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За мен е чест и удоволствие 
да ви приветствам в наве-
черието на коледните и 
новогодишни празници от 

страниците на списание „Минно 
дело и геология“.

ова е момент на равносметка 
и сме горди, че изпращаме още 
една успешна година за нашето 
списание, в която успяхме да го 
развием, запазвайки наследените 
традиции и авторитет и го пре-
върнахме във водеща научна ме-
дия за бранша. В издадените де-
сет броя се опитахме да отразим 

най-важното от дневния ред на минералносуровинния отрасъл и успешни-
те дейности и инициативи на Българската минно-геоложка камара, да ви 
запознаем с мненията на лидери и визионери за бранша и най-важното 
да ви представим стойностни научни материали от водещите експерти и 
ерудити за нашия сектор.

За да достигнем по-близо до нашите читатели и до всички, свързани с мин-
ното дело в България, подготвихме и интернет страница на списанието с 
най-актуални новини и ин ормация за случващото се в минералносуро-
винния сектор. Скоро чрез нея ще бъде достъпна и ин ормация за целия 
внушителен архив от научни статии на изданието, събиран през годините. 

Водени от желанието да ви предложим повече, през предстоящата 2018 г. 
ще издадем 12 броя на списанието, с подобрена визия и още по-качестве-
но съдържание. ака се надяваме да засилим интереса Ви и да привлечем 
нови читатели. 

Благодаря на всички наши читатели за интереса и доверието, което ни ока-
захте. ова ни дава увереност и енергия да продължим започнатото и да се 
стремим към по-големи успехи. Разчитаме на вашата подкрепата и зана-
пред, като се надяваме, че ще оправдаем очакванията ви.

т името на редакционния съвет и екип на списанието и лично от свое 
име, пожелавам на вас и на вашите семейства светли празници, здраве, 
щастие и благополучие през новата 2018 година! 

Проф. дтн инж. и о  нов
Пред ед те  н   и н  
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЪКОВОДСТВОТО И СИНДИКАЛНИТЕ СЪВЕТИ НА

НАЙ-СЪРДЕЧНО ЧЕСТИТЯТ
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО И  НОВАТА 2018 ГОДИНА

на всички работници, специалисти и мениджъри от дружеството,
както и на многобройните си делови партньори!

Нека светлият празник ни дари със здраве и сили,
за да продължим да мечтаем и успяваме заедно и през Новата 2018 година!

ВЕСЕЛА КОЛЕДА, КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ
ОТ МИНЕРАЛНО-СУРОВИННАТА ИНДУСТРИЯ!

ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

Уважаеми колеги,
Приемете празничните пожелания 
за благословена Коледа от работещите 
в „Дънди Прешъс Металс“ от Челопеч и Крумовград. 
Нека в светлите рождествени дни и в дните на новата година 
да споделяте любовта на близките си и уюта на семейството. 
Бъдете здрави, честити и изпълнени с радост!
Честито Рождество! 
Спорна и безопасна Нова година!

   Д-р инж. Илия Гърков
   Изпълнителен директор
   „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД
   „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

     Уважаеми колеги и служители,
     Скъпи партньори и приятели,
   Желаем ви светли и щастливи
  коледни  и новогодишни празници!

    Да изпратим старата година
        с удовлетворение от постиг-

      натото и да посрещнем 
     Новата година с надежда 
      за по-добро бъдеще!
          Нека следващите 365 дни

  за вас и вашите близки
       бъдат изпълнени със
        здраве, радост 

                       и оптимизъм!

                  С пожелание за добра
                        и благодатна
                  Нова 2018 година от

              ГЕОТЕХМИН ООД!

Уважаеми партньори
и служители на „Геотрейдинг“ АД,

За мен е чест да ви поздравя
по случай настъпващите
коледни и новогодишни

празници. 
Използвам повода, за да изразя 

своето уважение към вас
и вашия труд, с които

допринасяте за развитието
на минералносуровинната

индустрия.
Желая ви здраве и щастливи
мигове с вашите семейства

и близки. 
С уважение,

Иван Вутов – изпълнителен директор на

Уважаеми колеги, партньори и приятели,
В навечерието на Рождество Христово и Нова година, най-светлите и пълни с надежда празници, 
изпращаме с благодарност всички наши осъществени проекти, отчитаме резултатите и с вяра 
отправяме поглед към нови цели, нови идеи и нови мечти! 
Скъпи колеги, приемете моите най-искрени благопожелания за здраве, сила, ползотворни дела, 
за топлота, доброта и вдъхновение през Новата 2018 година! 
Нека да е спорна и честита за вас и вашите семейства!
Честито Рождество Христово!
Мирна и щастлива Нова 2018 година!

Инж. Драгомир Драганов
Изпълнителен директор на 
„Елаците-Мед” АД

Уважаеми колеги и партньори,

Нека здраве, любов, радост и топлина
изпълват домовете ви в навечерието

на Рождество Христово!

      Пожелаваме 2018 г. да бъде щастлива
и да ви донесе успехи, щастие

и удовлетворение - както в личен,
така и в професионален план!

Светли коледни и новогодишни празници!

Инж. Стойо Боснев
Изпълнителен директор



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Проф. д-р инж. Любен Тотев 
Ректор на Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рилски“ 

Председател на Съвета на ректорите на Висшите училища в България 
Зам.-председател на УС на БМГК
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За трета поредна година Кон едерацията на 
работодателите и индустриалците в Бълга-
рия КРИБ  и списание „Икономика проведо-
ха престижния конкурс за бизнеса „Мистър и 

Мисис Икономика” 201 .  Победители са Димитър Ди-
митров, изпълнителен директор и член на Борда на 

Т  Л     Т   
Л Т  П

   Т Т  Т Т   

Про . дтн инж. Николай Вълканов, председа-
тел на Българската минно-геоложка камара 
получи о ициално от Станислав Владими-
ров, управител на ,,  Рейнланд България” 

Е Д  серти икат за стандарта  001 201 .  
бхватът на серти икацията вкл чва

} Подпомагане, представителство и защита на ин-
тересите на членовете на БМГК

} Съдействие за привличане на чуждестранни ин-
вестиции в бранша

} Разработване на проекти и програми и съдей-
ствие за постигане на висок про есионализъм и 
авторитет на управленския потенциал на члено-
вете на БМГК

} Разработване и внедряване на стандарт за устой-
чиво развитие на минералносуровинната индус-
трия.

БМГК стартира процеса по серти икация в средата 
на 201  г. и той прикл чи успешно през месец ноем-
ври 201  г. Камарата демонстрира способността си да 
предоставя услуги, които да удовлетворяват членове-
те и да са съобразени с всички законови изисквания. 

я ще се стреми към непрекъснато усъвършенства-

Председателят на БМГК про . дтн инж. Николай Вълканов 
получи  серти икат за стандарта  001 201

Наградените в 12-те категории на тазгодишния конкурс

директорите на „Со арма рейдинг“ АД и Елина Дру-
мева, управител и съсобственик на „Абритес“ Д.

бщо 8 бизнес лидери бяха номинирани в 12 кате-
гории от членовете на КРИБ, а изборът на победите       
лите направи УС на Кон едерацията.

радиционно от кон едерацията връ-
чиха два почетни златни знака на 
КРИБ за принос в развитието на бъл-
гарската икономика. Председателят 
на КРИБ Кирил Домусчиев връчи пър-
вия почетен златен знак на про . дтн
инж. Николай Вълканов, председател 
на Съвета на директорите на „Мин-
строй Холдинг” АД за цялостен принос 
в развитието на минно-геоложкото 
дело в България и по случай -годиш-
ния билей на компанията. Вторият бе 
за „Параходство БМ “ АД за цялостен 
принос в развитието на българското 
търговско корабоплаване и по случай 
12 -годишния от създаването .

По ин орма ия на КРИБ

не и подобрение на управленската си дейност и про-
цеса на работа, като се осигуряват възможности за 
разработване и прилагане на нови политики и цели. 
Серти икатът бе връчен по време на петата бща 
среща на членовете на БМГК, състояла се на 1 декем-
ври 201  г. в к.к. Боровец.

Соб. ин .
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Благовеста Владкова, член на ПК „Здраве и безопасност 
при работа“  посочи въпросите, изискващи активна дей-
ност - нормативна уредба, мерки и практики

   Л Т    

Инж. Иван Андреев представи дейността на БМГК като ак-
центира върху проведените инициативи и проекти

На 01.12.201  г. в СПА Комплекс „Боровец 
Хилс“, к.к. Боровец се състоя петата годиш-
на бща среща на членовете на БМГК. В 
нея взеха участие над 80 човека. Присъства-

ха председателя про . дтн инж. Николай Вълканов, 
зам.-председателя про . д-р бен отев, членове на 
Управителния съвет на БМГК, ръководители и пред-
ставители на ирми, членове на БМГК и логистични 
компании, обслужващи бранша. сновен спонсор на 
събитието бе  .

радиционно срещата започна с тиймбилдинг и 
създаване на по-близки работни взаимоотношения 
между членовете. Експертът по обучения и орга-
низационно развитие Никола орданов използва 
различни техники и игри за да създаде условия за 
опознаване на участниците в срещата. На тази база 
се с ормираха групи, които свободно да споделят 
проблеми и търсят общи решения за конкретните 
въпроси, касаещи бранша.

Екипът на БМГК представи н -в жните  рое ти, 
събития и инициативи за дейността си през 2018 г.

} Петото издание на вро е и  инен би не  
фор  е най-важното събитие на БМГК през след-
ващата година. Поради своето значение за ми-
нерално-суровинния отрасъл, орумът ще бъде 
част от календара на Българското председател-
ство на съвета на Европа. Събитието ще се прове-
де на 18 май 2018 г. в хотел „Маринела“. 

сновните теми на предстоящото издание на ЕМБ  
са  онод те тво и инве ти ии  вро е и 
добивен и ео ож и е тор ре   .  нте и-
ентн  добивн  инд три  и ео о и  -до-

бри р ти и в инни  е тор и ео о и т .

Сред лекторите ще бъдат  еменужка Петкова, ми-
нистър на енергетиката  про . дтн Николай Вълка-
нов, председател на БМГК   ,  

,  ,      
   ,    

 ,      
,       

  ,     
    , 
       

       , 
    ,  . 
 ,     ,  

 ,   .

} и ние инно де о и ео о и

През 201  г. обновеното списание „Минно дело и 
геология“ излезе регулярно в 10 книжки.  За първи 
път на срещата бе представен сайтът на списанието 

- . .  В него е представена  ин-
ормация за историята на списанието, новини от 

бранша, заглавия и рез мета на поместени научни 
статии, предстоящи събития, както и он-лайн заявка 
за абонамент. През 2018 г. се планира списанието да 

Участниците в срещата изказаха мнения по обсъжданите 
теми и направиха предложения

Гергана одорова, председател на ПК „Връзки с общест-
веността“ представи основните приоритети в работата на 
комисията през 2018 г.
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Дискусиите се пренесоха и в лоби бара на хотела

Сте ан Аврамчев, управляващ директор на   
представи актуалната тема за дигитализацията 

Димитър Делчев,    представи иновативни техноло-
гии за износустойчиви стоманени листове

излезе в 12 книжки и с подобрена визия. Пред него 
продължават да стоят важни задачи, свързани с по-
добряване качеството на съдържанието, изграждане 
на връзки с автори и ирми от бранша  и разширява-
не на абонамента.

} т нд рт  то иво р витие

И през 2018 г., БМГК ще продължава да насърчава 
своите членове за покриване на критериите по Стан-
дарта за устойчиво развитие на минерално-суровин-
ната индустрия. След двете пилотни компании, които 
защитиха сребърно ниво на Стандарта през 201  г. 
 „Асарел-Медет“ АД и „Дънди Прешъс Металс“ ЕАД, се 
очаква да бъдат връчени поредните серти икати от 
високата трибуна на Европейския минен бизнес о-
рум през м. май 2018 г. 

} отои ожб  .

Изработената през 2012 г. отоизложба „Знаете ли 
от къде идват предметите, които ни заобикалят “ бе 
един от успешните проекти на БМГК. я бе предста-
вена по време редица събития на Камарата, както и в 
много минни региони, вкл. в столицата, по време на 
Европейските дни на минералите през 201  г. и през 
201  г. БМГК планира да продължи проекта с ново 
издание на изложбата, този път посветено на хората, 
работещи в бранша. 

Представители на постоянните комисии  ин  
ов , председател на ПК „Право“  ове т  
д ов , член на ПК „Здраве и безопасност при ра-

ирми, предлагащи продукти и услуги, подходящи за 
бранша имаха възможност да участват с рекламни щан-
дове и банери

бота“  д-р инж. от о Т б ов, председател на ПК 
„ колна среда“ и ер н  Тодоров , председател на 
ПК „Връзки с обществеността“ направиха кратък ана-
лиз на ресорните проектите и очертаха основните 
задачи върху които ще бъде окусирана дейността 
през 2018 г. 

Участниците в срещата изслушаха и следните пре-
зентации
} „Дигитална транс орма ия в минната индус-

трия“ -     
} „Иновативни со туерни решения за работни про-

еси с геомоделиране” -  
} “   услуги и минно оборудване. Инте-

лигентна минна индустрия“ - 
} „   най-новото в те нологията за наваре-

ни износоустойчиви листове“ - „ ведска стомана“ 
АД

} „   - минни решения на , 
базирани на плат орма за сътрудничество 
3DExperience” - .

Важно е да се отбележи не само по-големия брой 
присъстващи, но и значителният интерес към теми-
те, избрани в презентациите, които породиха много 
въпроси и споделяне на опит.

бщата среща бе закрита с о ициална вечеря в рес-
торанта на СПА Комплекс „Боровец Хилс“ и с изпъл-
ненията на певицата Русана Христова и група „БГ ду-
етът“.

БМГК
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Асарел-Медет“ АД получи наградата „Инова-
тивно предприятие на годината“ в област 
„Зелена иновация“. Призът бе връчен на 
председателя на Управителния съвет и из-

пълнителен директор инж. Делчо Николов от гнян 
Златев  ръководител на Представителството на Ев-
ропейската комисия в България, на о ициална це-
ремония, която се проведе на 1  декември в „Со ия 
Хотел Балкан“. Победителите бяха поздравени от 
президента на Република България Румен Радев и 
вицепремиера омислав Дончев. 

„Ние вярваме, че устойчивото развитие на „Аса-
рел-Медет“ АД е немислимо без грижа за природата 
и инвести ии в екологични инова ии“, каза след по-

лучаването на наградата изпълнителният директор 
инж. Делчо Николов. 

Признанието за „Асарел-Медет“ АД е за уникалния 
проект за техническа и биологична рекултивация на 
минно съоръжение в процес на експлоатация - кис-
но насипище, по който до момента са вложени над
10 млн. лв. След техническата рекултивация на мин-
ното насипище, на терена се извършва биологич-
на рекултивация чрез затревяване със специални
смески, близки по характеристики до естествено 
разпространените тревни местообитания в района.
Един декар от рекултивираните площи на депото 
през 201  г. беше засаден експериментално с лаван-
дула, като през 201  г. беше произведено и първо-

Л- Т    Г Д   К К  
Т  П П Т   Т

Президентът Румен Радев поздрави победителите

Инж. Делчо Николов, председател на УС и изпълни-
телен директор на „Асарел-Медет“ АД получи награ-
дата от гнян Златев  ръководител на Представи-
телството на Европейската комисия в България

кисното насипище - уникален проект за техниче-
ска и биологична рекултивация на минно съоръже-
ние в процес на експлоатация 

то масло от добитите над 110 килограма лавандулов 
цвят.

Конкурсът „Иновативно предприятие на годината“ се 
провежда от 200  г. Мисията му е да насърчава ино-
вационната дейност на българските предприятия и 
да популяризира техните успешни иновации сред 
широката общественост. 

Всички проекти са оценявани от външно 2 -членно 
жури. Конкурсът се организира от ондация „При-
ложни изследвания и комуникации“, АРК Консултинг 
и    - България, с подкрепата 
на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промиш-
леност, предприемачество и МСП“ на Европейската 
комисия, в партньорство с Българска национална 
телевизия, списание „Икономика“ и икономически 
портал . .

тдел „Комуника ии“, „Асарел-Медет“ АД
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Димитър оцорков беше 
избран за председател на 
Надзорния съвет на „Аса-
рел-Медет“ АД на проведе-

но заседание на 20 ноември. ой 
беше председател на Управител-
ния съвет на дружеството от 201  г.,
когато се въведе двустепенна сис-
тема на управление. Част е от еки-
па на компанията от 2001 г., като 
последователно е работил като 
експерт по продажби и хеджира-
не,  ръководител на отдел и ди-
ректор „Корпоративно развитие”. 
В момента Димитър оцорков е и 
изпълнителен директор на дъщер-
ното дружество „Асарел Инвест-
мънт“ ЕАД.

за опазване на околната среда, 
здравословни и безопасни условия 
на труд и развитие на човешките 
ресурси. „ е има приемственост, 
съ раняване и развитие на добрите
тради ии и визията за развитие, 
предначертана от моя баща про . 
д-р ъчезар о орков. а нас до-
брото со иално сътрудничество и 
мотива ията на ората са най-ва-
жният актор за досегашните от-
лични резултати и за бъдещите ни 
успе и“, заяви той. 

„Полученото доверие от ак ионе-
рите задължава всички нас  екип 
и ръководство, да мобилизираме 
своите сили за реализа ия на пла-
нираните задачи до края на годи-
ната и за изпълнение на стратеги-
ческите дългосрочни ели“, от своя 
страна посочи изпълнителният 
директор и председател на Управи-
телния съвет инж. Делчо Николов. 
„ а наше общо удовлетворение до-
сегашното изпълнение на производ-
ствено-те нологичните и инансо-
во-икономически резултати е много 
добро. Анализите за първите десет 
месе а на  г. ни дават основа-
ние да прогнозираме, че това ще е 
една от най-успешните години в ис-
торията на компанията“, обобщи 
той.

тдел „Комуника ии“, „Асарел-Медет“ АД

 П Т Л   Д И   И
 И И    Л- Т

На своето заседание Надзорният 
съвет взе решение и за попълване 
състава на Управителния съвет на 
дружеството. За негов председател 
беше избран инж. Делчо Николов, 
който запази и позицията си на 
изпълнителен директор на „Аса-
рел-Медет“АД. 

Като председател на Надзорния 
съвет Димитър оцорков подчер-
та, че  основен приоритет остават 
проектите за дългосрочно устойчи-
во развитие на дружеството. ова 
означава модерна и е ективна 
производствена дейност, съчета-
на с изпълнение на всички нор-
мативни изисквания и стандарти 

Димитър оцорков бе избран за пред-
седател на Надзорния съвет на „Аса-
рел-Медет“АД

Изпълн. директор на „Асарел-Медет“ 
АД инж. Делчо Николов бе избран за 
председател на Управителния съвет

Л Т  П Т Т Л Т   Т   

Българският национален ор-
ганизационен комитет към 
Световния минен конгрес е 
структура на Н С по минно 

дело, геология и металургия и се 
създава с приемането на България, 
през 1  г. в ондон за член на 
Международния организационен 
комитет на Световния минен кон-
грес М К на СМК . Квотата на вся-
ка държава за членство в М К на 
СМК е от четирима представители.

По предложение на про . д-р оло 
Вутов, председател на Научно-тех-
ническия съ з по минно дело,
геология и металургия, са избра-
ни двама нови членове  роф. д-р 
инж. Любен Тотев - ректор на 
Минно-геоложкия университет „Св. 
Иван Рилски“ и  д-р инж. ре ен  

еде нов  - главен секретар на 
Научно-техническия съ з по мин-
но дело, геология и металургия.

станалите двама представите-
ли на България в М К на СМК са  

роф. д-р о о тов - председа-
тел на Н С по МДГМ и роф. дтн 
инж. и о  нов - предсе-
дател на СД на „Минстрой Холдинг“ 
АД и на УС на БМГК.

В процес на подготовка е участие-
то на България в Световния минен 
конгрес в Астана, Казахстан на 1  - 
22 ни 2018 г.

Соб. ин .
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Т Т  П Л Т     
Т П   „МИ Д БИ  И Д И

И М ГИ “

Двустранни разговори в Со ия и посеще-
ние при    и  
бяха част от програмата на провелата се на 
1  и 18 октомври 201  г. стопанска мисия. 

Представители на най-големите ирми в Бълга-
рия от миннодобивната и металургична индустрии 
се срещнаха с австрийските ирми , 

 ,  , , 
   , ,  

, ,  . В деле-
гация имаше и представители на Минно-геоложкия 
университет в еобен, Австрия, които имаха възмож-
ност да обменят идеи с про . бен отев, ректор на 
МГУ „Св. Ив. Рилски“. След дългите разговори денят 
прикл чи с коктейл в резиденцията на търговския 
съветник към Австрийско посолство, Улрике рака.

През втория ден на посещението си в България 
представителите на австрийските ирми посетиха 
„   “ в Челопеч. Инж. Илия Гър-
ков запозна гостите с развитието на ирмата през 
последните години, както и с проекта за безжична 
свързаност в мината. Всички бяха впечатлени от 
възможността в реално време да се получава ин ор-
мация  за дейността на машините, както и за здра-
вословното състояние на работниците. Не по-малко 
вълнуващо беше и посещението на лотационната 

абрика, както и влизането под земя и обиколката на 
мината.  

В  управителят им Курт представи ирмата и 
всички гости се имаха възможност отблизо да опоз-
наят производствената дейност.

През двата дни бяха обсъдени възможности за съ-
трудничество и съвместни проекти между българ-
ските и австрийски ирми. Всички участници бяха 
изкл чително доволни от организацията, но най-ве-
че от срещите и изчерпателните разговори със спе-
циалистите от бранша. 

БМГК

Улрике рака  и про . дтн инж. Николай Вълканов 
си пожелаха и занапред успешно българо-австрий-
ско сътрудничество

-  . Л   Д   И    
П Л   Т Т

На 10 ноември, на сцената на со ийската опе-
ра и балет д-р инж. Илия Гърков, вицепрези-
дент на „Дънди Прешъс Металс“ и изпълни-
телен директор за България, беше удостоен 

със специалната награда „Мисия в полза на обще-
ството“. Почетната грамота беше връчена от издате-
ля на вестник „2  часа“, Венелина Гочева по време на 
тържествената церемония на конкурса „Мениджър 
на годината“. 

Д-р инж. Илия Гърков бе сред иналистите в би-
лейния десети конкурс „Мениджър на годината“, 
който отличава висши ръководители, които успеш-
но управляват компании в България, като използват 
най-добрите практики в управлението и притежават 
необходимите за един отличен мениджър личностни 
характеристики. Конкурсът се организира от списа-

Д-р инж. Илия Гърков получи почетна грамота, връ-
чена от Венелина Гочева 
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Изпълнителният директор на „Мини Марица- 
изток“ ЕАД инж Андон Андонов получи бла-
годарствена грамота  „Почетен дарител на 

онда „С л бов за бъдещето на България“ “ 
от Надежда Чакърова президент на Зонта клуб в Ста-
ра Загора. Признанието е за ползотворното сътруд-
ничество с „Мини Марица- изток“ ЕАД през измина-
лите три години, превърнало се в добра практика за 
подпомагане на общественополезни каузи.

Бяха връчени две стипендии на ученици от ПГ „Све-
ти Иван Рилски“. Четирите стипендии са осигурени с 
решение на Съвета на директорите на дружеството 
за подпомагане на талантливи млади хора през учеб-
ната 201 - 201  г. За втора година две от десетте сти-
пендии на онда „С л бов за бъдещето на България“ 

 - Т    П Т  Т Л 
 Д  „  Б   Б Д   Б Г И “

Стипендиантите Пенчо Вълчев и Магдалена Вълчева с из-
пълнителния директор инж. Андон Андонов и Мария Коле-
ва, директор на ПГ „Св. Ив. Рилски“

но подкрепят значими за обществото инициативи и 
каузи. Експертно жури  определи носителите на таз-
годишните призове в осем категории. ази година в 
конкурса участваха 8 номинации.

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД беше отличено 
с наградата в категория „Най-голям обем инансови 
дарения“ за инвестираните в развитие на общество-
то през 201  г. - 1  8  лв. 

Приемайки наградата,  д-р инж. Илия Гърков, изпъл-
нителен директор на „Дънди Прешъс Металс“ за Бъл-
гария, сподели  „Преди време ме попита а какво е за 
мен дарителството. тговори  с много думи, но сега 
би  искал да споделя това по-кратко и по-ясно. а мен 
дарителството е да разтвориш сър ето си за меч-
тите на другите“.

Всички наградени получиха своите призови серти-
икати от учители в различни български училища. 

Всички те са участвали в образователната програма 
за дарителство и гражданско участие  „Научи се да 
даряваш”. Сред тях беше и Павлина Божкова, която 
тази година работи с ученици по програмата.

„Дънди Прешъс Металс“

Д  И И    П  Т Л  
Л П

На 2  ноември Българският дарителски орум 
връчи наградите „Най-голям корпоративен 
дарител”. На церемония в президентството, 
с домакинството на Румен Радев, президент 

на Република България, за 12 поредна година бяха 
отличени компаниите, които устойчиво и прозрач-

Президентът Румен Радев награди компаниите, които устойчиво и 
прозрачно подкрепят значими за обществото инциативи и клаузи

ние „Мениджър“. ази година в конкурса участваха 
0 мениджъри на различни по големина компании.

Получавайки наградата си, д-р инж. Гърков сподели  
„ ази  вечер  сме  събрани  тук  с  една идея  че в Бъл-

гария  има  успе , че в  България  нещата могат  да  се 
случват и трябва да се случват. Искам да благодаря 
на  всички за вярата  и  подкрепата и да пожелая ус-
пе .“

„Дънди Прешъс Металс“
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Два рехабилитирани ко ововерижни багера 
10 влязоха в експлоатация в добивни-

те участъци на рудниците на „Мини Мари-
ца-изток“ ЕАД. Рехабилитацията на тежкото 

минно оборудване е кл чова задача в инженерния 
план за развитието на дружеството и гарантира си-
гурността на доставките на въглища към топлоелек-
трическите централи в комплекса „Марица-изток“. 

Договорът за „Рехабилитация на електрическата 
част и подмяна на системата за управление на баге-
ри  10” е скл чен през декември 201  г. с „ бе-
динение багери Е 10“ с партньори „Актемиум Беа 
Балкан“ водещ партньор , „Енергоремонт Холдинг“ и 
„Българска енергетика“, с подизпълнител „Минстрой 
Холдинг” АД на обща стойност  0  00 лв. 

Първият багер 10 е пуснат в експлоатация на 
1 .0 .201  г. в рудник „ рояново-1“, вторият - на 

.11.201  г. в рудник „ рояново- “. Рехабилитацията 
на третия багер 10 в рудник „ рояново-1“ще за-
почне през май 2018 г.

За системата на управление на този тип багери е из-
брана високопродуктивна комбинация от компонен-
ти за автоматизация, базирана на мощен централен 
програмируем контролер и модули за децентрали-
зирана пери ерия, която използва оптични и мед-
ни линии за изграждане на полева комуникационна 
мрежа , . Въртящите и ходовите ме-
ханизми са преоборудвани с честотни преобразува-
тели. Новите електроуредби са поставени в рекон-
струирани и прахоуплътнени електрозали. За да се 
улесни обслужването на багерите, кабините за упра-
вление са оборудвани с удобни операторски пултове, 
нови монитори с  дисплеи и климатици.

раен е ект от завършените проекти е повишаване-
то на е ективността на работа и минимизирането на 
авариите и разходите за експлоатация и поддръжка.

За 201  г. очакваното изпълнение на инвестиционна-
та програма на „Мини Марица-изток“ ЕАД е 0 млн. лв.

„ ръзки с обществеността“, „Мини Мари а-изток“ ЕАД

Два рехабилитирани ко ововерижни багера 10 влязоха в експлоатация в добивните участъци на рудниците на „Мини 
Марица-изток“ ЕАД

 Л Т   Л   ПЛ Т  
    - Т  

по 1000 лв. са за младежи от Раднево. ази година 
стипендиантите са Пенчо Вълчев от десети клас със 
специалност „Минна електромеханика“ и Магдалена 
Вълчева от девети клас със специалност „Автомати-
зация на непрекъснатото производство“.

Мария Колева, директор на ПГ „Св. Иван Рилски“ бла-
годари на инж. Андон Андонов за участието в реа-

лизирането на благородната кауза за спонсориране 
на талантливи ученици. я потвърди, че това е една 
от поредните инициативи на мениджърския екип на 
дружеството, които дават самочувствие на ученици-
те и училището, че са необходими за бъдещето на 
„Марица-изток“ като кадрови потенциал.

„ ръзки с обществеността“, „Мини Мари а-изток“ ЕАД
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т 2  октомври до 2  януари 2018 г. в На-
ционалния археологически музей в Со ия 
може да се види изложбата л то и ронз. 

ет ли  те ноло ии и конт кти в Из-
то ните Б лк ни през ронзов т  епо . Посве-
тена на металите и ресурсите през бронзовата епоха 
в източните части на Балканския полуостров, излож-
бата е продължение на представената по-рано през 
годината в Музея за история на изкуството  във Ви-
ена експозиция „Първото злато. Ада тепе  най-древ-
ният златодобивен рудник в Европа“. За трите месе-
ца, в които изложбата беше във Виена, над 100 000 
души са имали възможност да се докоснат до ценни-
те археологически арте акти. 

По време на откриването на изложбата на 2  октом-
ври, зам.-директорът на Националния археологиче-
ски институт с музей НАИМ  при БАН, доц. Христо 
Попов отбеляза, че толкова голяма специализирана 
изложба, представяща културата на бронзовата епо-
ха, не е правена никога. 

Предвид големия международен интерес, започна-
лата на основата на проучванията при разработ-
ването на находище „Ада тепе“ край Крумовград 
изложба е разширена и адаптирана. В Со ия са 
представени над 00 експоната, близо два пъти по-
вече от изложеното във Виена. Възприемането на 
историята се допълва и от нови дигитални илми 
и  реконструкции. 2  музея са предоставили свои 
експонати, за да се представи толкова всеобхватно 
културата на бронзовата епоха. Предвид задълбо-
ченото сътрудничество по проекта между Австрия 
и България, изложбата е посветена на председател-
ството на Съвета на Европейския съ з през 2018 г. С 
това организаторите целят да покажат и резултатите 
от едно успешно сътрудничество в рамките на ЕС и 
между бизнеса и научните институции.

Изложбата акцентира върху ролята на източните 
части на Балканския полуостров като кръстопът 
за обмен на идеи, технологии и суровини, където 

се срещат основни култури на древния свят - Егей-
ско-анатолийски култури, Източнохалщатски култу-
рен кръг, Северно Причерноморие и др. и в частност, 
ролята на българските земи като важен източник 
на суровини през бронзовата епоха. я комбинира 
представителни находки от благородни метали, като 
съкровищата от Вълчитрън и Бързица, предмети 
от злато, бронз и керамика от некропола при Дъ-
бене, колективните находки от нково и Здравец, с 
находки, даващи ценна ин ормация за технология, 
технически достижения, културен обмен и търговия 
на далечни разстояния, представени с колективни-
те находки от Побит камък и Могилица, вкл чващи 
многобройни каменни калъпи за отливане на раз-
нообразни бронзови предмети  оръжия, скиптри, 
сечива, украшения. Учените определят времевите 
рамки на периода между 00 и 1100 г. пр.н.е.

Специални благодарности организаторите отправи-
ха към „Дънди Прешъс Металс“.

„Като дружество, което се занимава със златодобив 
в Крумовград, сме горди, че благодарение на нашата 
инвести ия на „Ада тепе“ стана възможно открива-
нето на важни за науката и историята акти. ова 
е най-голямата частна инвести ия, правена в Бъл-
гария досега, в проучване на отделен ар еологически 
обект“  заяви Ирена акова, директор „Разреши-
телни и правни дейности“ в „Дънди Прешъс Металс 
Крумовград“.  

„ а община Крумовград е огромна гордост в излож-
ба от такъв мащаб да има изложени арте акти, 
намерени на територията на нашата община. е 
осигуря възможност на повече ора от града да из-
питат това чувство. Работата между нас като об-
щина, ар еолозите и  „Дънди Прешъс Металс“ е в ду  
на сътрудничество“  отбеляза г-жа Себихан Мехмед, 
кмет на община Крумовград.

„Дънди Прешъс Металс“

Л Т  „  И Б  М И  ГИИ И 
К К И  И И  Б К И  Б  “

енни археологически арте акти, експонирани в Нацио-
налния археологически институт с музей НАИМ  при БАН

Ирена акова, доц. Христо Попов и Себихан Мехмед по 
време на откриването на изложбата
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За пета поредна година в „Асарел-Медет“ АД и 
„Дънди Прешъс Металс“ се проведе инициа-
тивата „Гордея се с труда на моите родители“.

ова е национален партньорски проект на 
Българската мрежа на Глобалния договор на Н,  в 

Л- Т    П  Т Л   
 И И И И  „Г Д    Д   М И  ДИ И“

ридесет и две деца на работещи в „Асарел-Медет“ АД 
имаха възможност да посетят работните места на своите 
родители

На 1 ноември 201  г. Националният музей „Зе-
мята и хората“ откри временна изложба о-
зн й се е си. ер ене илд и рел корпил 
з  природното н следство н  Бъл ри . В 

експозицията на пет постера са представени изслед-
ванията на братята, свързани с природните богат-
ства на страната. Показани са както техни трудове, 
така и неизвестна досега на широката публика гео-
ложка карта.

Имената на Херменегилд и Карел корпил са свър-
зани завинаги с българската археология, но при-
носът им в изследване на природните богатства на 
нашата страна остава непопулярен. През първите 
две десетилетия след освобождението на България, 
по покана на българското правителство в страната 
пристигат над 00 чуждестранните учители сред кои-
то братята корпил.

Херменегилд корпил има научни приноси в бъл-
гарската ботаника, ентомология, минералогия, обща 
геология, полезни изкопаеми, палеогеогра ия, кар-
стология, спелелология, хидрология, геогра ия. Из-
дава статии и научни моногра ии, свързани с при-
родните богатства на България. Автор е на първата 

Л  „П ЗНА  СЕБЕ СИ. ХЕРМЕНЕГИ Д И КАРЕ  
К РПИ  ЗА ПРИР ДН  НАС ЕДС В  НА Б ГАРИ ”

Постерите от изложбата предизвикаха интерес сред посе-
тителите

геоложка карта на жна България Източна Руме-
лия, 1882  в мащаб М 1 20 000. Копие от потъналата 
в забвение карта, наред с някои книги могат да бъдат 
видени в изложбата.

НМ „ емята и ората“

Децата се запознаха и със супермодерната диспечерска 
система  за автоматизирано управление на технологични-
те процеси в рудника
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който участват ирми и организации от цялата стра-
на , а панаг рската минна компания  бе една от пър-
вите, които се присъедини още през 201  г.

ази година 2 деца на работещи в „Асарел-Медет“АД 
имаха възможност да посетят работните места на 
своите родители, а навсякъде, откъдето преминава-
ха, звучеше веселата им глъчка. 

Момичетата и момчетата бяха посрещнати от проку-
риста на „Асарел-Медет“ АД Галя Костова. „Днес това 
ще бъде един прекрасен ден за вас, защото ще види-
те къде се трудят вашите майки и бащи. Сигурна съм, 
че след това посещение ще се гордеете още повече 
с тях, ще продължите да ги уважавате и обичате все 
така силно, защото ще  разберете, че тяхната работа 
е част от грижата им за вас, за вашето спокойно и 
щастливо детство, за вашето бъдеще.“  бе послание-
то на мениджъра към малчуганите.

Малките гости видяха внушителната експозиция на 
вече изведените от производството руднични ма-
шини, след което се запознаха и със супермодерната 
диспечерска система  за автоматизирано управление 
на технологичните процеси в рудника.  бопит-
ството им бе приковано от това, че в шо ьорските 
кабини на багерите и  автосамосвалите има комп -
търни станции. Децата засипаха с въпроси диспече-
ра на рудника. „Колко е дълбок рудника “, „Колко чо-
века работят там “ -  бяха сред най-често задаваните 
въпроси. Две от децата поздравиха бащите си, които 
бяха на работа, на ирмените радиочестоти. Други 
пък споделиха възхищението си от големите багери 
и „Белаз”-и. Децата посетиха още модерната инста-
лация за екстракция и електролиза на катодна мед, 
както и закритата ирмена експозиция, където се за-
познаха с историята и развитието на дружеството. е 
запечатаха в много снимки и сел ита вълнуващите 
моменти от своето посещение, като си тръгнаха до-
волни и щастливи от „Асарел-Медет“ АД.

В „Дънди Прешъс Металс Челопеч“  деца на служи-
тели в минното дружество посетиха работните места 
на своите родители, имаха възможност да се запоз-
наят с част от служебните им задължения и да усетят 
духа на работното им място. 

Разделени в две групи, малките участници в инициа-
тивата се вкл чиха и в групови занимания с тематич-
ни игри, в които имаха възможност да научат откъде 
идват ценните метали, как се добиват и преработват, 
колко различни про есии и хора се събират и рабо-
тят заедно, за да може от твърдия скален къс да се 
получи минерален концентрат.

Със съдействието на екип от геолози от рудник „Че-
лопеч“, децата се запознаха с про есията „Геолог“. 
Научиха за дейността на вулканите и за образува-
нето на минералите. Имаха шанса сами да чертаят 
модел на рудно тяло и да разглеждат под лупа струк-
турата на скалите в рудник „Челопеч“.

Посещението в интерактивния макет на руднична га-
лерия пресъздаде реалистично условията на работа 
в подземен рудни на участниците на възраст меж-

ду  и 1  години. Поставянето на лични предпазни 
средства насочи вниманието им към значението на 
безопасността и спазването на правилата, за да може 
всеки да се връща жив и здрав у дома. 

собено голям интерес предизвика и запознаването 
с една друга важна про есия в рудник „Челопеч“  
„Минен спасител“. С практическо обучение за гасене 
на пожар и възможност да разгледат оборудвани ли-
нейка и противопожарен камион, децата допълниха 
разбирането си за работата и отговорностите на хо-
рата, заети да осигуряват безопасност.

Посещението в интерактивния макет на руднична галерия  
в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ пресъздаде реалистич-
но условията на работа в подземен рудник

Макетите на руднични машини в „Дънди Прешъс Металс 
Челопеч“ предизвикаха интерес в участниците

Краят на тазгодишното издание на проекта „Гордея 
се с труда на моите родители“ се отбеляза с третия 
„Детски базар на про есиите”, който се състоя на 2  
и 2  ноември в научен център „Музейко”. Деца и ро-
дители се срещнаха с про есионалисти от най-раз-
лични с ери и разгледаха щандовете на компании от 
разнообразни сектори. Благодарение на инсталации, 
макети,  принтери, забавни задачи, викторини, де-
монстрации, книжки, брошури и други материали, те 
се докоснаха до същността на про есиите.

тдел „Комуника ии“, „Асарел-Медет“ АД

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“
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На  и  ноември 201  г. се проведе Петото 
Национално работническо първенство по 
ориентиране на състезателния център „Ста-
розагорски минерални бани“. В събитието се 

вкл чиха 1 0 участници от 2  отбора по ориентира-
не от различни градове на страната във възрастови 
групи от 10 до 0 годишна възраст. радиционно за-
едно с Първенството се проведоха и ежегодните из-
дания на Купа „Марица-изток” и „КНСБ“, които събра-
ха малки и големи ориентировачи. 

Състезателите на „Мини Марица-изток” ЕАД се вкл -
чиха във всички дисциплини и отново показаха до-
бра подготовка и спортменски дух. 

„ ръзки с обществеността“, „Мини Мари а-изток“ ЕАД

 - Т   ДК И  
И  Б И К    И И

За шеста поредна година „Геотехмин“ Д и 
„Елаците-Мед“ АД организираха културни съ-
бития в рамките на Програмата си за корпо-
ративна социална отговорност „Култура и на-

ционална идентичност“. Представители на местната 
власт, директори на училища и читалища, учители, 
и медии се събраха  на 0 .11. в комплекс „20-ти ап-
рил“, в гр. Копривщица, и на 0 .11. в комплекс „Етро-
полия , в гр. Етрополе, водени от желанието да под-
държат живи историческата памет и националното 
самочувствие. 

„Геотехмин“ Д и „Елаците-Мед“ АД направиха да-
рения на книги по повод Деня на народните буди-
тели за библиотеките на 1  училища и 1  читалища 
от общините в Средногорието и  Етрополе. На пред-
ставителите на седем училища от района на конце-
сионна дейност на „Елаците-Мед“ в Средногорието 
и Етрополе, партньори на конкурса „Съкровища от 
миналото  животът и трудът на хората от моя край“ 

през 201  г., бе подарена и книжка с наградените 
творби на учениците. Сборникът  разкрива таланта 
и неподправените емоции, с които ученици от  до  
клас са претворили събития и традиции в творбите 
си. Самите награди от конкурса бяха връчени на от-
личените ученици през месец май. 

Гостите на културните събития видяха  илма за 
конкурса, който е качен и на специално създа-
дената страница на инициативата  .

. -201 .

Програмата Култура и национална идентичност на 
„Геотехмин“ и „Елаците-Мед“ съществува от 2012 г., 
като дарителска кампания  в областта на литература-
та и изкуството, а от три години се провежда и ре-
гионален конкурс за ученици, свързан с историята, 
героичното начало и бита на родния им край. 

„Ела ите-Мед“ АД

анцьорите от А „Балканска младост” зарадваха присъст-
ващите с изпълнения на български народни танци

Музикален поздрав към гостите  на събитието в Коприв-
щица отправи Духовият оркестър към СУ „ . Каравелов“

Т   И Л Т -   Д И  К ИГИ  
И И  И И И

Участниците в Петото Национално работническо първен-
ство по ориентиране
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След успеха на първото издание на ед и -
т   ровините, второто издание се про-
веде в Бр ксел от  до 10 ноември 201  г.

орумът бе добра възможност ангажираните 
в минералносуровинния бранш да обсъдят и обме-
нят важни въпроси, свързани  политиката, техноло-
гиите, международното сътрудничество, рамковите 
условия и др.

Седмицата на суровините, организирана от Европей-
ската комисия беше съсредоточена около поредица 
от събития, посветени на най-новата ин ормация за 
суровините в ЕС

 ноември
} Бе проведена Кон еренция на ЕС за минните 

държави в напреднала аза, с високо развит 
суровинен отрасъл, които осигуряват устойчи-
во и отговорно снабдяване и минен добив. В 1  
презентации,  разпределени в три сесии бяха 
представени позициите на  правителствата на 
Западна Австралия, Перу, Холандия и веция за 
перспективите пред минералносуровинния отра-
съл, както и политиките за устойчива и отговорна 
минна дейност на правителствата на Чили, ин-
ландия, Бразилия и Канада.  С презентации участ-
ваха и международни организации като  

 ,    
, Световната банка, Европейската ко-

мисия,     , както и компания-
та  .

} В този ден бе проведена и Кон еренцията за 
„критичните суровини“, като в две сесии бяха раз-
гледани важни въпроси.

 ноември

} Бе проведена -та годишна кон еренция на ви-
соко равнище на Европейското партньорство за 
иновации ЕПИ  по отношение на суровините. 
Баха бяха представени 12 презентации, разпреде-
лени в  сесии   суровини, използвани за ниско-
въглеродна енергия и транспорт  в техниката за 
отбрана и за космическите полети  в строителния 
сектор.

 ноември

} Среща  „Хоризонт 2020“  предизвикателство за об-
ществото  ин ормационни и брокерски услуги

} Съчетаване на опазването на биоразнообразие-
то и добивните дейности. Събитието представи 
встъпителна кл чова реч и 12 презентации, раз-
пределени в  сесии

} Базата знания на ЕС за суровините в подкрепа на 
политиката на ЕС за суровините. В  сесии бяха из-
несени 20 презентации.

По време на вро е т  ед и  н  ровини-
те бяха организирани и съпътстващи събития

 ноември

} Полският принос към инициативата за суровини 
на ЕС

 ноември
} Проучване на потенциала за спестяване на ре-

сурси в немската индустрия за цветни метали - 

П    Т  

Работен момент от кон еренция по време на вро е т  ед и  н  ровините
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Част от аудиторията  по време на  ретата национална научно-техническа кон еренция  „Минералните ресур-
си и устойчивото развитие”

На 2  ноември в Националния дом на науката 
и техниката, гр. Со ия се проведе ретата на-
ционална научно-техническа кон еренция 

инер ните ре р и и то ивото р -
витие . Главен организатор на проявата бе Н С по 
минно дело, геология и металургия, а съорганизатори -

едерацията на научно-техническите съ зи, Бъл-
гарската академия на науките, Българската минно-ге-
оложка камара, Минно-геоложкият университет „Св. 
Иван Рилски“ и секцията „Геолого-геогра ски науки“ 
към Съ за на учените в България. 

Кон еренцията бе открита от председателя на Н С 
по МДГМ про . д-р оло Вутов, а в съответствие с 
програмата нейната работа протече в три заседа-
ния, едно от които бе пленарно. В кон еренцията 
участваха над 120 учени и специалисти от акаде-
мични организации и университети, както и много 
представители на ирми от минералносуровинния
отрасъл. 

Програмата на кон еренцията бе структурирана с 
възможност за повече дискусии, коментари и пред-

ложения. Изнесоха се 1  доклада от общо 1 , от 
които  бяха определени за пленарното заседание. 
Пленарните доклади третираха важни аспекти на 
същността на устойчивото развитие, както в общ 
план, така и в контекста на дейностите, свързани с 
минералните ресурси. 

Изнесените доклади на секционните заседания раз-
глеждаха важни проблеми на минерално-суровин-
ната база на страната, на приложението на модерни 
технологични системи в рудодобива, за минните от-
падъци, за значението на горите като гарант на кон-
венционалната енергетика и икономическия прос-
перитет и за ролята на науката и образованието за 
устойчивото развитие. 

Състояха се интересни дискусии, а общата оценка на 
участниците е, че това беше успешна научно-техни-
ческа проява. Бе решено националната кон ерен-
ция да придобие статут на традиционна и в бъдеще 
да се провежда през 2 години.

Н С по минно дело, геология и металургия

 ноември

} Работна среща за наличност на екологични суро-
вини - оценка на потенциала за опасност за окол-
ната среда. Срещата вкл чваше 1  презентации, 
разпределени в  сесии

 ноември
} Проучване на вторични суровини в мините и 

минни отпадъци 

} 2020 - инална кон еренция.

Повече ин ормация за второто издание на вро-
е т  ед и   ровините може да намерте 

на  . . - -
-201

Соб. ин .
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На  ноември 201  г. се проведе билейна науч-
на сесия „12  години от рождението на академик 
Страшимир Димитров”, в Кон ерентния център 
на Научен комплекс 1 на Българската академия 

на науките. я бе част от мероприятията, посветени на 0-
та годишнина от основаването на Геологическия институт 
„Страшимир Димитров” при БАН. ържественото честване 
на билея се проведе на 22 май 201  г. 

Научното мероприятие бе с широк тематичен обхват и даде 
възможност за представянето на оригинални материали 
на автори от различни научни области, свързани с Науките 
за Земята. Програмата вкл чваше пет пленарни доклада, 
две сесии с устни доклади и постерна сесия. Представени-
те доклади ще бъдат публикувани в пълен текст в списание 

 , том .
ГИ при БАН

Про . Р. Наков, директор на ГИ при БАН откри сесията 

Д И М Д Д  ИМ И М  Л Т  
 - Л    

Деветият международен симпозиум „ ине-
р ното р нообр ие  и едв не и 

р н в не  се състоя от 1  до 18 октом-
ври 201  г. в Националния музей “Земята и 

хората”, Со ия. Провеждането му бе поредна изява 
на офи т  ини и тив   р н в не н  

инер ното р нообр ие, стартирала в музея 
през 1  г. рганизацията на симпозиума бе под-
крепена от 11-членен Международен организацио-
нен комитет и осъществена от екип на музея. 

Главна тема на Деветия симпозиум бе од оди и 
пр ктики з  съ р н в не н  инер лното р зно-
о р зие в зеи и стни колек ии .

В симпозиума взеха участие 8 души от България, 
Русия, Полша, Гърция и Великобритания. Изнесе-
ни бяха  устни доклада, а 28 бяха представени на Доц. Михаил Малеев откри симпозиума 

Поканен лектор - член-кор. на РАН 
про . Игор Пеков 

Про . Павел Плечов  директор на 
минераложкия музей „А.Е. ерсман” 
на РАН, Москва

Доц. Панайотис Вудурис от Атинския 
университет
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Участниците в симпозиума посетиха находище „Бориева“, 
метазалеж на хор. 8 За зеолити край Златолист, Крумовградско

2222 Минно дело и геология, 10 201Минно дело и геология, 10 201

постерна сесия. Поканен лектор бе член-кор. на РАН 
про . Игор Пеков от  Московския държавен универ-
ситет, който представи значението на минераложка-
та колекция на най-големия руски колекционер Вик-
тор Степанов. 

Голям интерес предизвикаха доклада на директо-
ра на минераложкия музей на РАН „А. Е. ерсман”
про . Павел Плечов за научно-изследователския 

онд на ръководения от него музей, както и докла-
да на Панайотис Вудурис от Атинския университет за 
минераложките геотопи в Гърция.

За участниците в симпозиума бе организирана мине-
раложка екскурзия из България, по време на която 
участниците имаха възможност, освен да съберат 
минерали,  да се запознаят с много от културните за-
бележителности на страната ни.

рганизацията и провеждането на Деветия симпо-
зиум бяха л безно подкрепени от ирми на мин-
но-добивния бранш  „Геотехмин” Д,  ондация 
„Асарел”, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и 
„Минстрой Холдинг” ЕАД.

Светлана Енчева
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Миннодобивните предприятия от дълго вре-
ме насам са изложени на натиск по отно-
шение на производствените разходи, про-
диктуван от ниските цени на суровините 

или от политически поставени стриктни рамкови 
условия. Като закономерно последствие се явява не-
обходимостта от намаляване на разходите, повиша-
ване на е ективността и намаляване на разноските 
за текуща поддръжка.

За да се постигне това е необходима 
обстойна оптимизация в дружествата от 
миннодобивната индустрия. ук следва да 
се обърне внимание на акта, че най-се-
риозните възможности за оптимизация на 
използваната техника са значително из-
черпани още в миналото. За създаването 
на допълнителни възможности по отно-
шение на повишаването на е ективността 
и е икасността е необходимо да се разра-
ботят нови тематични области, да се про-
яви възприемчивост към актуалните тен-
денции в развитието на автоматизацията 
и обмена на данни при технологиите на 
производството, обединени под наслова 
„Индустрия .0“, както и да се проучи спек-
търа на възможните им приложения. 

Когато стартира разработката на продукта „Дигитал-
на мина“ никой от участващите, както от страна на 
миннодобивното предприятие, така и от страна на 
разработчика не бе наясно, че още тогава са били за-
ложени много от иновативните концепции и унда-
ментални принципи на днешните модерни идеи от 
т.нар. четвърта индустриална револ ция. 

Т Т  ПТ   
 

В класическите проекти за автоматизация в минало-
то винаги са били разглеждани само отделни задвиж-
ващи механизми или съоръжения. ака например 
багери и товарачи, претоварачи и насипообразува-
тели, механизми за бункери, кранове и т.н. са били 
частично или напълно автоматизирани и за тази цел 
са били оборудвани със съответната децентрализи-
рана  сензорика, задвижващи елементи и логически 
схеми. Със сигурност към днешна дата все още не 
всички машини работят спрямо последните техно-
логични иновации и съществува значителен потен-
циал оборудването от ръчен режим на работа да 
премине във все по-голяма степен към автоматичен. 

Много по-интересно обаче за миннодобивното пред-
приятие е да набл дава цялата верига на добавена-
та стойност или целия процес на дружеството, като за 
тази цел се разработват системи за автоматично ре-
гулиране, рамкови параметри или методи за онлайн 
анализ иг. 1 . ози подход онагледява съвременно-
то технологично равнище, което не представлява но-
вост и за минната промишленост. Вследствие на този 
подход свързването на важни подпроцеси и подсис-

и . . в фо  н  до е ните о ти и ии  би и о отде ни
ро е и

Т Л      П Л   Л  
 П  Т Т  Т

и . инж. о ер  -    
ърговско представителство в България - „Актемиум БЕА Балкан“ Е Д 

теми от целия миннодобивен процес в една мрежа 
е от съществено значение. В тази връзка се има 
предвид както ин ормационно-технологично, така 
и процесно-ориентирано свързване в мрежа, което 
много от интегрираните мрежови структури, които са 
били разширявани през годините, не са в състояние 
да възпроизведат. Кл чови думи в този контекст са 
„Безопасност“, „Сигурност“ и „Защита на данните“  
особено тогава, когато става въпрос за разработки, 
свързани с т.нар. „   “. 

„Индустрия .0“ в минното дело трябва да подкрепя 
заетите в с ерата по най-добър начин при изпъл-
нението на техните задачи, в максимална степен да 
автоматизира отделните етапи на технологичния 
процес и да облекчава служителите при техните вре-
меемки рутинни дейности.

Главна предпоставка за това се явява съответно-
то свързване в мрежа на ин раструктурата иг. 2 , 
което бива придружено със значително събиране 
на данни. Необходимостта от събиране и архиви-
ране на огромно количество ин ормационни дан-
ни е извън всякакво съмнение. ази всеобхватна, 
транспарентна, прецизна и бързо постъпваща ин-
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По същия начин се подхожда и при насипообразува-
телите в зоните за насипване на откритите рудници. 
Визирайки изкл чително високите изисквания към 
точността на позиционирането на модела в трииз-
мерното пространство тук също се прилага глобал-
на навигационна спътникова система . За 
моделирането на насипите при абзетцера обаче от 
особено значение се явява точката на изхвърляне. 
На върха на изхвърлящата стрела е инсталиран до-
пълнително  лазерен скенер алтернативно два 
2 -лазерни скенера , който сканира всяка секунда в 
голям мащаб областта около точката на падане на 
материала. собеното предизвикателство тук е да се 

илтрира калкулационно параболата на изхвърляне 
на материала, с цел да се избегнат погрешни измер-
вания и арте акти на земния реле  иг. . 

ъй като материалът трябва да се транспортира 
също така и дигитално от страната на добива до тази 
на насипването, двата споменати по-горе процесни 
модела са свързани с един транспортен такъв, който 
сам по себе си предоставя различни основни данни 
за диагностика на съоръженията и процесите, за да 
може да се осъществят важни ункции като качестве-
но определяне на енергийната е ективност на даден 
лентов транспортьор, предварително определяне на 
времето за транспортиране на материала, установя-
ване на товаренето върху лентовия транспортьор 
или визуализирането на транспортната ситуация. 

бщо казано, с транспортния модел е възможно да 
бъде проследено актуално, както и ретроспективно, 
какво, кога, къде и с какво качество и тегло се е нами-
рало върху лентата иг. . 

По продължение на трасето от участък добив до 
участък насипване, дълъг понякога няколко киломе-
тра, многото ин ормационни пакети за материала се 
запълват на всяка значителна транспортна позиция 
с допълнителна ин ормация или показатели, напр. 
измерени стойности от онлайн-анализатор, данни 
за обемния дебит от лазерен скенер, ин ормация 
за тегло и натоварване на лентови везни, съотно-
шение на смесване при производство 2 1 и т.н. При 
тази орма на използване на мултисензорни данни 
могат да се прилагат и методи за калибриране, за да 

ормация обаче може да е от полза за увеличаване 
на е ективността и е икасността само тогава, когато 
е систематизирана и анализирана ясно и разбирае-
мо за ръководството на дружеството, както и когато 
се иденти ицират и интерпретират взаимовръзките 
отвъд системните граници. В противен случай тези 
данни са безполезни. 

  Л Т   Т Л -
Т  

Използвайки аналогията на една класическа  
резова машина, а една добивна машина, като на-

пример роторен багер, по същество не е нищо 
по-различно, само малко по-голямо и посредством 
постоянно постъпващата ин ормация относно по-
ложението на роторното колело в абсол тното 
триизмерно пространство е възможно да се създаде 
едно винаги актуално триизмерно копие на изземва-
ната страна на добивния хоризонт при наслагване на 
точката на работа на роторното колело спрямо съ-
ществуващия теренен модел. За тази цел се използва 
ин ормация от данните за залежи, от измерванията 
на повърхността, получени от редовно извършвани 
въздушни снимки, както и от данните на определени 
обекти, като сондажи, тръбопроводи, транспортни 
артерии и др. С помощта на високо прецизна гло-
бална навигационна спътникова система  

    позиционните дан-
ни се въвеждат в програмируемия логически кон-
тролер на багера и там се дообработват в -модел. 
Процесът протича като се вземат предвид различни 
сензорни данни от машината посредством които се 
получава триизмерна проекция в реално време на 
целия багер. По този начин, която и да е позиция 
на багера може да се изчисли в последствие с малко 
адаптации и да се използва за допълнителни автома-
тизационни цели иг. . 

и . .  вн  ред о т в   нд три  .  в р в не в 
реж  н  инфр тр т р  

Източник  .    .    .  
     

и . . - оде  н  добивн  ин
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се повишава постепенно точността 
на транспортния модел въз основа 
на събрани емпирични стойности 

иг. .

Л   Т  ПЛ

Възможният е ект от оптимизация 
става ясно забележим едва чрез 
свързването в мрежа на описаните, 
по-скоро продуктивно изложените 
градивни елементи на дигиталната 
мина с плановата и диспозиционна 
среда на едно миннодобивно пред-
приятие. За добивната страна зада-
нията могат да бъдат ормулирани 
съгласно актуалното състояние 
на теренния модел в зависимост 
от заявките и да се транс ерират 
директно към изпълняващата ма-
шина. ова може да бъде зададе-
но предварително или като про-
менлива величина в зависимост 
от производствените нужди. пе-
раторът може да избере на място 
желаното задание и при необхо-
димост то да бъде изпълнено авто-
матично. Специ икациите относно 
операционните параметри напр. 
подаден обем, качество и вид на 
материала и т.н.  вече се съдържат 
в заданието и не е необходимо да 
бъдат определяни на място. 

При особени случаи, респективно 
при непредвидени ситуации такава 
система за управление на качест-
вото може да реагира по-бързо от 
досегашните и да предлага подхо-
дящи алтернативи. Чрез ин орма-
цията, какъв материал къде е бил 
насипан и транспортиран могат 
да бъдат изведени закл чения за 
оптималното използване на доби-
вания в бъдеще материал, което 
на свой ред се отразява на минно-
то планиране. Разширяването на 
свързването в мрежа на процесите 
и системите от сензориката акто-
риката до нивото за планиране и 
диспозиция е главна предпоставка 
за по-нататъшното развитие на за-
почналите автоматизационни про-
екти и въвеждане на алтернативни 
оперативни режими на работа.

  П П Т

Посредством проекция на актуал-
ната геометрия на находището, 
взимайки под внимание налични-
те видове материал и планираните 
блокове за изземване, е възможна 

и . . е ти но ред т в не н  рои вод твени  ото

и . . нир не н  ов р но тт  н  терен

и . . н ии  ибрир не  о ти и ир не н  то но тт
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и . . - оде  н  дв  добивни б ер

оптимизация на минното планиране, както и едно 
ориентирано към качеството управление на добива 
и разкривните работи. Благодарение на прецизна-
та ин ормация относно спазването на зададените 
специ икации в рамките на поставените цели и за-
дачи операторите биват подкрепяни в оптимизира-
ния оперативен режим на работа и са в състояние 
по-лесно да изпълняват плановите задачи. сновата 
за автоматизирано измерване е поставена така, че 
рутинните задачи изискващи ръчен труд да могат да 
бъдат редуцирани. При реализирането на различ-
ни пилотни проекти вече са подавани оперативни 
задачи за автоматизирано изпълнение, т.е. унда-
ментът за по-нататъшно развитие на започналите 
автоматизационни процеси е положен. В следствие 
на това споменатите в началото цели за внедрява-
не на „Индустрия .0“ могат да бъдат изпълнени, а с 
това теоретичния подход е напълно приложим и за 
миннодобивната промишленост иг. .

На базата на ориентирани към бъдещето технологии „Актемиум БЕА Балкан“ 
предлага базов, детайлен и софтуерен инженеринг в сферата на електротехниката, 
автоматизацията, техниката за измерване, управление и регулиране на съоръжения 
за насипни товари, открити рудници, въглестопанства и пристанища.

„Актемиум БЕА Балкан“ ЕООД                            www.actemium.com
София 1505, бул. Ситняково № 23 ет. 4 офис 406/407  тел.: 02/ 971 71 23, 02/ 971 71 24  beabalkan@actemium.com

„Актемиум БЕА Балкан“ ЕООД поздравява
всички свои партньори, клиенти и читателите

на списание „Минно дело и геология“
с настъпващите коледни и новогодишни празници.

Пожелаваме ви здраве, успех и благополучие!
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Съвременните открити рудници са сложни и 
динамични добивни системи, които непре-
къснато менят своето положение във време-
то и пространството и взаимодействат със 

сложна вероятностно променяща се обстановка. 
Както всяко инженерно съоръжение, откритият руд-
ник се изгражда, ункционира и ликвидира съглас-
но предварително изготвен дългосрочен проект. 
Затова наличието на актуална и пълна инженерна 
ин ормация е жизненоважно условие за оптимал-
ното управление на рудника. Поради тази причина 
в последните години в рудник „Елаците“ е въведена 
и се надгражда собствена ин ормационна система 
АСМ  модул, чрез която се координират дейностите 
на взаимно свързаните инженерни подразделения  
отдел „Минно планиране“, Маркшайдерски отдел,

Геоложки отдел, Геотехнически отдел, технологич-
ният персонал на цех „Рудник” и участък „ПВР“. Сис-
темата е създадена на модулен принцип, като целта 
е осигуряването на подходящо структурирана и гъв-
кава обща за всички специалисти  ин ормационна 
основа,  която позволява съвместна работа при ре-
шаване на специ ични задачи от областта на плани-
рането и управлението на минните работи. 

рганизирането и управлението на ин ормацията 
се извършва от база от данни, а съхранението е на 
сървър. Системата е „ айлово“ ориентирана, като ос-
новен елемент е „численият модел“. рганизирането 
на числените модели се извършва чрез следните па-
раметри

 Л   Т  
К И  ДД  Г И И  И   

Т     Л Т

нж. в о в нов, - .  - „Елаците-Мед“ АД
нж. еор и о и, - .  - „Елаците-Мед“ АД
обри н енов, .

ACM   -     
    

      

I. Ivanov, G. Royalski, D. Benov

In the last few years in the „Ellatzite” mine was introduced 
and continuously developed a genuine information system –
ACMO module, through which coordinates the activities of 
the inter-related engineering divisions: Mine Planning de-
partment, Mine surveying department, Geological depart-
ment, Geotechnical department, technological personnel 
and Drilling and blasting department. The workplaces of 
all these divisions are connected and shared in a common 
database server, each of them supports and stores digital 
models in real time, for which they are responsible, with 
the appropriate permissions and editing. There are suit-
able software tools which are facilitating and automating 

 .

The system allows quick and easy access to the manage-
        -

sions.

Публикуван в Сборник с доклади от Х  Международна кон еренция по открит и подводен добив на полезни изкопаеми,
0   0  ли 201  г., Варна

В последните години в рудник „Елаците“ е въведена 
и се надгражда собствена ин ормационна система 
АСМ  модул, чрез която се координират дейностите 
на взаимно свързаните инженерни подразделения  
отдел „Минно планиране“, Маркшайдерски отдел, Ге-
оложки отдел, Геотехнически отдел, технологичният 
персонал на цех „Рудник” и участък „ПВР“.  Работните 
места на всички тези подразделения са свързани и 
споделени в обща сървърна база данни, като всяко 
от тях поддържа и архивира ци ровите модели, за 
които е отговорно, в реално време със съответните 
права за достъп и редактиране. Създадени са подхо-
дящи со туерни инструменти, които улесняват и ав-
томатизират работните процеси на инженерите.

Системата позволява лесен и бърз достъп на ръко-
водния състав с цел взимане на ин ормирани упра-
вленски решения.
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} Наименование на модела, от-
дел, който отговаря за неговото 
актуализиране, характер  по-
стоянен напр. маркшайдерски 
модел , временен напр. модел 
при строителство на съоръже-
ние  и др.

} Права по отдели потребители 
за
- актуализация
- ползване като основа
- копиране и др.

} Поддръжка на версии на моде-
лите, т.е. проследяване на всяка 
промяна, от кой специалист е 
направена, дата и час, коментар 
забележка  с описание на про-

мените и т.н.

Моделите са динамични, т.е. в про-
цеса на работа могат да се добавят 
нови, да се променят параметри, 
да се архивират и т.н. свен това в 
системата са създадени подходящи 
автоматизирани инструменти за 
специ ичните нужди на специали-
стите от всеки отдел.

П Л   Л Т  

Ин ормацията за моделите и ин-
струментите за тяхното управле-
ние са организирани в палитра 

 иг. 1 , която се обновя-
ва в реално време. Поддържаните 
от системата “ ”  продукти 
са ,   ,  

, .

Структурата на моделите е ор-
ганизирана по отдели и групи

иг. 1 . Ин ормацията за всеки 
модел вкл чва отдел 1 , група 2 , 
наименование , изглед мини-
ат ра , потребител , който е 
направил последното обновяване, 
заедно с коментара  и датата и 
часа , и индикация, ако моделът 
се обновява в момента заедно с по-
требителя .

Използването на модел като под-
ложка  външна ре еренция  
е организирано по начин, който 
позволява винаги подложката да 
е актуална без намеса на потреби-
теля. В случай, че се зареди модел 
като подложка, в момент, в който 
той се обновява от друг потреби-
тел, се зарежда последното акту-
ално копие, докато обновяването 
прикл чи. С този инструмент мо-

и . . П итр   оде ите

} Преглед 2   инструменти за 
преглеждане или копиране ло-
кално на модела.

} Управление   преименуване, 
промяна на група и архивиране 
на модела.

} бновяване   инструмен-
ти за обновяването на модела

иг. .

} Инструменти   история на 
обновяването, създаване на 
проект временен модел  и дру-
ги.

Елементите в контекстното мен  
се визуализират в зависимост от 

гат да бъдат комбинирани няколко 
модела, които дават различна ин-

ормация, в един чертеж. Добавя-
нето на модел като подложка може 
да се направи чрез отмятане на по-
лето пред всеки модел.

Контролната лента на палитрата 
позволява илтриране на модели-
те, които са добавени като подлож-
ки и търсене, което работи върху 
всички полета с данни  наимено-
вание, име на потребител, комен-
тар и т.н.

Динамично контекстно-зависи-
мо мен  контролира операциите, 
които потребителите могат да из-
вършват върху моделите. ова поз-
волява да се контролират непозво-
лени операции и освен това дава 
ин ормация на потребителите за 
моментното състояние на модела.

Контекстното мен  за модела 
иг. 2  съдържа пет групи коман-

ди.

} Подложка 1   съдържа коман-
дите за добавяне или премахва-
не на модела като подложка в 
текущия чертеж.

и . . онте тно еню  оде

и . . онте тно еню о вре е н  об-
нов в не н  оде
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състоянието на модела, правата на потребителя и 
извършваната към момента операция. Например, 
по време на обновяване на модела, в група  от кон-
текстното мен  се показват командите с възможни-
те операции  междинно и окончателно обновяване 
или отмяна.

Междинното обновяване служи за записване на про-
мените в модела в базата от данни и на айловия 
сървър, но модела остава отворен за обновяване. 

ова е подходящо при времеемки обновявания, за да 
се избегне загуба на ин ормацията при блокиране 
на комп търа, токов удар и т.н. При междинно об-
новяване останалите потребители ще могат да видят 
промените, направени до момента.

Т

Настройките на системата в  средата се интегри-
рат с настройките на съответния продукт, като се 
обособяват в отделен таб.

Възможните настройките на системата са

} визуализация на миниат ра

} отдели за показване на модели  избиране на от-
делите, които имат отношение към съответния 
потребител, които системата да визуализира в па-
литрата.

П   П Т Т Л Т

В системата АСМ  модул правата на потребителите 
са организирани на две нива  отдел и специалист. 
Всеки модел и специалист се отнасят към един или 
повече отдели, а всеки специалист може да притежа-
ва, респ. да не притежава, специ ични права за кон-
кретен или за всички  модел от своя или друг отдел.

е и и т т и и По в не б юдение

1 Ръководител - + -

2 Маркшайдер сновен  модел 
на рудника + +

3 Геолог

Резултати от гео-
ложките проучва-
ния от детайлно и 
експлоатационно 
проучване

+ +

Инженер 
геолог

Устойчивост
изико-механич-

ни свойства
+ +

ПВР Проект на взрив-
ни полета + -

Минно
планиране Проект за + -

7

и . . тро и н  и те т

и . . Пр в  н  отребите ите

Т б . . При ерн  ор ни и  н  р ботните е т

кончателното обновяване отразява промените в 
базата от данни и на айловия сървър и затваря мо-
дела, като го прави достъпен за обновяване от други 
потребители.

При срив на системата по време на обновяване, мо-
делът може да остане „висящ“ в неопределено със-
тояние. Системата ще покаже, че съответният модел 
се обновява от потребителя, който го е бил заредил. 
За да се върне моделът в нормално състояние, той 
трябва да се откл чи от съответния потребител или 
администратор на отдела чрез командата ткл чва-
не, която се намира в контекстното мен .

  Л   Т  
Т Т   Т  Л

Всеки от отделите създава и актуализира собствени 
числени модели. По-долу са изброени някои от ос-
новните модели, поддържани от различните отдели.

} Маркшайдерски отдел  

- Маркшайдерски модел иг.  - тримерен рабо-
тен модел на рудника и насипищата. Изграден е 
от тримерни точки и структурни линии - горен, до-
лен, среден ръб. Съдържа актуална ин ормация 
за багерни забои, проектни и актически сонда-
жи, предпазни насипи, предпроектни снимки на 
площадките за проектиране на ПВР с обозначена 
маркировка, проектни контури, временни ел. про-
води и др. Ежедневно актуализираният тримерен 
модел на рудника по същество е гра ична ин ор-
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мационна основа, която се използва за различни 
цели от всички останали инженерни отдели. 

- Ин раструктурен модел - план на прилежащата 
ин раструктура пътища, сгради, лектропрово-
ди, кабели, тръбопроводи, строителни площад-
ки . В него е добавена и дигитална въздушна о-
тограметрична снимка. 

- Модел с естествен терен - тримерен модел с хо-
ризонтали, изобразяващи реле а преди разра-
ботване на находището. 

- унели - ци ров модел на подземните спомага-
телни минни изработки тунели за транспорт на 
руда и дренажни и водоотвеждащи галерии . 

- Хоризонти - взривни полета - похоризонтни мо-
дели планове  с актически изпълнени взривни 
полета от началото на разработване на рудника. 

} тдел „Минно планиране“:

- римесечен, месечен и десетдневен план - изгот-
вени на базата на работния годишния проект за 
развитието на минните работи. ова са проектни 
модели с работните места на багерите, съдържа-
щи полигони за откривка и руда със съответните 
количествени и качествени показатели.

} Геоложки отдел:

- Хоризонтни планове с нанесени данни от де-
тайлното проучване

- перативен геоложки модел - ежедневно ак-
туализирана гра ична ин ормация на рудника 
с попълнени резултати от експлоатационното

и . . б  и ед н  е р н  оде и н  р дер и отде

опробване. Геоложки граници на добивни полета 
по руда и полигони за краткосрочно планиране.

} Геотехнически отдел:

- Геотехнически модел с обозначени опасни гео-
ложки проявления - свлачища, клинове и т.н.

- Хоризонтни планове - геотехнически модели с 
ин ормация за разломи, пукнатинни системи, 
тип на скалите и якост.

} Участък „Пробивно взривни работи“:
- Хоризонтни планове - модели с актуални проек-
ти за пробивно взривни работи. 
Инструменти за автоматично генериране на про-
ектни сондажи единично и в мрежа, изчисление 
на количествени данни брой сондажи, общо ли-
нейни метри и проектен обем на взривното поле  
и създаване на проектен  айл с трасировъч-
ни данни за система .

В системата са създадени подходящи автоматизира-
ни инструменти иг.  за специ ичните нужди на 
специалистите от всеки отдел. По-долу са изброени 
някои от тях.

} Библиотеки с типове линии и точки, които се 
настройват предварително така, че всеки обект 
точка, полилиния  след импортиране на айло-

вете от геодезическите инструменти автоматично 
влиза по кодове в съответния предвиден слой и 
се изобразява със съответния условен знак. 
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} Инструменти за импорт и експорт на точки с оп-
ределен код, автоматично генериране на струк-
турни  линии. 

} Създаване на гра ичен и атрибутивен архив на 
екзекутива на всяко взривно поле, като ин орма-
цията се записва в база данни и може да се гене-
рират различни видове справки  например ме-
сечна справка за взривената минна маса.

} Инструменти за изобразяване по цветове на ново 
актуализираните обекти на дневна и месечна 
база.

} Автоматично генериране на хоризонтни планове 
от линиите и точките от модела и др.

} Инструмент за създаване на геоложки полигони с 
количествени и качествени показатели на скали-
те. Генериране на задание към системите за опе-
ративно управление на производството  
и .

Л

Системата АСМ  модул е внедрена успешно и се из-
ползва масово от ангажираните с управлението на 
минното производство инженерни подразделения. 

Чрез внедряването на ин ормационната система 
е постигнато оптимизиране на структурата и е по-
вишена надеждността на потоците от данни, които 
постъпват от различни източници. Чрез описаните 
решения, данните се преобразуват в подредени мно-
жества  числени модели, които се съхраняват в БД и 
могат да се използват многократно за решаване на 
широк кръг от задачи.

Едно от най-големите предимства на тази система е, 
че тя е от типа „ “ т.е. създадена е конкретно за 
целите и начина на работа на инженерния персонал 
в рудник „Елаците“. Друго предимство е, че тя е отво-
рена  подлежи на надграждане и добавяне на нови 
подходящи со туерни инструменти за моделиране 
и отчетност на процесите. Например, като допълни-
телен модул на системата  е разработена и система 
АСМ -  , предназначена за последваща об-
работка и анализи на данни от Автоматизираната 
система за набл дение на де ормации в бордовете 
на рудника. Също така АСМ  модул директно осигу-
рява и необходимите входни данни за системите за 
оперативно управление на минното производство 

 и . свен това, АСМ  модул ще 
захранва с входни данни и внедряваната в момента 

в рудник „Елаците“ система за стратегическо минно 
планиране , като ще продължи да работи и 
занапред успоредно и с този со туер.

т значение е и възможността за онагледяване ви-
зуализиране  на моделите в  , който е 
безплатен со туер базиран на  за преглед на 
модели.

Системата позволява лесен и бърз достъп на ръко-
водния състав с цел взимане на ин ормирани упра-
вленски решения.

П Л  Л Т Т

1 Бенов, Д., М. Маждраков. АСМ  модул  Ръководство на потре-
бителя.

2. Маждраков, М., Д. Бенов, Г. рапов.   Автоматизирано 
планиране на минните работи в откритите рудници.

и . . ои от д дените ин тр енти  р дер и отде
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РАЗРАБ ВАНЕ НА РЕ ЕП УРИ НА Т  
П Л   Т  
С ЧАС ИЧНА И И П НА ЗАМ НА НА РИНИ Р У А 

 Т   Т

. и о  в нов Л  nikolay@bozhilov.eu -
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, докторант

Изследване на изикохимичните свойства на ново-
създадени водонапълнени експлозиви с нововъве-
ден сгъстител Гуар М-20 , както и анализ на резул-
татите от лабораторно-полигонните им изпитвания. 
Разработване на оптималните рецептури на новите 
взривни смеси с частична или пълна замяна на сен-
сибилизатора от тротил с вторичен бездимен барут и 
с или без енергийни добавки и аератори и техноло-
гичната последователност на смесване на компонен-
тите на новите експлозиви с определено времетрае-
не на различните операции. 

Сцел подобряване на взривно-техническите 
свойства на водонапълнените експлозиви се 
предлага състав на взривни смеси, съдържащ 
следните компоненти в тегловни процен-

ти  водоустойчив кристален амониев нитрат марка 
ВК  и или прахообразен или гранулиран амониев 

нитрат от  до 80, л спест, гранулиран или трошен 
вторичен тринитротолуол от 0 до 1 , вторичен без-
димен барут от 0 до 0, масло и или дизелово гориво 
от 0 до , алуминиев прах от 0 до 10, аератори или 
микробалони от 0 до , желиращ агент от гуаргам от 
0,2 до  и вода от  до 18.

т особено важно значение при създаването на тези 
водонапълнени експлозиви тип Слари е определя-
нето на най-подходящото количество на сгъстителя. 
При използването на карбоксиметилцелулозата и 
нишестето за сгъстители във водонапълнените екс-
плозиви, какъвто опит има в нашата страна, количе-
ството им във взривните смеси варира от 2 до . 
Въпреки това не се получават експлозиви с добри 
водоустойчиви качества. Поради тази причина са 
извършени поредица от изследвания за определяне 
на най-подходящото количество на избрания от нас 
сгъстител във взривните смеси. 

Най-напред се изследва влиянието на количеството 
на сгъстителя Гуар М-20  върху водоустойчивите ка-
чества на взривните смеси.

На иг. 1 е дадена разтворимостта водоустойчивост-
та  на новите експлозиви в зависимост от количе-
ството на сгъстителя Гуар М-20  на 2 -тия и 8-ия му 
час.

т важно значение за качествата на водонапълне-
ните експлозиви е количеството на разтворителя в 
частност водата. бикновено водата в експлозивите 
тип Слари варира от  до 1 -1 . За да се опреде-
ли влиянието на съдържанието на водата в новите 
взривни смеси върху качеството им са извършени 
предварителни изследвания с различно съдържание 
на разтворителя.

На иг. 2 е дадена зависимостта между разтвори-
мостта и съдържанието на сгъстителя в зависимост 
от престоя на експлозива във вода.

Водоустойчивостта на образци от разработените екс-
плозиви със сенсибилизатор вторичен бездимен ба-
рут при различно съдържание на вода от  до 18 , се 
изменя от , 1  до 1 ,  в зависимост от съдържа-
нието на разтворителя във взривната смес и времето 
на престой под воден стълб от един метър.

т анализа на получените резултати за влиянието на 
съдържанието на сгъстителя върху водоразтвори-
мостта водоустойчивостта  на новите взривни смеси 
могат да се направят следните основни изводи

     -
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Examination of the physicochemical properties of newly 
 -       -  
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и . . ви и о т ежд  водор твори о тт  и д рж -
нието н  тите  р -  в ви и о т от вре ето  -  

д рж ние  -  д рж ние 

} При работа с избрания сгъстител Гуар М-20  се 
постига много добра водоустойчивост на новите 
взривни смеси от порядъка на -10  разтвори-
мост на 2   и  1 -1  на 8-мия час

} ази водоустойчивост е над три пъти по-добра 
от водоустойчивостта на досега произвежданите 
у нас водоустойчиви ВВ и е на нивото на най-до-
брите европейски и световни  практики. 

} Водоустойчивостта на разработените водонапъл-
нени експлозиви при съдържание на сгъстителя 
от 0,  до  не се различава съществено на 2  и 

8 часа.

и . . одор твори о т водо то иво т  н  новите во-
дон нени е о иви в ви и о т от д рж нието н  

тите  р -   н    б  н   

о и е тво н  
тите  

П тно т н  
 3

одор твори о т  

      

1 Съд.0,2 1 28 , 8,1 11,08 1 ,0 1 ,80 1 ,1

2 Съд.0,2 1 1 , 8 ,80 11, 1 , 1 ,0 1 , 1

Средно 0,2 1 2 , 8, 8 11,28 1 ,21 1 , 1 ,

1 Съд.0, 1 12 ,81 8, 11,0 1 , 1 1 ,18 1 ,22

2 Съд.0, 1 1 ,00 ,02 , 1 ,01 1 ,8 1 ,

Средно 0, 1 1 , 1 , 10, 1 , 1 , 1 1 ,8

1 Съд.1,0 1 0 , , 10,1 1 , 1 11,1 1 , 1

2 Съд.1,0 1 2 ,8 , , 0 12,8 1 ,0 1 ,28

Средно 1,0 1 1 ,2 , , 2 1 ,2 1 ,10 1 , 0

1 Съд.2,0 1 , , 10,10 1 , 11,20 1 ,2

2 Съд.2,0 1 1 , 0 ,1 , 1 1 ,0 1 ,08 1 ,2

Средно 2,0 1 2 , 8 , ,81 1 ,2 1 ,1 1 ,2

1 Съд. ,0 1 0 , , 8 ,0 12, 1 , 8 1 , 8

Средно ,0 1 0 , , 8 ,0 12, 1 , 8 1 , 8

1 Съд. ,0 1101 ,8 , 10,11 1 ,22 1 ,8 1 ,1

2 Съд. ,0 1 0 , 1 , 8,8 12,1 1 , 0 1 , 8

Средно ,0 1 0 ,0 ,12 , 12, 1 , 1 ,

Т б . . одор твори о т водо то иво т  н  новите водон нени е о иви в ви и о т от д рж нието н  тите  
 р -
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} Получените резултати дават основание да се при-
еме, че от гледна точка на разтворимостта водоу-
стойчивостта  и е ективността е най-рационално 
да се приеме съдържанието на сгъстителя в нови-
те взривни смеси да бъде 0, .

} При съдържание на вода в сместа от 18  се полу-
чава най-голяма водоустойчивост  разтворимост 
на компонентите на 2   от ,0 . При съдържа-
ние на вода от ,0 до 1 ,0  разтворимостта не се 
променя и на 2   е около 10-11 .

} За бъдещата работа по създаване на опитни об-
разци от новия  експлозив разтворителят следва 
да бъде от 10 до 1 .

} Плътността на новите взривни смеси е над
1 00 3, което напълно удовлетворява и е над 
предварително зададените изисквания. 

ехнологичната последователност за смесване на 
новите състави е следната

} В конструирано и изработено подходящо смеси-
телно устройство се изсипва водоустойчив крис-
тален амониев нитрат и или смляна или гранули-
рана амониева селитра. Към сместа може да се 
добави маслото и или дизеловото гориво. Сместа 
се хомогенизира от 0 до 120 . Към така хомоге-
низираната смес може да се добавя алуминиев 
прах, предварително наситнен в трошачна ин-
сталация тринитротолуол и или наситнен до 1 -
20  бездимен барут и желиращия агент. Полу-
чената смес се хомогенизира в продължение на 
до   за получаване на еднородна смес. Водата 
се добавя на порции през  . Сместа се хомоге-
низира в продължение на до 1   до получава-
не на еднородна желирана маса.

} Към  готовата  пластична маса може да се добавят 
аератори  и или микробалони, като сместа се хо-
могенизира още 2 . 

} Смесването на всички компоненти се осъществя-
ва за 1200-1 00 . 

} Приготвената готова смес се дозира и пакетира в 
избрана за целта опаковка съгласно изисквания-
та по АДР или се изсипва в бункер за натоварване 
в машина за механизирано зареждане.

Предимствата на предлаганата взривна смес се със-
тоят в това, че се получава експлозив с висока плът-
ност до 1,  с 3, с голяма  концентрация на енер-
гията, с отлична водоустойчивост и възможност за 
работа в изцяло оводнени сондажи и взривни дупки 
с проточна вода с използване на вторични сенсиби-
лизатори от бездимен барут, произвеждаща се без-
опасно със създадени за целта прости и надеж ни 
смесителни устройства без опасност за здравето как-
то на производствения персонал, така и на потреби-
телите, без използване на токсични вещества с нама-
лено отделяне на токсични газо-прахови емисии и с 
по-ниска себестойност.

Въз основа на получените резултати от извършените  
изследвания на качествата  на вторичните  бездим-
ни  барути,  получени  при утилизацията на ненуж-
ни армейски боеприпаси са разработени примерни 
рецептури за новите водонапълнени експлозиви за 
граждански цели.

При разработването  на примерните рецептури се 
изхожда от приетите решения, пироксилиновите ба-
рути с марки 1 и  да се поставят във взривните 
смеси без предварителна подготовка, т.е. без смила-
нето им. свен това се установи, че вследствие тех-
ните напълно запазени качества, както и от размери-
те и от конструкцията им барута  е седемканален 
с въздушни празнини  същите могат да заменят из-
цяло досега употребявания сенсибилизатор от три-
нитротолуол. ова значи, че новите взривни смеси 
изработвани със сенсибилизатор пироксилинов ба-
рут с марки 1 и  няма да имат в състава си три-
нитротолуол. станалите компоненти във взривната 
смес остават същите.

При разработването на примерните рецептури на 
опитните образци с използването на  нироглицери-
нови барути с марка НД -  18 1 се изхожда от при-
етите решения, тези барути да се обработят допъл-
нително, чрез тяхното оситняване в създадената и 
разгледана  мелница за смилане.

свен това, изхождайки от характеристиката на този 
вид вторичен бездимен барут опитните образци 
могат да се изработят чрез замяна на 0  от досега 
използвания сенсибилизатор тринитротолуол с осит-
нения нитроглицеринов барут с марка  ДН -  18 1.

Получените резултати от извършените изикохи-
мични и взривни изследвания на опитните образци 
от новите водонапълнени експлозиви със сенсиби-
лизатор вторични бездимни барути са дадени на 
табл. 2.

} птималното съдържание на избрания сгъсти-
тел Гуар М-20  във взривните смеси, с което се 
гарантира ниска разтворимост на компонентите 
на новите състави до 2   от престояване във 
вода в порядъка от 10-12 . ази разтворимост 
на компонентите е напълно задоволителна и е 
на равнището на най-добрите представители на 
водонапълнените експлозиви. ези параметри се 
постигат при съдържание на желиращ агент от 
0,  при което се намаляват и производствените 
разходи. 

} птималното съдържание на разтворителя вода 
в новите взривни смеси е от  до 1 , при което 
се постига добра водоустойчивост и плътност на 
експлозивите. ези резултати от лабораторно-по-
лигонните изпитвания са постигнати при съдър-
жание на сгъстител от 0,  Гуар М-20 . 

} т извършените изследвания се установи, че но-
вите взривни смеси могат да се разработват без 
поставяне на допълнителни енергоносители. При 
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най добрите емулсионни експлозиви. Детонация-
та е устойчива и не се променя по дължината на 
заряда.

П Л  Т

1. Митков, В. пределяне на най подходящото количество на сгъ-
стителя Гуар  М  20  и на водоустойчивостта  и  плътността на 
нови взривни смеси . Списание „Експлозив” , бр. , Со ия, 200 .

2. итков, В., Камбурова Г.  Производство на експлозиви от утили-
зирани боеприпаси. ИК „Св. Ив. Рилски”. Со ия, 200 . - 22  с.

. Митков, В.   Производство на експлозиви за граждански цели. ИК 
„Св. Ив. Рилски”. Со ия, 200 . - 8  с.

. Митков, В. Безопасност при производство  и  употреба на екс-
плозиви. Учебник, ИК „Св. Иван Рилски“, Со ия, 2010, -  с.

. Митков, В. ехнология на промишлените експлозиви. Моногра-
ия, ИК „Св. Ив. Рилски“, Со ия, 2011. - 0 с.

необходимост се препоръчва да се поставя до  
дизелово гориво, с което ще се получи по-голям 
отрицателен кислороден баланс. 

} Разработени са оптимални рецептури на новите 
взривни смеси, като са дадени два примерни със-
тава с частична или пълна замяна на сенсибили-
затора от тротил с вторичен бездимен барут. 

} Разработена е технологичната последователност 
на смесване на компонентите на новите експло-
зиви с определено времетраене на различните 
операции. 

} Получената чувствителност на удар е 0  при 
енергия на удара 2,  , т.е. на равнището на 
емулсионните експлозиви, което е удовлетвори-
телно.

} оплината устойчивост на опитните образци из-
следвана по новия стандарт на ЕС е напълно удо-
влетворителна и осигурява безопасното им из-
ползване.

} Получената плътност на образците над 1,  3

е  напълно удовлетворителна и ще позволи с но-
вите експлозиви да се работи в оводнени забои. 
За това допринася и отличната им водоустойчи-
вост и разтворимост на компонентите след 2   
престой във вода от 10-1 . 

} питните образци имат сравнително малък кри-
тичен и стабилен диаметър от съответно 0   и  
80 , което позволява да се използват успешно 
и в по-малки добивни кариери и строителни обек-
ти. 

} Скоростта на детонация на опитните образци е 
отлична  00 - 000 , което ги нарежда до 

П р етри р
одон нени е о иви

бр е  бр е  

1 Външен вид - Еднородна желеобразна смес
с жълтеникаво-ка яв цвят

Еднородна желеобразна смес
с жълтеникаво-ка яв цвят

2 Насипна плътност по-голяма от 3 1, 0 1,

3 птимален междинен детонатор 0  пентолитов бустер 0  пентолитов бустер

Критичен диаметър в полиетиленов шлаух 0 0

5 Стабилен диаметър в полиетиленов шлаух 80 80

Скорост на детонация не по-малка от 000 не по-малка от 00

Водоустойчивост - отлична отлична

8 Разтворимост на компонентите на 2  10, 0 12,

9 Чувствителност на удар при енергия на удара 2,  0 0

10 оплинна устойчивост при оС - отлична отлична

11 оксични газове в условен С
CO+NOx

до 0
до 

до 0
до 2

12 Кислороден баланс минус 11 минус 12

13 Гаранционен срок месец

Т б . . и и о и и ни и в ривни р тери ти и н  о итните обр и от новите водон нени е о иви  ен иби и -
тор втори ни бе ди ни б р ти
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Проблемите на строежа на земната кора в Бъл-
гария, въз основа на данните от гео изични-
те проучвания, са били обект на внимание на 
много наши гео изици - изследователи Ив. 

Петков, Хр. Дачев, . Добрев, Д. оси ов, Радичев 
и др. . върде активно в тази посока и главно в ин-
терпретацията на гео изичните данни са работили 
и геолози Р. Димитров, Д. Димитров, Ив. Монахов, 

Б. Маврудчиев, Ив. Загорчев и др.  През втората по-
ловина на 20ти век се осъществиха мащабни за стра-
ната регионални гео изични работи, вкл чващи 
гравиметрични и магнитометрични снимки, тер-
мометрични и сеизмометрични измервания. еле-
насочено се извършиха и набл дения по няколко 
про ила с методите на дълбочинната гео изика 
дълбочинно-сеизмично, магнитно-вариационно и 

Т   Т    Т Т Т  
 П Т    Т  Т Л  

 Л *

Проф. д н и о , . - Н С по минно дело, геология и металургия
Проф. д-р ди , .  - Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

       
     -   
 .

D. Yosifov, R. Radichev

The proposed publication explores the main results of the 
study of Earth’s crust in the largest ore regions in Bulgaria:

- Panagyurishte and Central Rhodopes. The concept of its 
    ,    -

      

- А       , -
      -   -  
   ,      

endogenous processes, including ore formation one.

-           
  .     , 

        
    -  ,    -
        -  
.      -   

      -
tral-Rhodopes ones) core-mantle nods are formed and in 

       .

-   ,          
       , 

represented by large fragmentation, high endogenous 
,      

metallogenesis.

В предлаганата публикация се разглеждат основни-
те резултати от изследването на строежа на земна-
та кора в най-големите рудни райони в България 
Панаг рски и ентралнородопски. Потвърдена е 
представата за нейния континентален тип, а по-съ-
ществените постижения могат да се представят по 
следния начин

} Доказано е наличието на редица разкъсвания на 
раздела „Мохо“, отличаващи се със значителна 
вертикална амплитуда от -8 до 1 -1  , които 
улесняват и катализират ендогенните процеси, 
вкл чително и рудообразуващия

} Установена е голяма, уникална  гъстота на дъл-
бочинни разкъсвания на кората, като освен из-
вестните мантийни разломи ограничаващи ос-
новните надлъжни тектонски единици Маришки 
тектонски ше  и Задбалканска разломна зона  са 
набелязани още два такива  жносредногорски 
и жнородопски. т пресичането им със субме-
ридионалните рудоконцентриращи структури 
Панаг рска и ентралнородопска  се ормират 

корово-мантийни тектонски възли, в ареалите на 
които се разполагат основните рудни полета

} Като цяло земната кора в изследваните рудни ра-
йони се характеризира с градиентни изменения 
на нейната дълбочинна структура представени от 
голяма раздробеност, висока ендогенна проница-
емост, интензивна магмонаситеност и значител-
на металогенеза.  

* Статията е тематично свързана с „Гео изични аспекти на ендогенното рудообразуване“ от същите автори, публикувана в 
бр. 8- 1  г. 
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електро-магнитно сондиране. Изработени са раз-
лични по мащаб карти по материали получени от из-
следванията по основните гео изични методи. Със-
тавени са схеми на райониране на гравитационното 
и магнитното полета, скоростни, плътностни, маг-
нитни и топлинни модели на земната кора, а също 
така много дълбочинни гео изични и геолого-гео-

изични разрези. Въз основа на комплексната ин-
терпретация на натрупания актически материал и 
главно на резултатите от дълбочинните гео изични 
методи  вече са установени важни закономерности в 
строежа на кората.

През последните години в резултат на плодотворно-
то сътрудничество между български и гръцки гео-

изици се получиха принципно нови данни за дъл-
бочинния строеж на земната кора на ентралните 

Родопи 1 . свен това, след реинтерпретрацията на 
наличната гео изична ин ормация за ентралното 
Средногорие съществено се разшириха представи-
те за дълбочинната тектоника 2 . А известно е, че в 
тези два района са открити и проучени най-крупните 
мантиен тип находища на цветни метали в България. 
Създадени са относително благоприятни условия за 
осъществяване на конкретни изследвания за стро-
ежа на земната кора и на отделни части от терито-
рията на страната, вкл чително и на пространствата 
заети от големите находища на цветни метали. Няма 
съмнение, че резултатите от такива изследвания  ще 
подхранят и то в теоретичен аспект сродни направ-
ления на някои от науките за Земята. т тези пози-
ции се обуславя актуалността и целесъобразността 
на предлаганата обобщаваща публикация в която се 
третират и оригинални авторски постижения.

и . .  ет о енн  рт  н  ри  о   ..  .  до нени  и и енени    р ни и н  ет о енните едини и    
р ни  ежд  то н т  и дн т  т н  ет о енните едини и    южн   р ни  н    и и т  тфор     р до он-
ентрир и тр т ри П н юр  в редно орието и ентр нородо   в одо ите     об т н  дин и ни в де тви  
-   еофи и ен рофи  Петри - и о о    еофи и ен рофи  П ни ово  о. Т о . 
ет ло енни едини и    н  он    редно ор  он    одо  ровин и   рнен и ре ион
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Т  Т Т   Л Т  -
Т   Т  Т Л   Л

С извършените значителни по обем геологопро-
учвателни работи в периода 1   1 80 г. в Бълга-
рия бяха открити и проучени редица находища на 
енергийни, метални и нерудни полезни изкопаеми 
и бе изградена националната минерално-суровин-
на база. Наред с това бяха установени находища 
със значителни запаси от медни и златосъдържащи 
руди в Панаг рския руден район и на оловно-цин-
кови, сребросъдържащи орудявания в ентралните 
Родопи. В съответствие с възприетото металогенно 
райониране на страната, първият район се разпола-
га в Средногорската структурно-металогенна зона, а 
вторият - в Родопската металогенна област провин-
ция  иг.1

В Панаг рския руден район са проучени  големи 
медно-пиритни, златосъдържащи  находища „Че-
лопеч“, „Красен“, „Радка“ и „Елшица“  и  също го-
леми меднопор ирни, златосъдържащи находища 
„Медет“, „Асарел“, „Елаците“, „ ар Асен“ и „Влайков 

връх“ , както и редица рудопроявления. Близо 0  
от запасите на медни руди в България са съсредото-
чени в този руден район. Находищата са свързани с 
вулкано-плутонични центрове, продукти на субдук-
ционния магматизъм през горната креда турон-се-
нон   и се разполагат в Панаг рската субмериди-
онална дълбоко проникваща рудоконцентрираща 
структура .

В ентралнородопския руден район са открити и 
проучени най-големите оловно-цинкови, сребросъ-
държащи находища в страната, сред които по свое-
то икономическо значение се отличават две рудни 
полета  Маданското и ъкинското. В този район са 
установени около 0  от запасите на олово и цинк, 
голяма част от които вече са добити . Находищата, 
пространствено са засебени в известната ентрално-
родопска рудоконцентрираща структура, набелязана 
по гео изични данни . ловно-цинковите орудя-
вания се свързват с проявите на палеогенския ео-
цен-олигоцен  колизионен магматизъм.

И в двата рудни района са прокарани стотици хиляди 
линейни метри сондажи и десетки хиляди линейни 
метра минни изработки на базата на които са извър-
шени и значителни по обем и широки по обхват на-
учни изследвания. Детайлно са изучени геоложкия 
строеж стратигра ия, палеонтология, минералогия  
на отделните находища, тяхната структура, минера-
лен и ормационен състав на рудите. Във висока сте-
пен са изяснени условията за отлагане на орудявани-
ята и на тяхната концентрация под ормата на рудни 
тела и находища. Наред със специ ичните черти в
геоложкия строеж на разглежданите два рудни райо-
на, се открояват и някои техни важни общи особе-
ности. Преди всичко следва да се отбележи, че там са 
налице и благоприятно се съчетават структурни, маг-
мени и термодинамични условия за ормирането 
на големи находища на ендогенни орудявания, сред 
които се открояват два важни актора  мащабност -
от една страна и продължителност на съответните 

магмени прояви с които асоциират орудяванията 
от друга. В съответствие със събраната геолого-
гео изична ин ормация и нейния научен анализ се 
доказа, че ормирането на разглежданите крупни 
ендогенни находища на цветни метали се дължи на 
процеси, които протичат в мантийните части на ли-
тос ерата , .  

Л  Т  Л Т    Т  
  Т  

За изясняване строежните елементи на земната кора 
решаващо значение принадлежи на резултатите по-
лучени от проведените про илни измервания по 
методите на дълбочинното сеизмично сондиране и 
частично по магнито-телуричното и магнито-вариа-
ционното сондиране 2, , 8 .  При това, дълбочин-
ното сеизмично сондиране вкл чва и изучаване на 
отразени вълни от земетресения. Много благоприят-
но за предлаганата разработка е обстоятелството, че 
сеизмичните про или по дълбочинното сондиране 
на които тя се опира са целенасочено планирани и 
реализирани така, че да преминават и в най-продук-
тивните рудоносни части от територията на страната 
 ентралното Средногорие и ентралните Родопи. 
ова изкл чва необходимостта от интерполиране 

на данните от дискретни измервания, което е доста 
характерна световна практика. В случая активно е из-
ползвана, анализирана и интерпретирана и ин ор-
мацията от други гео изични методи  гравиметрия, 
магнитометрия, термометрия, с което се създават ус-
ловия за допълване знанията за строежа и състава 
на земната кора и процесите които протичат в  ней-
ните дълбочинни части.

Принадлежността на разглежданите рудни райони  
към различни тектонски и металогенни единици, как-
то и различното качество и съдържание на използва-
ните първични гео изични материали, са причина 
разглеждането на основните строежни елементи на 
земната им кора да се осъществи самостоятелно.

. П н юр и р ден р он. Най-представителна и 
относително точна ин ормация за строежа на зем-
ната кора е получена по  международен про ил, 
отработен чрез регистрация на директни сеизмични 
вълни от големи промишлени взривове и на обмен-
ни вълни от земетресения , 8 . Про илът се разпо-
лага напречно на основните тектонски единици на 
Алпийския ороген и пресича под много малък ъгъл 
Панаг рската рудоконцентрираща структура. Ана-
лизът и интерпретацията на данните от про илното 
дълбочинно сондиране показват, че земната кора в 
региона се отличава с хетерогенен слоесто-блоков 
строеж. Набелязани са няколко дълбоко проникващи 
разкъсвания, в това число и до горната мантия, както 
и серия от квазихоризонтални сеизмични вътрешно 
корови граници, разположени на различни дълбочи-
ни, повечето от които са прекъснати иг.2 .

Към установените мантийни разломи се отнасят Ма-
ришкия тектонски шев, ограничаващ от г Средного-
рската структурно-металогенна  зона, Задбалканския 
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дълбочинен разлом, служещ за граница на зоната от 
север, както и неотдавна трасирания по сеизмични 
и гравиметрични данни жносредногорски манти-
ен разлом 2 . ези три разлома имат субекватори-
ална ориентация и определят надлъжната тектонска 
зоналност на региона. Като разкъсваща кората и 
навлизаща в горната мантия е и Панаг рската рудо-
коцентрираща структура, която както бе отбелязано 
сече напречно основните тектонски единици на Ал-
пийския ороген. Следва да се добави,  че по дължи-
ната на сеизмичния про ил са установени и няколко 
тектонски разкъсвания, затихващи в земната кора, 
на дълбочина не повече от 2 - 0 .

По дължината на  международен про ил са про-
следени серия сеизмични граници, вкл чително и 
повърхността „Мохо“. ехният брой северно от ж-
носредногорския мантиен разлом е четири, а жно 
от него  три. Най-плитко разположената, установена 
само в депресиите е тази на ундамента, представен 
главно от докамбрийски метамор ити и херцински 
гранитоиди, отличаваща се със скорост на сеизмич-
ните вълни от ,8 до ,0 . Частта от земната кора 
с кристална структура, в зависимост от скоростта на 
разпространение на сеизмичните вълни се разделя 
на два слоя  гранито-метамор ен със скорост , -

,1   и базалтов - със средна скорост  ,  . 
Разделящата ги граница се проследява относително 
уверено и се разполага на дълбочина 1 -18 . ста-
налите вътрешнокорови граници са ограничени по  
своето развитие, което е различно за всяка една от 
тях. При реинтерпретацията на първичния сеизми-

чен материал се  оказа, че в северната част на про и-
ла е възможно да се отдели „вълновод“ с дебелина от 
порядъка на  - 8 .

Планетарната граница  раздел „Мохо“ се проследя-
ва по целия про ил непрекъснато с характерната за 
нея скорост на еластичните вълни от ,8 до 8,1 . 
Набл дава се слабо изразена тенденция на издигане 
на тази граница, от г на север и незначително пони-
жение в централната част на про ила, което бележи 
западната пери ерия на известната ентралносред-
ногорска депресия на долнището на земната кора. 

ази депресия намира отражение и в гравитацион-
ното поле във вид на интензивен регионален мини-
мум, който е основание за ограничаване на площния 

 обхват. Но, най-същественият елемент в строежа 
на повърхността „Мохо“ са значителните вертикални 
амплитуди на нейното разкъсване  в ареала на ман-
тийните разломи. ака стойността на амплитудата на 
Маришкия тектонски шев е -  , на жносредно-
горския  10 , а на Западнобалканския  8 . На 
лице са всички основания да се допусне аналогич-
но разкъсване на „Мохо“ в ареала на Панаг рската 
рудоконцентрираща структура, твърдение за което 
съществуват гео изични, металогенни и геоложки 
данни. Наличието на такива разкъсвания със значи-
телна вертикална амплитуда има важно металогенно 
значение, тъй като улеснява и катализира протича-
нето на рудообразователния процес.

Разглеждайки пространственото разположение на 
споменатите различно ориентирани мантийни раз-

и . . р ент от еи и ни  р ре  о рофи  Петри   и о о  в т  н  редно ор и  р вит -
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ломи, следва да се изтъкне, че взаимодействайки си 
те се пресичат. При това особено е важно кръстосва-
нето на Панаг рската рудоконцентрираща структура 
с жносредногорския, Медетския и Задбалканския 
дълбочинни разломи. ака са се ормирали няколко 
дълбочинни тектонски възли, главната характерис-
тика на които се закл чава в разкъсаността и ен-
догенната проницаемост на техните пространства. 
Именно в тях са създадени благоприятни условия за 
непосредствена изява на интензивните тектоно-маг-
матични прояви през горната креда с които асоцират 
големите медно-пиритни и меднопор ирни рудни 
полета в ентралното Средногорие  Елшишко-Рад-
кинско, Асарел-Медетско и Елашко-Челопешко .

. ентр нородо и р ден р он. Съвременна-
та представа и знанията за дълбочинния строеж на 
земната кора на Родопския масив са изградени на ба-
зата на резултатите от комплексната интерпретация 
на два про ила ДСС и регионалните аномалии на 
потенциалните полета, естественото топлинно поле 
и сеизмичността. При това един от сеизмичните про-

или непосредствено минава през ентралнородоп-
ския руден район 2 , а вторият  международен  
през западната частна Родопския масив , 8 . Имен-
но по тези два про ила са получени важни количест-
вени данни за положението на вътрешнокоровите 
граници, разломните нарушения и дълбочината на 

която те проникват иг. . За трасирането на някои 
от дълбочинните разломи е използвана ин ормация 
от потенциалните методи и сеизмологията.

Анализът на гео изичния разрез иг.  от Панич-
ково до остров асос Гърция , представляващ раг-
мент от регионален про ил свидетелства за сложен 
дълбочинен строеж на ентралнородопския руден 
район. В жната част на про ила са проследени три 
дълбокопроникващи разломи, един от които е от 
мантиен тип и е именуван жнородопски 2 . ози 
разлом се изявява като сложно построен гравита-
ционен преход имащ субекваториална ориентация. 
Към тектонските нарушения с вероятна дълбочина 
на проникване в горната мантия е ентралнородоп-
ската разломна зона, която има субмеридионална 
посока. Най-характерно е, че в нейния простран-
ствен ареал се вместват основните оловно-цинкови 
рудни полета на Родопския масив и на това главно 
основание е определена като рудоконцентрираща 

. Наличието на разнопосочни дълбочинни разло-
ми е обусловило ормирането на серия от тектонски 
възли, сред които се откроява Маданския, който е от 
корово-мантиен тип. В строежа му участват и корови 
разкъсвания, а неговото пространство се отличава 
с висока проницаемост и интензивна ендогенна ак-
тивност, в което еоцен-олигоценската рудогенеза е 
достигнала своя апогей.
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Прави впечатление относително ниската скорост на 
сеизмичните вълни от ,8  на раздела „Мохо“ и 
от ,2  на долните части на земната кора в ен-
тралнородопския руден район. ози акт следва да 
се свърже с термичното въздействие и „затопляне“ 
на региона, предизвикано от тектоно-магматичната 
му активизация през палеогена, топлинния потен-
циал на който все още  е значителен. В границите на 
Маданското рудно поле са установени най-високите 
съвременни стойности на топлинния поток в стра-
ната . свен това, аномално високи стойности на 
температурата са изчислени и за дълбочинните гра-
ници на земната кора на „Конрад“ и на „Мохо“ 10 .

В пределите на ентралнородопския руден район, 
както се ил стрира на иг. , земната кора има сло-
жен слоест строеж. В жната част на сеизмичния 
про ил са проследени няколко гео изични граници 
разположени на различни дълбочини. Една част от 
тях са прекъснати, а на дълбочина   е установен 
клиновиден участък с повишена скорост на сеизмич-
ните вълни от  . В северната част на про ила на 
същата дълбочина от   се разполага също слой с 
повишена скорост, който е продължение на клино-
видния участък. На дълбочина от 12  се проследя-
ва сеизмичен „вълновод“ с дебелина над  . сно и 
категорично по дължината на целия про ил е за и-
ксирана планетарната граница „Мохо“, със стандарт-
ната скорост на сеизмичните вълни от ,8 до 
8,0 .  Дълбочината на която се разполага, тази 
граница, се променя от   северно от жноро-
допския мантиен разлом, до - 2  жно от него. 
В действителност понижението на разглежданата 
граница бележи източната пери ерия на известна-
та Родопска депресия  по „Мохо“. Но най-важното в 
нейното поведение  е установената значителна вер-
тикална амплитуда на разкъсване в ареала на ман-
тийния разлом, която достига 1 -1   и съвпада с 

жната част на Маданското рудно поле. В резултат 
на това разкъсване се създава пространство на гра-
диентни изменения на температурата и налягането, 
вследствие на което се появяват конвективни движе-
ния и се активират ендогенните процеси, вкл чител-
но и рудообразуващия.

Анализът на приведената характеристика на строежа 
на земната кора в двата големи рудни района опре-
делено свидетелства, че в общ план тя се отнася към 
класическия континентален тип. И в двата района 
са проследени серия от субхоризонтални граници 
макар и различен брой и с различна издържаност , 

както и множество стръмни и разнопосочни разлом-
ни нарушения, някои от които проникват и в горната 
мантия. Най-убедително е трасирана планетарната 
граница „Мохо“, като в пространството на рудни-
те полета тя е интензивно разкъсана и раздробена 
и това е най-важната и характеристика. Забележи-
телно е че вертикалната амплитуда на тези разкъс-
вания е твърде голяма  около 1   в Маданското 
рудно поле, 10  в Елшишко-Радкинското и 8  
в Елашко-Челопешкото . ова е важен и оригина-
лен резултат получен от директни измервания, а не 
чрез интерполация на дискретни данни. т взаимо-

действието на разнопосочните дълбокопроникващи 
разломи са установени тектонски възли, които са съ-
ществен строежен елемент на земната кора, а някои 
от тях и на горната мантия.

Приведените данни за дълбочинните структури на 
земната кора в изследваните рудни райони са реално 
доказателство за нейния хетерогенен и слоесто-бло-
ков  строеж. я определено е трислоеста, но със се-
диментен слой отличаващ се с твърде малка дебели-
на, максимум до 1,  -   и то с ограничено развитие 
само в депресионните участъци. станалите два 
слоя  гранитния или нискоскоростния сеизмичен 
слой има дебелина както следва  в ентралното Сред-
ногорие средно около 20 и в ентралните Родопи 
над 22 . Аналогично базалтовия или високоско-
ростния слой се отличава със следните дебелини  18-
1   в Средногорието и около 0  в ентралните 
Родопи. Стръмно разположените дълбочинни разло-
ми де инират сегментиран строеж на кората, като я 
поделят на различен ранг блокови структури. По го-
лямата част от тези структури се характеризират със 
специ ично разпределение на потенциалните ано-
мални гео изични полета. За да бъде пълна харак-
теристиката на земната кора, следва да се допълни, 
че и в двата рудни района тя е силно наситена с маг-
мени образувания. В ентралното Средногорие те са 
представени главно от горнокреден  субдукционен 
островно-дъгов калциево-алкален магматизъм, а в 

ентралните Родопи  от палеогенски колизионен, 
предимно кисел магматизъм. Магмените тела от гор-
ната част на разреза в зависимост от веществения и 

ациален състав се изявяват в характерни локални 
гравитационни и магнитни аномалии.

чаквано в строежа на земната кора в изследвани-
те райони са установени сеизмични слоеве с ниски 
скорости на вълните „вълноводи“  и такива с по-
вишени скорости, които се разполагат на различни 
дълбочинни нива, но не повече от 20 . Наличието 
им вече не е рядко срещащ се еномен, тъй като те 
са присъщ строежен елемент на литос ерата, за чи-
ято геоложка природа са изказани различни стано-
вища. т конкретните данни следва, че тези слоеве 
се характеризират с относително малки дебелини, а 
някои от тях изклинват. ова показва, че те са с огра-
ничено пространствено развитие, а съществуват и 
тектонски структури в които те отсъстват.    

Прави впечатление, че в показаните гра ики на два-
та гео изични про или иг. 2 и иг.  не са отбеля-
зани дълбочинни наклонени граници, което не озна-
чава, че те реално не съществуват. ози тип граници 
са също изграждащи елементи на земната кора, кои-
то обуславят ормирането на клиновидни структури 
в нея. Възможностите за тяхното изучаване обаче 
с методите на дълбочинната гео изика са все още 
ограничени. Все пак, с прилагането на усложнена ме-
тодика в някои страни СА , Русия и др.  са получе-
ни положителни резултати в това отношение. У нас 
успешен случай е постигнат с прокарването на сеиз-
мичния про ил Ардино  Ивайловград, когато е на-
белязан Източнородопския дълбочинен навлак 11 .
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Получените данни за строежа на земната кора в 
разглежданите рудни райони и конкретно за еле-
ментите които я изграждат, отразяват преди всичко 
съвременното и състояние. Последното е резултат 
на протеклите в геоложката евол ция на Планетата 
грандиозни динамични, корообразуващи, коропрео-
бразуващи и короразрушаващи процеси. Сред тях по 
своето значение се открояват тектонския, метамор-

ния и магматичния, а така също плътностната ди-
еренциация и топлопренасянето. т проведените 

изследвания се доказа,  че земната кора е типично 
континентална с добре развити гранито-метамор ен 
и базалтов слоеве и ограничен и относително тънък 
седиментен слой. Установи се и наличието на ниско-
скоростни и високоскоростни сеизмични слоеве, 
които обаче изклиняват. Проследени са и серия от 
субхоризонтални граници, но с изкл чение на пла-
нетарния раздел „Мохо“ почти всички са накъсани и 
е трудно да бъдат обвързани. Първият, много важен, 
оригинален резултат представляват конкретните 
ци рови данни за голямата вертикална амплитуда 
на разкъсванията на границата „Мохо“ от -8 до 1 -
1   в изследваните рудни райони.

Друг основен строежен елемент на земната кора са 
различно ориентираните дълбочинни разломява-
ния, вкл чително и такива, които проникват  в гор-
ната мантия. ри от тях се отнасят към надлъжните 
субекваториални и ограничаващи първостепенни 
тектонски структури - Маришки шев, Задбалкански 
и жнородопски дълбочинни разломни зони. с-
вен това в ентралното Средногорие са проследени 
два мантийни разлома  жносредногорски  и Аса-
рел Медетски. С дълбоко проникване в мантията се 
отличават и двете известни субмеридионални ру-
доконцентриращи структури  Панаг рската и ен-
тралнородопската, пресичащи напречно Алпийския 
орогенен пояс. ака, в изследваните рудни райони се 
очертава изкл чително голяма гъстота на мантий-
ни разломи в земната кора, особено в ентралното 
Средногорие, което вероятно е уникално явление. 
Без съмнение с тях най-тясно са свързани текто-
но-магматичните активизации и рудообразуващите 
процеси достигнали своя апогей през горната кре-
да в ентралното Средногорие и през палеогена - в 

ентралните Родопи. И в двата района са съществу-
вали необходимите условия за образуване на круп-
ни мантийни находища  голяма проницаемост на 
литос ерата и значителна продължителност на ен-
догенните процеси и преди всичко на магматизация 
над 20 млн. години .

ретият важен резултат от проведените изследва-
ния е следствие на изясняване пространствените 
взаимодействия и взаимоотношения между разно-
посочните мантийни и корови разломи, обусловили 

ормирането на корово-мантийни тектонски възли. 
е притежават специ ични геолого-гео изични ха-

рактеристики, но най-съществената от тях е високата 
им ендогенна проницаемост. С тях пространствено 
асоциират най-крупните рудни находища на цвет-
ни метали в България. Крайният обобщаващ извод 

очевидно се закл чава в това, че земната кора в гра-
ниците на големите ендогенни рудни райони е гра-
диентно изменяща се, силно тектонски преработена, 
твърде проницаема, интензивно магмонаситена и 
рудоносна, което е и най-важната нейна интегрална 
характеристика.  
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Проф. д-р инж. . . Ли н р нов - МГУ „Св. Иван Рилски”, . . , 
роф. д-р инж. . . р тен ребен едт - У Бергакадеми райберг, Германия

сно са ормулирани двата аспекта на балансира-
ното развитие на човешкото общество. П рви -

е т  по-пълното му задоволяване със суровини и 
енергия. тори е т  минимално увреждане на 
околната среда. За двата случая са представени съ-
ществуващите тенденции и актуалните решения за 
балансирано развитие.

Историческата логика сочи, че относително 
устойчиво се е развивало създаването на 
средства за производство и свързаните с тях 
технологии. Неотменни свидетелства за това 

са епохите  каменна, бронзова, желязна, индустриал-
на и .

Големите човешки умове и част от интелектуалците 
Римски клуб , СМ  Париж 201  г. и др.  поставят на 

преден план балансираното развитие при същест-
вуването на човешкото общество. За яснота и пра-
вилното разбиране на по-долу излаганата същност 
на балансираното развитие, уточняваме следните 
понятия термини.

Минерални ресурси за задоволяване на материални, 
енергийни, битови и земеделски нужди руди, соли 
и др. . осилни ресурси за покриване на енергийни 
и материални нужди въглища, не т, газ . рганични 
ресурси за задоволяване на материални, енергийни 
и битови нужди дърва, месо, риба, лой, мас . Неорга-
нични ресурси вода, азот, кислород .

Публикуван в Сборник с доклади от Х  Международна кон еренция по открит и подводен добив на полезни изкопаеми,
0   0  ли 201  г., Варна

      
 .  

. , . 

        -
    .   

          
  .      

   .    
       

 .

И С П -П Л  Л  
П Т Т Т   Т  Т   

  

окрив не н  енер ийните н жди. енден и

осилните суровини  петрол , газ 2  и въ-
глища 0  са основните за сигурното снабдяване 
на модерното индустриално общество 1 . На тях съ-
ответстват еквивалентни количества въглерод С , 
като 10,8   годишно се използват под ормата на 
петрол, газ и въглища. Понастоящем в планетата ни 
тези суровини са над 1  000 , т.е. за още над 1 00 
години 2 . оталните резерви от въглища, уран, пе-
трол и газ са около 1 0  . 

Процесът за намаляване използването на осилните 
суровини, наречен „декарбонизация” е предизвикан 
не от недостига им, а поради ограничените възмож-
ности на атмос ерата за приемане на 2-емисии. 
Радикалното решение е в повсеместно увеличаване 
делът на електроенергията от ВЕИ напр. във РГ де-
лът на тока от ВЕИ е над 20 . В подкрепа на това 
решение привеждам  ци рите  глобален годишен 
енергиен потенциал на слънцето  2 000  от 
вятъра - 2 0  от водата -   от биомаса -
2   . Излишната електроенергия от вятъра и 
водата, в нощния интервал, чрез електролиза -

  произвежда водород и по веригата
H2 2  4→метанол , . Разбира се съществуват 
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и други възможности за получаване на водород и ме-
тан. 

окрив не н  тери лните н жди. енден и

Метанолът е един от най-големите и икономични 
синтезирани суровини, които намират около 0  
приложение в химическата индустрия . На базата 
на метанола са възможни синтезите на високомоле-
кулярните въглеводородни материали  етилен, про-
пилен, оле ини и ароматни.

Многостранно е използването на ресурсния потен-
циал за задоволяване на материалните нужди на 
обществото. Годишно у нас добиваме около 1 ,  
жител полезни изкопаеми. В някои силно развити 
страни тази ци ра е 20 жител. Съгласно , 8  ре-
сурсите и годишния добив в България на основните 
руди и нерудни полезни изкопаеми са показани в 
табл. 1.

от техните наземни площадки и най-вече от сухите 
и хидронасипищата хвостохранилищата . За Бълга-
рия тези площи са 800 2. 

ежката, леката промишленост и битът генерират 
също големи количества отпадъци. В развитите 
страни жител средно „произвежда” 1  дневно 
разнородни отпадъци . Съгласно  за 201  г. 
картината на третираните селищни отпадъци е  ре-
циклиране и компостиране  , изгаряне  2 , 
депониране  28  и др. На иг. 1 в диаграмата за
201  г., третираните селищни отпадъци са предста-
вени посредством различните диаметри на кръгове-
те . 

По е ни и о е и е р и
 и . 

оди ен добив
   .  и . 

1 Медни руди 8  00 , 2  2 ,

2 ловно-цинкови руди 1 0 2 ,8 ,8

3 елезни руди   12 28, 0,0

4 Манганови руди 1  08 ,0 2  288,

Каолинова суровина - 20 8,

Варовици за цимент - 1 2 ,

луорит - 1 0,8

8 Каменна сол - ,

Гипс - 8 ,8

10 Варовици за облицовка - 20 ,

11 Мрамори за облицовка - 2 ,

Т б . .  е р и и оди ен добив н  о новните р ди и нер д-
ни о е ни и о е и в ри

и . . ен в не о тижени т  н  е и ното от д но 
то н тво н  отде ните д рж ви в   и . 

чертано е подреждането на страните в три групи  
оползотворяващи - Германия, Австрия и др. с реци-
клиране и компостиране от  до 0  пре одни  
Англия, Италия и др. с рециклиране и компостиране 
от 0  до 0  и ограничено оползотворяващи  Бъл-
гария, Гърция и др. с рециклиране и компостиране 
от 10  до 2 . Стремежът е да се постигне рецикли-
ране и компостиране от 0 . Дебело подчертавам, 

е ре и ир нето  и о о тир нето  ин тр -
ент   д  е о р ни и и о в нето н  нови 
ровини и р в нето. За последното допри-

нася безразборното изхвърляне на пластмасови опа-
ковки на сушата, а чрез крайбрежните ивици същи-
те замърсяват моретата и океаните. Изследванията 
показват, че хиляди квадратни километра от дъната 
им са покрити с пластмасови отпадъци, като се лик-
видират водораслите, ракообразните и др.  храна за 
рибите и останалите морски животни. Установено е, 
че в 8  от организмите на полярните животни има 
наличие на пластмаси! Разтворените в морската вода 

2 емисии водят до закисляването  намаляване 
на  и оттам до масовото унищожаване на корали, 
миди, ракообразни, водорасли, риби и др.

чертават се едни „устойчиви” тенденции, които се 
изразяват в следното  недостатъчни ограничения 
и неспазването им заедно с необяснимото разто-
чителство и стремежа за печалби. е предизвикват 
през последните десетилетия о ро но нарастване 
на добива на суровини  отделянето на 2- и азотни 
емисии с н р в не н  б н  ове - рирод . 
Същото е в ущърб на природата, предизвиква на-
растване на глобалната температура и климатични 
промени с катастро ални резултати.

И С  Л    
Л Т  

енден ии 

Минният добив на суровини е свързан със значител-
но увреждане на средата, изразяващо се в заемане
нарушаване на големи площи от самите рудници, 
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Разширяването на градовете, увеличаването на зе-
меделските площи и нуждите от масивен дървен ма-
териал води до изсичане на огромни горски масиви. 
Въпреки екологичните изисквания залесяването се 
бави или не се извършва. В България за адмириране 
са дейностите на големите минни предприятия като  
„Мини Марица-изток” ЕАД, „Асарел Медет” АД, „Гео-
техмин” Д и др. за ревит и ир не  т.е. възста-
новяване на значителни насипищни площи. 

бщият извод е, че се очертават две основни тенден-
ции за опазване на околната среда  ре и ир не и 

о о тир не и ре тивир не ревит и ир -
не.

кт лни ре ени

ървото ре ение е декарбонизацията. Наложител-
но е императивното спазване на поставената цел 

2С0  независимо от наличието на достатъчното ко-
личество осилни горива. Максималното им огра-
ничаване води до редуцирането на 2-емисиите. 
Промяната на електропроизводството се базира из-
кл чително на ВЕИ. огичните изводи за развитието 
на нашата икономика са  

} Извършване на изследователска работа за опти-
мално разполагане на ВЕИ върху територията на 
страната ни до основни консуматори в разреше-
ни зони  

} Използване на върхови технологии за получава-
не на водород с минимален разход на енергия от 
ВЕИ вятър и вода  в нощния интервал чрез елек-
тролиза  

} ърсене и получаване на водород и метан от не-
конвенционални източници. 

торото ре ение е постигане на максимален про-
цент 0  на рециклиране и компостиране на из-
ползваните материали и разширяване на вторич-
ния допълнителния добив на редкоземни елементи 
лантан, церий, итрий, европий и др. , метали от пла-

тиновата група ,  и др.  и др. от отпадъци от обо-
гатяването и металургичната обработка на руди.

Чрез досегашните ни проучвания беше констатира-
но наличието на обнадеждаващо количество индий 

 в отпадъците след преработка на с алеритовата 
руда. Поставено е началото на биоизвличането на  
в сътрудничество с У Бергакадеми, райберг, Гер-
мания 10 .

Сътрудници от  , , Германия 
11 , докладват два нови метода за извличане на гор-

ните метали, а именно  

} о ро- и и но третир не, при което от ино 
смлените отпадъци в зависимост от тяхното  и 
при определени условия с помощта на екстрак-
ционни средства и йонизирани течности се полу-
чава концентрат от редкоземни елементи

} и и о и и но третир не на иносмлени 
шлакови ракции и оптични стъкла посредством 
реакциите твърдо тяло  газ, чрез вкарване до-

пълнително в кръгооборота на реактивен газ, се 
отделят редкоземни елементи.

Л

В исторически аспект относително устойчивото 
развитие на познанията - науката, технологиите и 
средствата за производство с цели  но енно -
дово в не материално-енергийните нужди на чо-
вешкото общество и и н  ит  на окол-
ната среда, принудително ни доведоха до горните 
решения.

безпечаването на сигурното развитие на общество-
то е възможно, единствено и само, когато се базира 
върху б н  ове - рирод . 
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