 

Персийски
(Саудитска арабия)

Hanifa Оксфорд - ранен 
кимеридж

3 - 5 < 150

СА ,  Северна Дакота 
и Монтана ( илистон)

Bakken 
Shale

Девон-ранен 
карбон

12 -1 4  40

Южно-каспийски 
регион

Майкопска Олигоцен-миоцен 1,2 - 10
> 10 (по среден 

Майкоп)

70 - 250

Северно море Kimmeridge 
Clay 

Късна юра 2-9 (средно 5) 15-30 за „hot 
shales“

Табл. 1. Сравнителни данни а и брани не тога огенериращи скални тела

сок клас, дебелината е най-често в 
интервала 30 - 120 m, със средна 
стойност 30 - 40 m ( абл ). Тази за-
кономерност не се наблюдава при 
басейни  и големи рифтови структу-
ри с висока скорост на седимента-
ция и утаяване на значителен обем 
кластичен материал. В тези случаи 
петролната система обхваща де-
бели скални серии (до километър 
и повече), с типичен многопластов 
строеж. В качеството на пример ще 
посочим  Майкопската свита (късен 
олигоцен-миоцен) от Паратетитски-
те седиментни басейни. 

В резултат на проведените значи-
телен обем търсещи и добивни ра-
боти във фанерозойския разрез на 
България и прилежащата аквато-
рия, не са установени широкоплощ-
ни скални серии с генерационен 
потенциал, близък до показаните в 
таблицата еталони.

Мигра ионен модел 
дви е и сили и ро еси

От фундаментална значимост за 
формирането на природните пе-
тролни акумулации е процесът на 
изнасяне на новообразувана въ-
глеводородна флуидна фаза от ге-
нериращите скали към резервоара. 
Този „трансфер“ е дефиниран като 
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тично) предопределени от клас-
тичния профил на минералната ма-
трица и след същинското  утаечно 
компресиране (до към 800-1200 m) 
те не променят съществено струк-
турно-текстурния  облик в хода на 
формиране на новообразувана ВВ 
фаза. Т.е. движещите сили и про-
цеси по този вектор са добре из-
вестни от теорията и практиката на 
уплътняване на фино-кластичните 
скални среди (Магара, 1 82 и др.), 
доминирани от експоненциалната 
редукция на порестостта, респек-
тивно проницаемостта, както и ка-
пилярния профил при съхранена 
първична филност спрямо порова-
та вода. 

Съществено различна е трактовка-
та за „конструктивните сили“  сред 
които с решаваща роля е възник-
ването на вътрешно формационни 
барични аномалии от термичната 
деструкция на керогена. В старто-
вата част на този процес допускаме 
формиране на локални (микроба-
рични) аномалии, които с нараства-
не на топлинния товар, респектив-
но напредване на метаморфизма 
на керогена,  ще прераснат в обем-
на аномалия, интегрално изразена 
като формационно свръхналягане. 
В предходна работа на автора (Йор-
данов, 2013) е направен преглед на 
проблема и са дадени примерни 
пресмятания за фазови преходи по 
следните направления: кероген -
нефт  кероген - газ  нефт - газ  кон-
дензат - газ. 

Ако, например, скална проба съ-
държа  тегловни  кероген с плът-
ност 1,1  g cm3  и се трансформи-
ра 0  от него, допълнителният 
(екстра) обем ще се равнява на
0,028 cm3 cm3, което ще генерира 
слабо изразена барична аномалия. 
При вторична деструкция обаче на 
нефтена фаза в газова се очаква 
1 барел пластов нефт да даде око-
ло 8  m3 газова фаза и 1  - 18  
битумен остатък, което поражда 
значително по стойност свръхна-
лягане. Въз основа на представе-
ните опростени разчети е явно, че 
трансформацията „кероген-нефт“, 
дори и при значителен трансфор-
мационен коефициент, формира не-
значително свръхналягане, което е 
логично да се поеме частично или 
изцяло от първичната матрична по-

Съществено по-различен според 
нас е баричният профил на скална 
среда, която генерира повишен дял 
на газова фаза или изпитва топли-
нен товар, който води до вторична 
деструкция на вече образувана теч-
на фаза. Както посочихме по-горе, 
от 1 барел пластов нефт може да 
се получи около 8  m3 газова фаза, 
която най-често е под форма на раз-
творен, свободен и или частично 
адсорбиран върху инертен кероген 
и или минералната матрица. Тази 
физическа картина, която генерира 
и значително по стойност свръхна-
лягане, е добре позната на теори-
ята и практиката и се явява осно-
вен „мотор“ (движещи сили), който 
предизвикат първичното експулси-
ране на образуваните въглеводо-
роди. Очевидно е, че интегралният 
ефект от този процес се проявява 
като локално, зонално или повсе-
местно свръхналягане (зона на 
АВПН), чийто стойности и вектор 
определят мащабите и посоката на 
елизионния отток. Ако величината 
на свръхналягането е достатъчно 

иг. 1 С емати на ил страция на: А - с щинска и ква и-i  it  ак м лация с в -
можни посоки на движение  В - ре ет ен тип органи на порестост по a e , .  
et al.,2010 с и менения

рестост и минералния скелет. Тази 
теза постулира ограничен (недоста-
тъчен) потенциал на възникналото 
свръхналягане за обезпечаване на 
условия (движещи сили) за реали-
зация на мащабна първична мигра-
ция. 

В качеството на пример ще при-
ведем данните на ong ei hang 
и кол. (2013) за свитата Bаkken, 
според които максималният про-
цент на първично изнесена течна 
фаза не превишава 41. Този модел 
по всяка вероятност е основната 
рамка в която се вмества нефтона-
сищането и отдаването и на Баже-
новската свита от Западен Сибир. 
И двата еталонни обекта имат огра-
ничено съдържание на разтворен 
газ. Макар и изложената авторска 
теза да носи предположителен ха-
рактер, тя не противоречи на обща-
та представа за флуидо-механич-
ното поведение на генериращата 
скална среда с насищане от -  тип 
кероген, позиционирана в ранния 
нефтен прозорец (Ro – 0,7  -0,80 ). 
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голяма и преодолява „съпротивителните сили“, се 
очаква конвенционален модел на локализация. При 
всяко друго съотношение се очаква същинска или 
квази-in-situ акумулация. На приложената опростена 
илюстрация ( иг  ) е представена изложената теза 
на автора.

В заключение към раздела ще отбележим, че опери-
райки с езика на стандартната петролна терминоло-
гия, при същинските in situ акумулации първичната 
миграция, като същинска емиграция, на практика не 
е осъществена. Естествено, този модел стои в крайна 
позиция на класификационните схеми и е характерен 
за генетичната линия на „нафтошистите“  (битуми-
нозните скали). При петролните акумулации от клас 
нетрадиционни най-очакван сценарий е миграция в 
стил „марш на място“. Тази „миниатюрна“ предисло-
кация при определени обстоятелства може инвазив-
но да зареди и по-обширни локалитети в рамките на 
генериращото тяло. 

Локализа ионен ме аниз м ка аниране

Поради широкото разнообразие и все още ниската 
степен на изученост на разглежданият клас акуму-
лации е трудно да се представи достатъчно убедите-
лен модел на зареждане на резервоарните участъци. 
Безспорно е обаче, че локализационният механизъм 
(„капанирането“) ще се контролирана от интензитета 
на микробаричните аномалии, матричната хидрофоб-
ност, адхезионните сили, капилярното противодей-
ствие, както и от петрофизичния профил на нефтога-
зомайчините скали.  

Аспекти на локализационния механизъм за клас непре-
къснати (in situ) петролни акумулации

От гледна точка на изложената по-горе теза за „кон-
структивните“ и „съпротивителните“ усилия, при in 
situ акумулациите се очаква да доминира: 

ирокоплощен многоточков зародишен мигра-
ционен процес, за разлика от преобладаващия 
струен механизъм при конвенционалните анало-
зи  

Крайно ограничен миграционен път  

Отсъствие на условия за реализация на архимедо-
ви сили. 

Предполагаме също, че при същинските in situ локали-
зации ще доминира инвазивният (репресивен) модел 
на зареждане с ограничено емиграционно трасе, кон-
тролирано от локални и зонални по характер барични 
аномалии (бутален механизъм според  Liu Guangdi,  et 
al. (2013) и др.). В тази рамка следва да се вместят 
насищанията на локалитети (литоложки геокапани, 
еквивалент на англоезичните „s eet sports“), които 
всъщност са и предмет на стопански интерес. 

Типичен случай на изложената теза е насищането, 
което наблюдаваме в разреза на Баженовската сви-
та. Тя е представена е от финокластични карбонатни, 
глинести и кремъчни утайки, с много високо съдър-
жание на органично вещество (средно 8 - 12 ).  Разре-
зът е силно нееднороден, като на места се образуват 
енигматичните  „s eet spots  (гигантски по размер 
лещи), които на практика отдават и се насищат глав-
но по микропукнатини и свързващи порите по-големи 
канали. Участъците с петролно насищане като прави-
ло имат дифузни контакти с околната скална среда, 
без видима връзка с пластова вода, която най-често 
е незначителна  по обем.

Аспекти на локализационния механизъм за клас ква-
зи-непрекъснати акумулации

Основните фактори, които контролират локализа-
ционния механизъм за този клас петролни акуму-
лации би следвало да се изведат от специфичната 
характеристика на вместващите скали, които прин-
ципно се определят като микро и нанопореста среда, 
която по дефиниция има непосредствен,  широкопло-
щен контакт с генериращото тяло (Йорданов, 2018  

heng ian u et al.,2017  ua ang et al.,201  ing hou
hao et al.,2012 и др.). При тези условия е правомерно 

да се допусне аналогичен зареждащ механизъм, обу-
словен от възникналото свръхналягане от трансфор-
мацията на ОМ в скалите по линията „кероген-газ“, 
„нефт-газ“, „кондензат-газ“. 

За да е налице надкритично насищане обаче е необхо-
димо свръхналягането да преодолее съпротивител-
ните сили, сред които най-значими са филтрационни-
те съпротивления и капилярното противоналягане. 
За една нанопореста среда и с отчитане на принципа 
на „гърловидността“ при формиране на капилярно 
противоналягане, е неприемливо да се приеме стан-
дартния емиграционен трасфер по пори и свързващи 
ги канали. Това е причината  да се предположи основ-
ното зареждане да става по микропукнатини и отдел-
ни канали с радиус около и над 1 m. 

В подкрепа на изложената теза ще приведем опро-
стени количествени пресмятания. С използване на 
познатото уравнение на Лаплас и при повърхност-
но напрежение на границата „газ-пластова вода“ от
40 m m, пореста среда с ефективен радиус
0,01 m  (10 nm), ще  развие капилярно налягане 
от около 8 МРа. По данни на редица изследовате-
ли ( heng ian u et al., 2017 и др.) формационното  
свръхналягане от фазови промени може да достигне

-10 МРа. Свръхналягане от този порядък е в състоя-
ние да преодолее подобна капилярна бариера, но с 
отчитане на обстоятелството, че нейното преодоля-
ване по неизбежност ще „отвори“ флуидната систе-
ма, с последващ спад на налягането. Този сценарий 
предполага пренос на ВВ продукти, но дължината на 
предполагаемото емиграционно трасе ще се ограни-
чи най-вероятно до няколко десетки метра.  



НЕФТ И ГАЗ

33МИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ     9/2018

Наред с изложения „инвазивен“ модел, редица 
автори предполагат видимо присъствие и на ди-
фузния масопренос. Съгласно закона на Адолф 
Фик и при стойности на коефициента на дифу-
зия за метана във влажна среда (глинести утайки
D  (1,  - 2, ).10-  m2 s), е правомерно този процес да 
изисква количествен контрол. Проведените обаче 
многочислени опитни работи са дали основание на . 

unt (1 ) да заключи, че дифузният трансфер  през 
плътна матрична среда е пренебрежимо малък. Цити-
раният автор привежда следния пример: обем метан 
ще дифундира  вертикално през интервал от 1740 m 
за 140 млн. години (стр. 2 7). 

Представеният модел на локализационен механизъм 
за квази-непрекъснати акумулации по неизбежност 
изисква обвързване на зареждането с интензитета на 
газогенерация. Макар и да са налице възможности за 
теоретични обосновки за гранична стойност, даваме 
предпочитание на реални полеви данни, почерпени от 
конкретен  обект. 

Типичен пример за такъв тип продуктивно тяло е 
Ордоския басейн в Китай, покриващ площ около
2 0 000 km2. Обширните петрофизични и геохимични 
изследвания върху неговата петролоносност с ши-
стов нефт и газ, вместени в микро-нанопореста среда 
( heng ian u et al., 2017  ua ang et al., 201  ing hou 

hao et al., 2012 и др.), позволяват да се очертае ин-
тервала на праговата стойност за плътност на газо-
генерацията. Цитираните автори използват данни от 
над 700 сондажа и стигат до извода, че стопанско 
насищане с шистов нефт и газ на квази-резервоар-
ната среда изисква плътност на газогенерация над
108 m3 km2. Тази стойност е близка до подобни продук-
тивни райони на територията на Руската Федерация –
20 - 30.108 m3 km2.

В заключение към раздела ще отбележим, че лока-
лизиране на ВВ продукти в квази-резервоар се оч-
аква да се реализира от възникнало в генериращо-
то скално тяло свръхналягане, което да преодолее 
капилярни бариери, филтрационни съпротивления и 
адхезионни сили и по този начин да зареди инвазив-
но непосредствено разположена микро-нанопореста 
скална среда. Доминантна характеристика на този 
процес е отсъствието на прояви на архимедови сили, 
което преценяваме за главна отличителна черта от 
конвенционалните аналози.

Независимо от приведените обосновки за локализа-
ционния механизъм при непрекъснатите акумулации, 
авторът преценява, че изграждането на модел с висо-
ка степен на адекватност към реалната среда е про-
блем, който все още изисква значителен обем полеви 
и аналитични работи. 

В ЗНИКВАНЕ И АРАКТЕР НА ВМЕСТВА АТА СРЕДА

Както посочихме по-горе, доминантен белег на непре-
къснатите петролни акумулации е вместването им 
в микро и нанопореста скална среда. Като правило 

вместващият  обем на подобно тяло се формира от 
матрична и т.н. органична порестост, която по генети-
чен признак се явява вторична и е продукт от фазова-
та трансформацията на ОМ (керогена) в скалите. Ма-
тричната порестост като първична (седиментогенна) 
и вторична (диагенетична или следседиментогенна) е 
ограничена най-често до 3- . Генетичните различия 
между двата типа порестост налагат самостоятелно-
то им описание.

В ЗНИКВАНЕ И АРАКТЕР НА МАТРИ НАТА ПОРЕС-
ТОСТ В КЛАСТИ НИ СЕРИИ

Най-често вместващата среда е представена от пре-
обладаващо плътни скални разновидности с микро и 
нанопорестост (алевро-псамитна кластика, хемоген-
ни карбонати и др.), но често се срещат и локалите-
ти  с подобрени резервоарни свойства. Това води до 
формиране на сложно по строеж вместващо  прос-
транство, продукт от влиянието на различни по ха-
рактер фактори (фациални изменения, контактни фи-
зико-химични процеси в хода на литогенезата и др.).  
Порестостта на основната матрична скална среда е 
най-често между 2 и 10 , а проницаемостта не пре-
вишава 0,  милидарси. Морфологично празнините 
са представени от микро и нанопори, свързващи ги 
канали и различни по генезис, размер и обхват ми-
кропукнатини. Подробна справка за типовете празни-
ни в един от класическите обекти – „Barnett shale“ в 
САЩ дават . M. Slatt and . . O Brien (2011). Те от-
делят  основни типа пори, сред които: интерграну-
лярни, органопори, фекално-пелетни, интрапелетни, 
интрафосилни. Наред с преобладаващите нанопори 
присъстват и локални резервоарни участъци със 
стандартните параметри на конвенционалните ана-
лози.  Освен по първичен седиментогенен модел, те 
се образуват и при сравнително по-дебели скални 
серии от т. нар. компресионен дисбаланс (скоростта 
на отфилтриране е по-малка от темпа на уплътняване 
на утаечния материал ( ordanov, ., 2013 и др.).  Този 
ефект поражда барична аномалия (свръхналягане), 
което възпрепятства уплътняването, респективно 
съхраняване на порестостта и формиране на енигма-
тичните „s eet spots .

В зникване и арак ер на ма ри на орес ос  в в 
в гленосни скални серии 

Общовалиден елемент в развитието на въгленосни-
те басейни по света е наличието на различно дебели 
безвъглищни скални тела, представени от кластичен 
пълнеж (алевролити, пясъчници, конгломерати). При-
мер е разрезът на Велковска, Полянска и др. свити в 
Добруджанския въглищен басейн (СИ България), кои-
то, макар и представени от пясъчници имат петрофи-
зични  показатели в диапазона на „квази-резервоари-
те“.  В упоменатия басейн те не са били оценени като 
приоритетна цел, но в редица други басейни (напри-
мер Джунгарския в Китай (Chenghua Ou et al., 2018), 
те са категоризирани като обекти със значителен га-
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зоносен потенциал.  Техният лито-генетичен профил 
и придобиването на квази-резервоарни свойства не 
се отличават от  предходния дял обекти, поради кое-
то преценяваме, че изложените по-горе съждения са 
валидни и за този клас потенциални вместващи тела.

Стопанските успехи от добива на въглищен метан в 
САЩ, Китай и др., известен в контекста на настоящата 
работа като „плътен“ (tight gas), дадоха тласък на из-
следователските работи върху формата на присъст-
вие на газова фаза в въглищните пластове и прослой-
ки. Тя най-често е под форма на сорбиран, разтворен 
и свободен газ. Многочислените изследвания показ-
ват, че най-значителен по обем е сорбираният газ, до-
като разтвореният и свободен са в крайно подчинена 
позиция. Изследвания върху формата на присъствие 
на въглищен метан, в това число и на басейна Зонгул-
даг в съседна Турция, показват отново присъствие на 
нанопори във въглищната маса, както и микропукна-
тини, които  при въздействие върху пласта се очаква 
да формират микромиграционни трасета.

В зникване и арак ер на вмес ва  обем
о  органи на керогенна  орес ос

Проблемът е добре осветен в специализираната ли-
тература (Йорданов, 2013   Maria-Fernanda omero-
Sarmiento et al.,2013  ital  Kuchinski , 2013  huoheng 
Chen and Chun ing iang, 201  и др.). Възникването 
на органична порестост се обвързва с трансфор-
мирането на ОМ (керогена) в скалите в резултат на 
термичния товар. В хода на потъването на утайките 
твърдофазният кероген прехожда в течнофазна или 
газова смес, която формира 30-80  лабилна част от 
началния обем на керогена. Публикуваните обширни 
данни от специализирани изследвания за обема и 
размерите на новосформираните празнини очерта-
ват доминиране на наноразмерни пори (20 - 0 nm), 
най-често под форма на решетъчна структура ( uan ia 

an et al., 2017 и др.). Според цитирания автор, пър-
вите обеми от органична порестост се появяват под 
форма на отделни, изолирани балончета. С нараства-
не на зрялостта на керогена празнините придобиват 
характер на пореста гъба ( иг  ) и впоследствие се 
предполага образуване на капацитивни „микроджо-
бове“. Цитираният автор обвързва старта на реше-
тъчната пореста структура с пиролизна температура 
44 -44 0С ( 0 - 0,8 ). Конкретни данни за стойностите 
на органичната порестост в зависимост от съдържа-
нието на керогена намираме в работата на Fernanda 

omero-Sarmiento et al. (2013). За Barnett shale от Тек-
сас цитираните автори дават 4,3  орг. порестост при 
съвременно тегловно съдържание на ТОС от 4,83 . 
В обобщенията си авторите достигат до извода, че 
на 1  тегловно ТОС се формира 0,3  to 0,84  орг. 
порестост. В този диапазон според нас се вмества 
и стойността за най-често срещания  тип кероген, 
която формално адресираме около 0, 1  ТОС. В 
литературата са предложени и множество аналитич-
ни решения за пресмятане на органичната порестост, 
но авторът преценява, че проблемите по адекватното 

отчитане на ролята на типа на керогена, условията 
на неговата трансформация и редица други фактори 
пораждат висока резервираност към крайните реше-
ния.

В контекста на изложението по органичната порес-
тост, представлява интерес възможността за обос-
новаване на критично съдържание на тегловно ТОС 
с цел категоризация на скалното тяло относно него-
вата стопанска перспектива. Макар и да е възможно 
да се търсят аналитични решения, авторът дава пред-
почитание на данни от конкретни стопански обекти, 
с отчитане на обстоятелството, че в преобладаващия 
брой случаи стопанските обекти имат необичайно 
ниско водонасищане, а матричната порестост има 
подчинено значение. Въз основа на анализа на да-
нните от еталонните Barnett shale, Posidonia Form. от 
Западна Европа, Bakken Form. от САЩ и др., средна-
та стойност на органичната порестост се колебае в 
диапазона 3-4 . Ако условно приемем за критична 
стойност 3  и приложим заключението на Fernanda 

omero-Sarmiento et al. (2013) за обвързване на те-
гловно ТОС с органична порестост, неговата критична 
стойност за  тип кероген следва да превишава : 

 тегловно ТОС х 0,   3  орг. порестост.

Преценяваме обаче, че посочената критична стой-
ност от  тегловни  ТОС е приложима за настоящия 
етап на техническо оборудване и е правомерно вре-
мето да наложи промени. 

Авторът е далеч от тезата, че формулираните крайни 
условия ще позиционират акумулациите по света в 
изложената дефинитивна рамка. „Палитрата“ на пе-
тролните локализации е твърде разнообразна, кое-
то по неизбежност предполага обширно присъствие 
на случаи с междинно позициониране, което от своя 
страна очертава и перспективите за развитие на  тео-
ретичната и приложна петролна геология. 

ЗАКЛ ЕНИЕ

Въз основа на представените от автора тези може 
да се заключи, че формирането на един или друг тип 
петролна акумулация е резултат от разнопосочното 
влияние на редица фактори, но определяща според 
нас е ролята на първичната миграция (емиграцията), 
като интегрален резултат от влиянието на действа-
щите процеси и сили в скално-флуидната система на 
нефтогазомайчините (нефтогазогеериращи) скали.

Ако първичната миграция е 100  възпрепятства-
на от филтрационни съпротивления, адхезионни 
сили и капилярно противодействие, се формира 
„същинска in situ акумулация“

Ако е частично реализирана, с ограничен мигра-
ционен път – са налице условия за „квази-insitu 
акумулации“

Обемното съотношението на изнесените ВВ про-
дукти от генериращата скална среда към обеми-
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те,  необхванати от първичната миграция, е рязко 
в полза на in situ продуктите, което предполага 
по-обширно геолого-генетичното разнообразие на 
нетрадиционните петролни акумулации в сравне-
ние с техните традиционни аналози.

При мащабен трансфер на пластови флуиди, с ус-
ловия за протичане на вторична миграция на ав-
тономно сепарирана ВВ фаза, се образува конвен-
ционално насищане и локализиране на подвижната 
ВВ фаза в геокапан, който освен от познатия кон-
венционален тип, може да бъде и с термо-баричен 
генезис, както това е доказано за газохидратните 
насищания. 
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Статията има за цел да предостави решение за 
аварийно и трайно укрепване на земна основа 
(льос) под съществуващи фундаменти на сгради 

посредством инжектиране с циментови разтвори.

В конкретния случай се разглежда обект за укрепва-
не на закрити разпределителни уредби (ЗРУ) с висо-
ко напрежение край Лом, където вследствие течове 
около канализационна система и фактът, че земната 
основа под компрометираните сгради е изградена от 

КРЕПВАНЕ НА ЗЕМНА ОСНОВА ЛЬОС
ПОД С ЕСТВ ВА И Ф НДАМЕНТИ НА СГРАДИ 
ПОСРЕДСТВОМ ИН ЕКТИРАНЕ
С ИМЕНТОВИ РАЗТВОРИ

Маг. инж. Ми аил етров, mihail rov @ ahoo.com
л. ас. д-р инж. Иван Митев, ivan mi v@mg . g -

Минно-геоложки университет Св. Ив. Рилски“

GROUND BASIS STRENGTHENING OF LOESS SOILS UNDER EXISTING FOUNDATIONS OF 
BUILDINGS WITH CEMENT GROUTING
Mag. ng. Mihail P rov, mihail rov @ ahoo.com
Phd ng. van Mi v, -mail  ivan mi v@mg . g 

niv rsi  of Mining and olog  “ . van ils i”

ABSTRACT

This article contains information of ground basis 
strengthening of compromised areas under existing 
buildings by cement grouting. The site is situated in 
northern Bulgaria. The grouting will be carried out in 
loess soils, assuming a computed soil load R0=0,22 MPa. 

   t  t   t    а 
 t   а  169 2 and the 

t t    t   255 .

The main purpose of the article is to present a method 
for emergency and permanent ground basis strengthen-
ing under existing foundations of buildings with cement 
grouting.

Keywords: cement grouting, ground basis strengthen-
ing

льосови почви са се образували коси и вертикални 
пукнатини вследствие опънните напрежения, генери-
рани при неравномерното слягане.

Силовото укрепване предвижда инжекционно за-
здравяване (тип колонно) в зоната идентифицирана 
за укрепване. Прилагането на горепосочената инжек-
ционна технологията предвижда заздравяване на 
земната основа около и под единичните и ивичните 
фундаменти.

РЕЗ МЕ

Статията съдържа информация за заздравяване 
на земна основа на компрометирани площи под съ-
ществуващи сгради посредством инжектиране с ци-
ментови разтвори. Разглежданият обект се намира 
в Северна България. Инжектирането се извършва в 
льосови почви, като се има предвид, че изчисленото 
почвено натоварване е 0  0,22 MPa. Изчисленията 
за инжектирането включват натоварването върху 
единичен фундамент под колона F  1  k m2 и из-
численото натоварване в колоната F  2  k .

Основната цел на статията е да предостави решение 
за аварийно и трайно укрепване на земна основа под 
съществуващи фундаменти на сгради посредством 
инжектиране с циментови разтвори.

Кл ови д ми циментиране, наземно укрепване
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Д-Р ИН  ИВАН МИ-
ТЕВ е главен асистент 
в Минно-геоложки 
университет „Св. Иван 
Рилски“, катедра „Под-
земно строителство“. 
Освен с преподавател-
ска дейност, профе-
сионалният му опит 
е свързан с участие 
в научно-изследова-
телски колективи в 

направления: „Проучване, добив и преработка на 
полезни изкопаеми“ и „Архитектура, строителство 
и геодезия“.  Притежава професионален опит като 
проектант и ръководител на проучвателно-проек-
тантски колективи при изготвяне на инвестицион-
ни проекти в областите „Подземно стоителство“, 
„Геотехника“, „Строителството на сгради и съоръ-
жения“ и „Енергийна ефективност“. От началото 
на 2018 г. е избран за изпълнителен директор  на  
Българската  минно-геоложка камара.

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТАТИ ЕСКОТО ИЗСЛЕД-
ВАНЕ И ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА КОНСТР К ИЯТА

При оразмеряването на укрепителната конструкция 
е изчислено натоварването върху единичен фунда-
мент с размери 1,3 1,3  m под колона по метода 
на обратните изчисления. Прието е изчислително 
натоварване на почвата Ro  0,22 МPa (льос). При та-
кава постановка е получено максимално натоварва-
не под колоната   1  k m2 или товар в колоната

 2  k . Имайки предвид изчислената активна зона 
на слягане (h  ,  m) под единичен фундамент е из-
брана дълбочина на инжекционната колона L  7 m и 
диаметър на пилота D  0,  m. При такава постановка 
получената носеща способност за един брой инжек-
ционен пилот е Q  4 ,2  k . 

Подобна постановка е възприета и при изчисления-
та за инжекционното укрепване под ивичните фунда-
менти с широчина b  0,  m. Полученото натоварване 
има стойност P  84,  k m . За укрепването под ивич-
ните фундаменти са приети дълбочина на инжекцион-
ните пилоти (колона) L  4 m. Възприет е диаметър на 
пилота D  0,  m. При такава постановка получената 
носеща способност за един брой инжекционен пилот 
е Q  28,12 k .

ТЕ НОЛОГИЯ ПРИ ИН ЕКТИРАНЕТО

Инжекционният разтвор се подава отдолу нагоре по-
средством самоуплътняващ се двутампонен пакер 
и контролирано налягане. Налягането при инжекти-
рането на почвата предизвиква нейното уплътнява-
не, разширяване на сондажния отвор по дължина и 
образуването на инжекционни пукнатини с дължина 

до няколко метра и дебелина от няколко милиметра 
до няколко сантиметра. Както вертикалните, така и 
хоризонталните инжекционни пукнатини уплътняват 
почвата, създавайки в нея напрегнато състояние. На-
лягането, при което се образуват пукнатините зависи 
от:

Коефициента на порите, респективно обема на по-
рите на почвата

Обемната плътност на почвата

Коефициента на Поасон

Дълбочината от повърхността на терена

гъла на вътрешно триене на почвата.

Примерна схема за изпълнение на инжекционни ко-
лони е показана на иг  . Инжекционната станция се 
разполага на подходящо място в зависимост от фор-
мата на обекта и количеството разтвор за нагнетя-
ване.  Инжектирането се извършва по метода тръба 
с маншети. Използва се инжекционна колона от P C 
тръба с диаметър 32 28 mm. Тръбата е перфорира-
на в предвидените за инжектиране места, които са 
покрити с гумени маншети. В инжекционната колона 
се вкарва специална перфорирана тръба (с отвори
10 mm), ограничена в двата края с два гумени тампо-
на. Тампоните са с диаметър 2  mm, а разстоянието 
между тях е 400 mm или т. нар. самоуплътняващ се 
двутампонен пакер, който се разполага срещу всеки 
маншет.

Преди направата на циментационните колони е не-
обходимо да се проведат полеви циментации на оп-
итен участък, на който да се тестват и детайлизират 
всички параметри на инжектирането, които следва 

МАГ  ИН  МИ АИЛ ПЕТРОВ 
e завършил Университета по 
архитектура, строителство 
и геодезия със специалност 
„ идротехническо строител-
ство“. 

От 2017 г. се обучава в 
Минно-геоложкия универ-
ситет „Св. Иван Рилски“ -
специалност „Подземно 
строителство“.  От 2014 г. 

работи като проектант хидротехническо строител-
ство в „Геоконструкт“ ООД. 

Професионалните му интереси са свързани с про-
учвателно-проектантски дейности в областта на 
геотехниката, хидротехническото и транспортно 
строителство.
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да се постигнат за качествено изпълнение на укрепи-
телните мероприятия. Изпълнява се пробовземане и 
лабораторен анализ от инжекционните колони за ус-
тановяване на физикомеханичните характеристики 
укрепителната конструкция. Критерият за добро из-
пълнение е изваждане на ядка, доказваща постигнат 
диаметър на колона d  0, 0 m и CS 3 8 MPa.

ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗИ

При определен диаметър на инжекционните пилоти 
(колони) D  0,  m и максимална дълбочина на ин-
жектиране до 10 m се получават следните проектни 
инжекционни параметри ( иг  ):

Налягане при инжектирането при интервал на 
слой с дебелина e  1,00 m: Po  0,23  2,33 МPa

Налягане при инжектирането при интервал на 
слой с дебелина e  0, 0 m, Po  0,4   4,  МPa

Дебит при инжектиране Q  0,  l s

Радиус на сондажа ro  0,0  m

Осово разстояние между инжекционните колони
s  0,  m

Продължителност на инжектирането, при е  1,00 m,
t  0,17 h.

Разход на разтвор при инжектирането – 0,1
0,20 m3

Изисквания к м имен ния кам к

Якост на натиск след 7-мия ден – най-малко
20 MPa

Якост на опън при огъване на 7-мия ден - най-мал-
ко 3,  MPa.

Изисквания к м раз вора за имен а ия

Обемна плътност на разтвор със съотношение во-
да:цимент  0, 0,8 – от 1,7  до 1, 0 t m3

Водоотделяне на разтвора за 3 h – не по-малко от 
2 h и не по-късно от 10 h

Разтворите не трябва да се размиват от подзем-
ните води.

Изисквания к м ма ериали е

Инжекционните разтвори, които се използват са ци-
ментови с добавка на сондажен бентонит. Могат да 
се предвидят химически добавки с цел ускоряване на 
свързването.

Материалите за инжекционните разтвори са:  
имен . Използва се портландцимент, сулфа-

тоустойчив - тип СУПЦ 3 , отговарящ на БДС E  
1 7-1:2011 или шлаков цимент CEM -S 42,

S , отговарящ на БДС E  1 7. Циментът тряб-
ва да минава през сито 0,0  mm без остатък, а 
през сито 0,04  mm, остатъкът трябва да е по-мал-
ко от 10 . 

Вода. Водата за сондирането и инжектирането 
трябва да бъде чиста и без наличност на вредни 
количества масла, соли, алкалоиди, органични 
примеси и седименти и да отговаря на изисква-
нията на БДС Е  1008:2003.

Добавка - синтетичен циментмодификатор със зе-
олитна нанодобавка. При подготовката на инжек-
ционния разтвор се добавя синтетичен зеолитен 
наномодификатор в отношение  от теглото на 
цимента.

иг. 1. Примерна с ема а и п лнение 
на инжекционни колони: 1 - склад а 
цимент  2 - помпа а вода  3 - тр бо-
провод   - високооборотни смесители  
5 - с бирателен ре ервоар  6 - помпа а 
нагнетяване на ра твора  7 - инжекцио-
нен тр бопровод  8 - инжектиран сон-
дажен отвор
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ЗAКЛ ЕНИЕ

При избраната постановка по-
лучената носеща способност за 
един брой инжекционен пилот е
Q  4 ,2  k . Носещата способ-
ност на групата инжекционни 
пилоти около едини ен нда-
мен  под колона има стойност

Q  742,1 k   2  k  (товар в ко-
лоната). Носещата способност на 
пилотите е получена при условието
P   , където P е външното нато-
варване,  – сила на триене меж-
ду пилот (колона) почва. Получен 
е коефициент на сигурност   2, , 
който предвид използваната техно-
логия за укрепване е приемлив.

При избраната постановка по-
лучената носеща способност за 
един брой инжекционен пилот е
Q  28,12 k . Носещата способност 
на групата инжекционни пилоти 
около иви ни е ндамен и (4 
броя за линеен метър) има стой-
ност Q  112,4  k   8 ,4 k . Но-
сещата способност на пилотите 
е получена под условието P  , 
където P e външно натоварване,
 – сила на триене между пилот (ко-

лона) почва. Получен е коефициент 
на сигурност   1,3, който предвид 
използваната технология за укреп-
ване е приемлив.

Горепосочените изчисления и на-
правените заключения водят до 
извода, че прилагането на инжек-
тиране с циментови разтвори с цел 
заздравяване земната основа под 
съществуващи фундаменти е дос-
татъчно надежден вариант, осигу-
ряващ качество и сигурност.
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РЕЗ МЕ

В статията са разгледани и анализирани част от ре-
зултатите от провежданите търсещи и проучвателни 
работи в .Рило-Родопската област. Авторът посочва, 
че радиоактивните минерализации и орудявания са 
описани минераложки и радиографски от специа-
листите, но са недостатъчно изучени химико-техно-
логично за оползотворяването им като наносурови-
ни.

Кл ови д ми  уран-съпровождащи минерали, нано-
суровини, торий-редкоземни минерали

Рило-Родопската област обхваща по-голямата 
част от територията на Централните и Западни 
Родопи, изцяло Рила и Пирин и малка част от 

Крайщидите ( иг ). 

Върху геоложкия строеж и откритите полезни  изко-
паеми в областта има голям брой доклади и научни 
публикации с резултатите от проведени теренни кар-
тировки и лабораторни минерално-петрографски и 
металогенни изследвания.

Обобщаващ характер имат геоложката карта и кар-
тата на полезните изкопаеми на Република България
М 1: 00 000, съставени от авторски колектив Чеши-
тев, Г. и др. 1 8  г. .

ГЕОЛО КИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РЕЗ ЛТАТИ

Радиогеоложки търсещи  и проучвателни работи за 
уранови орудявания в областта са проведени с малки 
прекъсвания през времето от 1 48 до 1 2 г. Първи-
те рекогносцировъчни радиогеоложки маршрути, по 
достъпните части от долините на реките Арда, Чепе-
ларска, Въча, Искър, Места и Струма са проведени 
през 1 48 и 1 4  г. от звена на жната (Балканската) 
експедиция на ВИМС – Москва, под ръководството на 
геолозите-уранчици Русаков и Герасимовски.

РАДИОАКТИВНИ МИНЕРАЛИЗА ИИ И ОР ДЯВАНИЯ 
В РИЛО-РОДОПСКАТА ОБЛАСТ

ро . дг н инж. геолог Иван едринов 

RADIOACTIVE MINERALIZATIONS AND ORE OCCURRENCES IN THE RILA-RHODOPE REGION

Prof. D c ng. ologis  van drinov

ABSTRACT

Some results of the prospecting and exploration carried 
out in the Rila-Rhodope region are analyzed and dis-
cussed in the article. The author points out that radioac-
tive mineralization and ore occurrences are described 
mineralogically and radiographically by specialists, but 
they are not well chemically and technologically studied 
for their use as nano raw materials.

 uranium accompanying minerals, nano raw 
materials, minerals of thorium and rare earth elements

В сводния доклад на Герасимовски и Нестеянова 
(1 4  г.), наред с прогнозната оценка на уранови за-
лежи в Бухово-Сеславския район, се съобщава за 
наличието на уранови минерализации в рудното на-
ходище „Злата“, Трънско и Cu-Mo находище Бургас-
ко, както и за наличие на уранова минерализация и 
контрастни радиометрични аномалии по долините 
на реките Чепеларска (Наречен), Искър и Очушница, 
Чепинска, Места и Струма.

На базата на посочената информация, по споразуме-
ние между правителствата на СССР и РБ през 1 0 г. 
към СБМД (Съветско-българско минно дружество) е 
създадено първото специализирано предприятие за 
радиогеоложки изследвания в Република България 
(по-късно Комбинат, предприятие при Държавна фир-
ма „Редки метали“, Бухово). 

През 1 1-1  г. Рило-Родопската област е покрита 
с комплексни радиометрични, аеро-, авто- и наземни 
снимки в М 1:100 000  1: 0 000, като върху площите 
с регистрирани радиометрични аномалии, се провеж-
дат и снимки в М 1:2  000  1:10 000. 

За изучаване на геоложката привързаност, природа-
та на естествената радиоактивност и веществения 
състав на радиоактивните минерализации в облас-
тта работят редица специализирани групи и отряди 
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иг. 1. Об орна карта на Рило-Родопската област с граници на раново-р дни полета М 1:200 000: I - Наре енско  II - Смолянско  
III - Доспатско  I  - Велинградско   - Еле ни ко  I - Рилско  II - Стр мско

от системата на Държавна фирма „Редки метали“ 
(„Рилска“, „Родопска“, „Доспатска“ и „Нареченска“).

При наземните радиогеоложки снимки в М 1:20 000 
1:2 000, провеждани от посочените звена на „Редки 
метали“, до 1 7 г. са открити находищата: „Наречен“ 
(Соленото изворче), „Смолян“ (Герзовица), „Доспат“ 
(Барутин), „Калъч борун“ (Суфран дере), „Беслет“ (Св. 
Петка), Велинградско, „Бялата вода“, „Костенец“, „Бели 
Искър“, „Рилски манастир“ (Партизанска поляна), 
„Елешница“, „Селище“. По-голямата част от находища-

. ПРОФ  ДГМН ИН  ИВАН БЕДРИНОВ с свързал изцяло трудовия си стаж и научни 
интереси с проблемите на радиогеоложката наука и практика в България. Започва 
работа през 1 1 г. като техник-геофизик в СБМД. Продължава в неговия право-
приемник „Редки метали“ като инженер геолог и ръководител на търсещи и про-
учвателни звена в Централно-Родопския руден район. Ръководител е и на редица 
тематични научно-изследователски групи в системата на „Редки метали“. Основна 
тема в изследователските му работи са уран-съдържащите и уран-съпровождащи-
те цветни, редки, благородни и редкоземни минерализации и орудявания в Цен-
трално-Родопския руден район. По-голямата част от авторските и съавторски ра-
боти под формата на годишни и етапни отчети са публикувани в Геофонда на „Редки 
метали“. Над сто броя статии и доклади по оригинални научни теми са публикувани 
в български и чуждестранни списания. През 2007 г. е избран за действителен член 
на Международна академия на науките по екология и безопасност  (МАНЕБ), Русия.

та, непосредствено след откриването им, са предмет 
на детайлно проучване и промишлена оценка.

Резултатите от провежданите търсещи и проучвател-
ни работи са отразявани в годишните отчети и до-
клади, съхранявани в Геофонда на Държавна фирма 
„Редки метали“. 

Голяма част от информацията се обобщава, интер-
претира и оценява в етапни отчети: 1 7 г. – Сводна 
карта на урановите находища в България М 1:300 000 
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Фиг. 2. Радиогеоложка карта на Рило-Родопския масив М 1:200 000
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2 , 1 3 г. – Металогенна карта по уран на България 
3 , 1 70 г. – Прогноза за развитието на урановия от-

расъл в България до 2000 г. 4 .

През седемдесетте и осемдесетте години на  век 
върху уран-перспективните площи на България, в т.ч. 
и в Рило-Родопската област, наред с едромащабните 
търсещи и детайлни проучвателни работи, се про-
веждат и редица научно-изследователски работи във 
връзка с уран-съпровождащите цветни, редки, благо-
родни и редкоземни  елементи, условия за формира-
не на рудни залежи, генезис и веществен състав на 
залежите.

Част от резултатите при научно-приложните  изслед-
вания са отразени в Металогенно-прогнозната карта 
по уран в България в М 1:200 000 4 .

К м гр а а на ранови е собс вено ранови на-
оди а) се отнасят орудяванията и минерализаци-

ите, локализирани сред скалите на континенталните 
неогенски басейни („Елешница“, „Селище“, „Касъка“, 
„Симитли“). Уранът при тези находища е главно в 
минерално-неиндивидуализирана форма, частично 
уранил-йони, рядко брагерит ( h)O2 и др. 

К м гр а а на -ПМ на оди а попадат орудявани-
ята, локализирани сред гранитоидите, известни като 
„южнобългарски гранити“ („Бялата вода“, „Костенец“, 
„Бели Искър“, „Партизанска поляна“, „Беслет“, „Калъч 
Борун“ и „Доспат“). Главни уранови минерали са: ура-
нинит ( 4 h)  O2, настуран ( O2), карнотит, бране-
рит и давидит. Второстепенни са ураносъдържащите 
и урансъпровощаци: пирит, марказит, галенит, сфале-
рит, хематит. Рядко се срещат: арсенопирит, халкопи-
рит, бисмутит.

К м гр а а на -ПМ на оди а се отнасят и хидро-
термалните орудявания, локализирани сред терциер-
ните вулканити в Смолянското рудно поле: „Герзови-
ца“, „Поляна“, „Щоденски връх“ и „Четрока“, (Лъкинско 
полиметално рудно поле), както и -Cu-Mo находища 
„Райково“ и „ гово“, при които настурана и кофинита 
се съпровождат от халкопирит, бисмут, молибденит, 
йордезит и фемолит.

- -  и -  на оди а, минерализации и радио-
метрични аномалии генетически са свързани с про-
цесите на метаморфизма в Централни Родопи и като 
правило са локализирани сред лептинитите на Ситов-
ската, Ботурченската и Стражецката типоморфни гру-
пи метаморфити ( иг  ).

-  минерализа ии  торит, торианит ( h )O2,  ура-
ноторит ( h )SiO.n 2O и радиометричните аномалии 
с ториева и мезоториева природа, като правило се 
свързват с интензивна алкална метасоматоза по пег-
матоидни гранити и субинтрузивни гранитоиди, южно 
от с. Смилян, Смолянско и Влахово-Тикале, както и с 
редица малки интрузивни тела в Западните Родопи и 
Север-Североизочните части на Рилския плутон.

В заключение следва да се отбележи, че по-голямата 
част от откритите в Рило-Родопската област 13 броя 
уранови и уран-съдържащи минерали (уранинит - , 

, , настуран, уранови чернилки, бекерелит, кюрит, 
бранерит, уранофан, карнотит, оттунит, торбернит, 
тюамонит, рабдофан и бета рабодафанит) са описа-
ни минераложки и радиографски от специалистите 
на „Редки метали“, но недостатъчно изучени химико-
технологично за оползотворяването им като наносу-
ровини.

Недостатъчно изучени са орудяванията и минерали-
зациите на уран-съдържащите, - h-   и h-  ми-
нерализации в площите с голям брой комплексни то-
рий-мезоториеви и радиометрични аномалии (торит, 
торианит, ураноторит, монацит, ксенотим, пирохлор, 
циртолит), както и редица уран-съдържащи акцесор-
ни минерали (ортит, циркон, магнетит, апатит, епидот) 
в състава на южнобългарските гранитоидни скали в 
Рило-Родопския район.
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