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До 2030 г. няма да има закрива-
не на мощности в комплекса 
„Марица-изток“, съобщават 

от КНСБ. Това важи както за тецо-
вете, така и за мините. Това е раз-
писано в Интегрирания национален 
план за климата и енергетиката до
2030 г., с хоризонт до 20 0 г., който 
на 13 януари бе представен за пър-
во обсъждане пред синдикатите 
в Министерство на енергетиката. 
КНСБ бе представена от президента 
Пламен Димитров, Валентин Вълчев 
от мин орската федерация, Георги 
Петров от Н Е, Божидар Митев от 
НС ЕБ, както и лидерите на синди-
калните организации в ТЕЦ „Мари-
ца-изток“ 2 Деян Дяков и Мини „Ма-
рица-изток“ Наско Митев.

С тези планове се определят нацио-
налните цели на държавите членки 
и политиките и мерките за постига-
нето им. Това гарантира постигане-
то на целите на европейско ниво до 
2030 г. в областта на изменението на 
климата, а именно 32  дял на енер-
гията от възобновяеми източници 
в брутното крайно потребление на 
енергия, 32,  подобрение на енер-
гийната ефективност и поне 1  
междусистемна свързаност.

Интегрираният национален план в 
областта на енергетиката и климата 

мощност, стана ясно на срещата с 
КНСБ и КТ „Подкрепа“. Това обаче е 
записано под условие, тъй като за-
виси от частния интерес към проек-
та и редица други условия.

Веднага след като стартират консул-
тациите с Европейската комисия по 
проекта на плана ще започне пара-
лелно обществено обсъждане и у 
нас с Народното събрание, местни 
и регионални институции, местната 
общественост, неправителствени 
организации и други заинтересова-
ни страни.

Синдикатите и министерството се 
разбраха, че ще проведат втора сре-
ща по плана в началото на февруари, 
след като се запознаят с проекта.

Информация на КНСБ

ДО  Г  НЯМА ДА ИМА ЗАК ИВАНЕ НА МО НОСТИ 
В КОМПЛЕКСА „МА И А ИЗТОК“

инист р Темен ка Петкова представи а п рво обс дане пред синдикатите Интегрирания национален план а климата и 
енергетиката до 2030 г.

е устойчив, социално приемлив и га-
рантира националните интереси на 
страната ни. Той ще разпише ясно, 
че България няма друга алтернатива 
освен въглищната енергетика, заяви 
министър Теменужка Петкова. По 
думите  въглищата са част от на-
ционалната сигурност и няма друга 
алтернатива за енергийната ни сис-
тема.

След 2030 г. се планира поетапно 
закриване на мощности в трите теца 
на територията на комплекса, зая-
виха от министерство. Причината 
е техният технологичен ресурс. Ако 
обаче има инвестиции в нови техно-
логии, те ще продължат да работят, 
обявиха от ведомството. 

В Интегрирания план е предвидено 
увеличаване на дела на възобновя-
емите енергийни източници в край-
ното брутно потребление до 2 , 
съобщи енергийният министър. Ка-
тегоричната визия на енергийното 
министерство е, че оттук нататък не 
може да има стимулиране на този 
тип производители на ток чрез це-
ната. Те трябва да изграждат своите 
мощности изцяло на пазарен прин-
цип, изтъкна Теменужка Петкова.

В плана е записано, че до 2030 г. 
България може да има нова ядрена 

Интегрираният национален план 
в областта на енергетиката и кли-
мата е устойчив, социално при-
емлив и гарантира националните 
интереси на страната ни. Той ще 
разпише ясно, че България няма 
друга алтернатива освен въ-
глищната енергетика, заяви ми-
нистър Теменужка Петкова
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МИННИТЕ ИН ЕНЕ И  С ЕД НА ДОБ Е ПЛАТЕНИТЕ 
ВИ ИСТИ  НАС

Професионалните направле-
ния, от които завършващите 
студенти получават най-висок 

среден доход и той бележи ръст, са 
„Математика“, „Информатика и ком-
пютърни науки“ и „Комуникационна 
и компютърна техника“, следвани от 

етал ргия , Про ване  добив и 
обработка на поле ни и копаеми , 
„Обществено здраве“, „Електротех-
ника, електроника и информатика“ и 
„Военно дело“. 

Това показват резултатите на 
Рейтинговата система на висши-
те училища за 2018 г., които бяха 
представени от министъра на об-
разованието и науката Красимир 
Вълчев. На пресконференцията при-
състваха  още ректорът на Минно-
геоложкия университет проф. д-р 
инж. Любен Тотев, Ангелина Лам-
брева, директор на дирекция „Висше 
образование“ в МОН, Асен Нелчинов 
от „Сирма Салюшънс“ и др

Министър Вълчев посочи, че посо-
чените професионални направления 
са свързани с отраслите, в които 
е налице засилено развитие през 
последните години. Тези сфери в 
най-голяма степен допринасят и за 

износа и за формирането на доба-
вена стойност. Това от една страна 
са енергетиката и добивната про-
мишленост, а от друга - отраслите, 
които благодарение на инвести-
циите от последните десетилетия 
днес успяват да бъдат конкурентни 
и на международните пазари, като 
електроника, мехатроника и маши-
ностроене. Според министъра там 
може да се очаква най-висок ръст 
на доходите и през следващите 10 

Представяне на данните от на -новото и дание на Ре тинговата система на вис и-
те илища  20.12.2018 г.

„Осмото издание на Рейтингова-
та система на висшите училища 
се утвърди не само като инстру-
мент, който дава информация на 
кандидат-студентите за избор на 
обучение в системата на висше-
то образование. Също така вече 
е важен инструмент на полити-
ката. Ние използваме информа-
цията от рейтинговата система 
и информацията за част от по-
казателите за изготвянето на 
комплексна оценка за качество 
и съответствие с пазара на тру-
да“, каза министъра на обра-
зованието и науката Красимир 
Вълчев.

години, но е вероятно да продължи и 
недостигът на кадри. Третата група 
са отрасли, насочени към грижата 
за здравето и индустриите за здра-
вословен начин на живот – основно 
медицина и фармация.

И трите направления изискват за-
дълбочено изучаване на природни 
науки и математика. Министър Въл-
чев допълни, че с оглед на данните 
инженерно-техническите специал-
ности носят най-сериозна реализа-
ция. Това е и сигнал към учениците и 
кандидат-студентите, че изборът на 
обучение по математика и природни 
науки е изключително рентабилен.

„Радвам се, че Рейтинговата систе-
ма води до промяна в политиките, 
както на МОН, които ние осъществя-
ваме основно с три инструмента –
финансирането, определянето на 
приема и стимулирането с допъл-
нителни стипендии на студентите в 
някои професионални направления –
така и в политиките на висшите учили-
ща. Някои от тях са предприели вече 
целенасочени дейности за стимули-
ране на научната дейност“, отбеляза 
още Вълчев. Той добави, че реали-
зацията на завършилите студенти 
се подобрява през последните пет 
години.

ав р илите про есионални-
те направления етал ргия  и 
Про ване  добив и обработка 

на поле ни и копаеми  апо -
ват с с аплата над 1500 лв.

Анали т на данните пока ва  
е все пак остава ре аващо 

к де е ил овек. Напр. ди-
пломата по икономика от СУ 
в рви  с 2300 лв.  от УНСС - 

1680 лв.  а от ТУ-Габрово - едва 
с 812 лв. ав р илите ма ин-
но ин енерство в ГУ могат 
да ра итат на 2590 лв. а-
плата  докато те и  и авали 
това направление в У - на 
едва 677 лв.
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аст от показателите на Рейтинговата система се из-
ползват за изготвянето на комплексна оценка за ка-
чеството и съответствие с потребностите на пазара на 
труда, въз основа на които се диференцира субсидията 
за издръжка на обучението в държавните висши учи-
лища ДВУ . Тя се явява и информационна база за оп-
ределянето на коефициентите за промяна в приема по 
професионални направления в ДВУ.

Рейтинговата система сравнява представянето на 1 
висши училища в рамките на 2 професионални на-
правления на основата на десетки показатели, измер-
ващи различни аспекти на учебния процес, научната 
дейност, учебната среда, предлаганите социално-бито-
ви и административни услуги, престижа и регионална-
та значимост на висшите училища, както и реализация-
та на завършилите на пазара на труда. 

ДИСК СИЯ НА ТЕМА „КАК БИЗНЕСЪТ ПОДК ЕПЯ 
БЪЛГА СКОТО ВИС Е ОБ АЗОВАНИЕ

На 10.01.2019 г. в БТА  се проведе дискусия, пос-
ветена на подкрепата от страна на бизнеса към 
българското висше образование. Организатор 

е ондация „Подкрепа за България, чиято основна 
цел е да подпомага талантливи български студен-
ти, които се обучават в държавните ни университе-
ти. В изказването си председателят на фондацията
д-р Розалина Козлев обяви, че от създаването си през 
2014 г. досега „Подкрепа за образование“ е предоста-
вила общо 27 стипендии на студенти с високи акаде-
мични постижения, които имат ниски доходи. За ака-
демичната 2018 2019 г. стипендиантите са четирима, 
като сред тях има и пълни отличници. Дарителите са 
малки фирми и физически лица.

В дискусията участваха всички заинтересовани страни 
във връзката образование – бизнес – представители 
на ръководствата на държавните висши учебни заве-
дения в страната, университетските кариерни центро-
ве, университетски преподаватели, експерти в МОН, 
отговорни за висшето образование, работодателски и 
браншови организации, компании, студенти. Привет-
ствия към аудиторията отправиха д-р икон. Розалина 
Козлева, председател на ондация „Подкрепа за обра-

зование , проф. д-р инж. Любен Тотев, председател на 
Съвета на ректорите на висшите училища в Република 
България и ректор на Минно-геоложки университет 
„Св. Иван Рилски  и д-р Ивана Радонова, държавен екс-
перт в дирекция „Висше образование , Министерство 
на образованието и науката.

„МГУ „Св. Ив. Рилски“ е един от първите наши университе-
ти, започнали да осъществяват сътрудничество с бизнеса. 
Почти всички добивни компании у нас си сътрудничат с 
МГУ в подготовката на студентите ни, предоставяйки ни 
различни стипендии“, изтъкна проф.  Любен Тотев. 

„Това сътрудничество не се отнася за всички български 
университети, особено в които има специалности, които 
са неприсъщи за тях. Бизнесът не поглежда сериозно към 
подготовката на кадри, които остават безработни. Затова 
Съветът на ректорите се мъчи да ограничи разрастването 
на неспецифични специалности в отделните университе-
ти“, коментира още проф. д-р инж. Любен Тотев.

По време на дискусията ръководителят на Нацио-
налния център за оценка на компетенциите към 
Българската стопанска камара доц. Томчо Томов 
представи проучване от изминалата година относно 
взаимодействието между бизнеса и висшето образо-
вание. То е проведено сред 1000 малки, средни и голе-
ми предприятия у нас. Според проучването най-актив-
ни са секторите на информационните технологии, на 
добивната и преработващата промишленост, на хими-
ческата индустрия, машиностроенето и металургията. 
Въпреки това в другите сектори няма добри инициати-
ви и идеи. Томов посочи, че често бизнесът е упрекван, 
че не инвестира в образование но това не е така.

Бизнесът инвестира, когато има добавена стойност и 
възвращаемост и може да се гарантира, че когато е 
вложил, ще получи продукта или кадрите, които иска“. 
Инвестициите са и корпоративна социална отговор-
ност, но трябва да се помисли върху нормативно регу-
лиране, гарантиране и защита на риска в бизнеса, ко-
гато  се  инвестира в образование. Така ще се осигури 
двустранна защита на интересите, съветва доц. Томчо 
Томов.

Д-р икон. Ро алина Ко лева  председател на ондация Под-
крепа а обра ование  и ра и наде да пове е ирми да се 
прис единят к м ка ата да б дат подпомагани млади от-
ли ни ст денти  които спе но да се реали ират в лгария
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По предварителни данни на Националния статис-
тически институт през ноември индексът на про-
мишленото производство, изчислен от сезонни 

данни, се увеличава с 0,4  в сравнение с октомври. 

През ноември 2018 г. при календарния индекс на про-
мишленото производство е регистриран ръст от 1,2  
спрямо съответния месец на 2017 г. 

През ноември увеличение спрямо предходния месец 
е регистрирано в добивната промишленост - с 3,.2 , в 

ЪСТ ОТ  В ДОБИВНАТА П ОМИ ЛЕНОСТ

производството и разпределението на електрическа и 
топлоенергия и газ - с 1,3 , и в преработващата про-
мишленост - с 0,3 . 

На годишна база ръст на промишленото производ-
ство, изчислен от календарни данни, е отчетен в прера-
ботващата промишленост - с 2 , а спад е регистриран 
в производството и разпределението на електрическа 
и топлоенергия и газ - с 3,9 , и в добивната промишле-
ност - с 2,6 .

НСИ

Д  ИН  ПАВЕЛ КА А ОЛОВ С П ИЗА
МИНЕН ИН ЕНЕ  НА ГОДИНАТА

Д-р ин . Павел Кара олов (вдясно)  р ководител на направ-
ление Геоло ки про вания и правление на ка еството  в 

ини арица-и ток  ЕАД пол и при а инен ин енер на 
годината

Наградата „Минен инженер на годината  на Науч-
но техническия съюз  НТС  в Стара Загора за
2018 г. получи  д-р инж. Павел Карачолов - ръко-

водител на направление „Геоложки проучвания и упра-
вление на качеството“ в управлението на „Мини Мари-
ца-изток“ ЕАД. 

Той беше избран за носител на приза на заседание на  
секцията „Минно дело и геология  към НТС в Стара За-
гора от комисия с председател инж. ивко елязков и 
специалисти от „Мини Марица-изток  ЕАД. 

Отличието е признание и за работата на инженерния  
екип на геоложките отдели в дружеството. рез раз-

Павел Карачолов  завършва специалността ”Хидро-
геология и инженерна геология“” в ВМГИ - София 
през 1981 г. и се усъвършенства защитавайки ди-
сертация  за кандидат на техническите науки през 
1991 г. В края на април 1981 г. започва работа в гео-
ложкия отдел на СО „Марица-изток“, където работи 
11 години, следват пет години в Геоложка база на 
Рудник“Трояново-1“ и над 20 години е ръководител 
на отдел „Геоложки“ в управлението на „Мини Ма-
рица-изток“ ЕАД. Цялата му трудова реализация е 
свързана с най-голямото българско дружество за 
добив на въглища по открит способ. 

работката „Въвеждане на автоматизирана пробовзе-
маща система за опробване на въглища в рудници-
те на „Мини Марица-изток  ЕАД, съгласно стандарт
БДС ISO 13909-2“се осигурява повишаване на качест-
вото на въглищата доставяни на контрагентите на 
„Мини Марица-изток“ ЕАД. Значимия си практически 
опит в областта на геоложките проучвания на Източ-
номаришкия басейн и управлението на качеството
 д-р инж. Павел Карачолов споделя като научен принос 
чрез членството си в Международната асоциация по 
инженерна геология и околна среда, член е и на Кама-
рата на инженерите по инвестиционно проектиране у 
нас и на Съюза на учените. Той има над 0 научни пуб-
ликации и доклади на международни  научни форуми.

Председателят на НТС в Стара Загора Владимир Зама-
нов връчи за  поредна година традиционните призове 
на 7 декември миналата година в Стара Загора.

„Връзки с обществеността“
„Мини Марица-изток“ ЕАД
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Ансамбълът по художествена гимнастика, инди-
видуалните състезателки Невяна Владинова, 
Катрин Тасева и Боряна Калейн, както и тре-

н орът на националния отбор индивидуално Силвия 
Стойнева, бяха на гости  в подземния рудник на „Дънди 
Прешъс Металс“ в елопеч. Изпълнителният директор 
на компанията за България д-р инж. Илия Гърков при-
ветства гостите и разказа интересни факти от работа-
та на рудника. 

ДНИК „ ЕЛОПЕ “ БЕ ПОСЕТЕН ОТ ЗЛАТНИТЕ 
МОМИ ЕТА НА БЪЛГА ИЯ

Огромна купа получи „Асарел-Медет“ АД на цере-
монията „ утболист на годината“, която събра 
елита на най-популярния спорт на 6 януари в сто-

личния Военен клуб. На церемонията бе подчертано, че 
наградата е за инвестициите на компанията в разви-
тието на детско-юношеския футбол, за отличните ус-
ловия в зала „Арена Асарел“ и чудесната организация 
на международния детски турнир „Проф. д-р Лъчезар 
Цоцорков“, в чието първо издание през декември мина-
лата година се включиха школите на „ вентус“ и „Ми-
лан“, както и световни звезди от ранга на ранко Баре-
зи и Тото Скилачи. Отличието „Развитие“ бе връчено от 
многократната световна и европейска шампионка по 
спортна стрелба и основен организатор на събитието 
Весела Лечева.

На бляскавата церемония бяха поканени и председа-
телят на Управителния съвет на К „Оборище“ Пламен 
Търкаланов, помощник-трен орът нко нков, управи-
телят на „Спорт Инвест Панагюрище“ Иван Нетов, как-
то и представители на дъщерните дружества „Тракий-
ски хотелиери“ и „Асарел Инвестмънт“. 

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

„АСА ЕЛ МЕДЕТ“ АД ПОЛ И К ПАТА „ АЗВИТИЕ“
НА Е ЕМОНИЯТА „Ф ТБОЛИСТ НА ГОДИНАТА“

Цвета Вели кова (вдясно)  директор Чове ки рес рси  в 
Асарел- едет  АД пол и наградата от Весела е ева  мно-

гократната световна и европе ска ампионка по спортна 
стрелба и основен органи атор на с битието

„Дънди Прешъс Металс“ е един от основните спонсори, 
които подпомагат дейността на Българската федера-
ция по художествена гимнастика, както и оказват по-
мощ при организацията на домакинството на Светов-
ното първенство по художествена гимнастика в София 

В нак на благодарност а емоционалното и ивяване и а 
гостоприемството моми етата подари а на д-р ин . Илия 
Г рков топка с автогра и

“За нас винаги е удоволствие, когато имаме гости, а 
особено удоволствие е, когато тези гости са нашите 
златни момичета – световните шампионки по худо-
жествена гимнастика. Между златните момичета на 
България и златните момчета на рудник „Челопеч“ 
има много общо – под златни разбираме момиче-
та и момчета, които работят със сърцата си, дават 
цялата си душа, цялата си енергия и емоции в това, 
което правят. Затова нашите момичета са световни 
шампионки, а ние сме лидери в минната индустрия”, 
сподели д-р инж. Илия Гърков по време на посе-
щението.
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Младите учени от Института по минералогия и 
кристалография „Акад. Иван Костов“ ИМК-БАН  
представиха своя инициатива, която си поставя 

за цел да провокира интереса на обществото към нау-
ката. Това стана в рамките на участието на Института 
в кампанията „БАН представя своите институти“ на 13 
декември в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българска 
академия на науките.

Сформирана специално за целта работна група от мла-
ди специалисти – геолози, химици, биолози, инженери 
и фармацевти ще отговаря на запитвания на граждани 
по интересни за обществото теми, обясни гл. ас. Алек-
сандър Николов. Областите на компетентност са  иден-
тифициране на скали, минерали, лекарства и други при-
родни или синтетични продукти  сравнителни анализи  
определяне на физични и физикохимични свойства  оп-
ределяне на химичен и минерален състав и други.

Директорът на ИМК – БАН проф. Росица Николова 
представи дейността на учените в трите направления 
на Института – „Минералогия и минерални суровини“, 
„Експериментална минералогия и кристалография“ и 
„Структурна кристалография и минералознание“. 

ПРЕДСТАВ НЕ НА ИНСТИТ ТА ПО МИНЕ АЛОГИЯ
И К ИСТАЛОГ АФИЯ „АКАД  ИВАН КОСТОВ“ В 
КАМПАНИ ТА „БАН ПРЕДСТАВ  СВОИТЕ ИНСТИТУТИ“

Директор т на И К – АН про . Росица Николова предста-
ви де ността инстит та в ала Про . . Дринов  на АН

Презентации направиха и проф. Борис ивачев и 
проф. Михаил Тарасов, които представиха последните 
постижения на учените от института.

латните моми ета ра гледа а под емните галерии в р дник Челопе  и Обогатителната абрика. И п лнителният директор 
на компанията д-р ин . Илия Г рков ра ка а а п тя на латото от недрата на емята до и вли ането м  като ценен метал

и домакинствата ни на кръговете от Световните купи 
по художествена гимнастика.

Преди да слязат в мината момичетата разгледаха опе-
ративния център, откъдето се следи и командва всяка 
дейност под земята. Разходката в галериите ги запозна 
с трудната мин орска работа, присъстваха и на демон-
страция на минна машина. После посетиха Обогатител-

ната фабрика, където става същинската преработка на 
рудата и извличането на златото.  

отографът на Българската федерация по художест-
вена гимнастика Анна Недкова направи фотосесия и 
снимки за спомен момичетата. Служители на друже-
ството също позираха за снимките.

ДПМ
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ундаменталните и приложни научни изследвания, 
които се извършват в лабораториите на института са 
насочени към проучване на минералния състав на 
скали, руди и отпадни продукти, археоминералогия-
та – експертиза в полза на археологически и истори-
чески проучвания на пигменти и мазилки, изследване 
на синтетични материали с предварително зададени 
свойства и др. Изследванията намират приложения в 
различни области като промишленост, строителство, 
военна индустрия, фармация, козметика и др. Институ-
тът разполага и с единствената лаборатория, в която 
може да се прави монокристален анализ на образци.

Колекцията на института „Минералното разнообразие 
на България“ наброява над 1000 образеца от български 
находища. Към колекцията се включва и тематичната 
сбирка „Ахатите в България“. Институтът разполага и 

Част от колекцията на Инстит та по минералогия и кристалогра ия Акад. Ив. Костов  инералното ра нообра ие на лга-
рия  бе пока ана аедно с постери а де ността на инстит та в в оа ето на Академията

Кампанията продължи в сградата на Института по ми-
нералогия и кристалография на ул. „Акад. Георги Бон-
чев“, където  лабораториите бяха отворени за посети-
телите, които имаха възможността да видят различни 
демонстрации.                                                                    БАН

Про . Росица Николова посрещна посетителите и в сградата на И К  к дето ги апо на с лабораторните реди  на които се 
и в р ват и следванията на минералния с став на скали  р ди и др. 

Про . и аил Тарасов представи последни пости ения на 
ените от инстит та

с богата база данни на експонатите от научната колек-
ция, както и електронна библиографска база данни за 
минералите в България с 4000 заглавия. аст от експо-
натите бяха показани заедно с постери за дейността на 
ИМК във фоайето на Академията.
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ИЗЛО БА „ЗЕОЛИТИТЕ  БОГАТСТВОТО НА БЪЛГА ИЯ“
В МУЗЕ  ПО МИНЕРАЛОГИ , ПЕТРОЛОГИ  И ПОЛЕЗНИ 
ИЗКОПАЕМИ К М СУ “СВ. КЛ. ОХРИДСКИ

На 9 ноември 2018 г. в Музея по минералогия, пе-
трология и полезни изкопаеми към СУ “Св. Кл. 
Охридски  бе открита изложбата „Зеолитите - бо-

гатството на България“. В трите витрини са експони-
рани над 100 образеца от частните колекции на Злати 
Златев, Димитър Стоянов, Димитър Иванов, Светослав 
Петрусенко и Николай Господинов. Те за пореден път 
отвориха своите лични колекции, с което позволиха на 
всички любители на минералния свят да се възхитят 
на експонатите. Уредниците са включили и образци от 
колекциите на покойните доц. Ангел Ангелов и Петър 

апразов. Различен поглед към зеолитите предста-
вляват изложените образци на зеолитизирани туфи от 
Източни Родопи. Техният микросвят е показан в елек-
тронномикроскопски снимки, предоставени от проф. 
Георги Киров.

Доц. Младенова благодари на Елена Нейкова и доц. 
Светослав Петрусенко, работили дълги години в музея 
и спомогнали той да бъде възобновен и обогатен. Бе 
представена и новата уредничка - Теодора Билярска.

Проф. Киров припомни накратко на присъстващите ос-
новни факти от  необхватната област на зеолитите. „На-
именованието им е дадено от шведския минералог Аксел 
Кронщед пред повече от  години - зео кипя   и литос 
камък  на базата на отнасянията на зеолита в пламъка на 

духалка. По-късно се появяват още минерали със същите 
свойства и ги наричат плочест зеолит наречен по-късно 
хейландит , брашнест зеолит ломонтит , и т. н. В момента 
са описани повече от  минерални вида. Това е и най-го-
лямата група измежду силикатите и то с учудващо скучен 
химичен състав - , , , , . Няколко минерала имат 
и ,  и . Те се образуват в хидротермални жили и
геоди и са резултат на нискотемпературно хидротермал-

Доц. д-р Василка ладенова  р ководител на катедра и-
нералогия  петрология и поле ни и копаеми  к м СУ Св. Кл. 
О ридски  откри и ло бата и по драви прис стващите - на-

ни работници  преподаватели  ст денти и еници

но минералообразуване. Такива са и повечето от изложе-
ните екземпляри. Минералите в хидротермалните жили 
са в много малки количества, за да бъдат използвани, но 
те са изиграли много важна роля за изследване на свой-
ствата им.“

Проф. Киров отбеляза установяването на уникалните 
свойства на зеолитите - способността им да дехидра-
тират обратимо, подчертаната им способност за йонен 
обмен, каталитичната им активност и ролята им като 
молекулни сита. Тези свойства дават перспективи за 
приложението им в различни области  за пречистване 
на питейни и отпадни води, почви, вкл. от тежки и ра-
диоактивни елементи, в перилните препарати, и много 
други. Това обуславя и възникването на промишленост 
за синтетични зеолити, която в момента произвежда 
стотици хиляди тонове с нови свойства и неизброими 
приложения в изделия и технологични процеси. Досега 
са реализирани от порядъка на 2 0 структурни типа.

„С излизането на пазара на синтетичните зеолити се оказ-
ва, че на планетата има огромни количества природни
зеолити, резултат от променени вулкански туфи. Обстоя-
телството, че те остават незабелязани се обяснява с оп-
тичните им свойства, които са трудно различими от тези 
на вулканските стъкла. Тяхното намиране става възмож-
но преди всичко благодарение на масовото приложение 
на рентгенови дифракционни техники.“

„За мен бе истинско удоволствие да видя десетина 
образци измежду всички колекции, които са истин-
ски бижута“,  сподели проф. Георги Киров по време 
на откриване на изложбата.

Про . Георги Киров  д лгогоди ен преподавател по минера-
логия в Со и ския ниверситет  и несе лекция а еолитите 
и под ерта  е това са и кл ително атрактивни минерали
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Стилбит  родо ро ит  Ст рница  Давид-
ково - колекция на лати латев

Натролит  анево  ргас - колекция на 
лати латев

Стилбит  етли ка  Кирково - колекция 
на лати латев

Лекторът запозна гостите накратко и със състава и 
добива на природните зеолити у нас и по света, както 
и с параметрите на някои находища в България - Вар-
ненско, Добруджа и Родопите. Проф. Киров подчерта, 
че при изследването на минералогията на България и 
специално на зеолитовата по негови спомени около 
1964 г. , значителна роля са изиграли някои колекцио-
нери и техните колекции - инж. Майерович, инж. Саха-
ров, доц. Светослав Петрусенко, доц. Ангел Ангелов. 
Това сътрудничество продължава и е ползотворно и в 
този момента. 

„За мен тази изложба разкрива богатството на значител-
но представеното в нея находище „Златолист“, което има  
много и разнообразни минерални видове. В тях участва и 

барий, което го прави още по-богато и по-интересно.“, от-
беляза проф. Киров. В заключение той благодари на 
колекционерите и уредниците на музея за труда, усили-
ята, старанието, любовта и естетическото чувство при 
подреждането. 

За всички, които не са разгледали изложбата в деня на 
откриването, могат да го направят всеки делничен ден, 
в работното време на музея.

На страниците на списанието ще ви покажем снимки 
на част от образците, любезно предоставени от музея. 
За колекцията си ще разкаже и един от участниците в 
изложбата - Димитър Стоянов, дългогодишен автор и 
приятел на „Минно дело и геология“.

Димит р Стоянов е страстен колекционер на 
минерали от д лги години  с много богата и 
ра нообра на колекция. То  е от ората при 

които работата и обито с впадат. Пол ва ра ли ни 
те ники а обработката на минералите  вкл ител-
но и превр щането им в прои ведения на и к ство-
то – картини  би та и др. Седем години се е ани-
мавал с про ване и картиране  главно на Странд а 
и Сакар планина  като е аствал и в и работване-
то на тя ната минно-геоло ка карта в 1:25 000. 
Има д лгогоди ен ста  в НИПРОРУДА  к дето се 
е анимавал с минералогия на поле ни и копаеми 
при ра работването на на одища и с и аване на 
веществения с став на минералите. Пре  2000  г. 
пост пва в Инстит та по минералогия и кристало-
гра ия к м АН  к дето работи и сега. Работата м  
е св р ана с и готвянето на микроскопски препара-
ти и ра ли ни видове анали и. Има 4 и обретения и
2 патента в областта на минералогията и обогатя-
ването. 

Димит р Стоянов с с Светлана Ен ева и д-р Петко Пет-
ков от Националния м е  емята и ората  по време 
на т рсене на ериерити в областта Добра могила  ре -
ни ко. Светлана Ен ева е автор на снимката на ерие-
рита от та и област - стр. 11
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Всяка година заедно с колеги колекционери избира-
ме минерал и правим тематични изложби, като тази 
е посветена на зеолитите. В експозицията има из-
ложени кристални форми от групата на зеолитовите 
минерали от района на селата Златолист и Бараци, 
Крумовградско. Аз и мои колеги и приятели не пре-
тендираме, че сме откриватели на зеолитите в този 
район, но ние попаднахме на едни от най-красивите 
им кристални форми. Успяхме да намерим около 7 – 8 
вида, като например морденит, факолит (тройник на 
хабазита), хейландити и големи кристали аналцим. 
Освен, че са подходящи за колекциониране, нами-
рането на кристалите на аналцима е и много вълну-
ващо. Те се образуват в геоди и когато попаднеш на 
такъв „скален мехур“, кристалите буквално „изтичат“ 
при разпукването на геодата. В този район открихме 
и един от най-редките зеолити хармотом - (Ba0,5Ca0,5,
K,Na)5[Al5Si11O32].12H2O. Той е малко разпространен по 
света и затова доста скъп – едно малко кристалче е 
около 150 долара. За наша радост, и в моята колекция, 
и в тази на колегите има много хубави екземпляри. 

Има и минерали, открити в Лозенската планина – ло-
монтит и стилбит. В колекцията има и стилбит от Ви-
тоша, намерен е преди 10 години,  още по време на ра-
ботата на кариера „Липата“ над Владая. Друг минерал, 
който е показан е фериеритът от местността Добра 

могила, Брезнишко. Първоначално наличието му там 
констатира д-р Петко Петков и по-късно заедно с него 
и със Светлана Енчева открихме добри екземпляри. 
Експонирани са томсонит и натролит от  Извор, Бур-
гаско, както и кристален клиноптиолит от района на 
с. Ауста, между Крумовград и Момчилград. Характер-
ното за него е, че кристалите му могат да се видят не 
само под микроскоп, тъй като достигат до 1 – 2 mm.

Имам изобретение за метод и апаратура за количест-
вен анализ на мономинерални зеолити.Той може да 
се използва като полеви метод за определяне коли-
чеството на клиноптилолит в скалите. Има следните 
предимства: получават се точни данни за количество-
то на зеолитовите минерали в скалите; специфичен 
е само за минерали от групата на зеолитите; всички 
операции са опростени и от работещите не се изисква 
висока квалификация: апаратурата е леко преноси-
ма; нe се замърсява околнатa среда и не се излъчват 
вредни за здравето лъчения. В метода се използва 
адсорбционният капацитет на зеолитите по азот. Де-
хидратираните зеолити сорбират избирателно азот от 
въздуха, като се извършва обменна сорбция поради 
изключителната хидрофилност на зеолитите. По из-
мереното налягане, създадено от азота, изместен от 
каналите на зеолитовата структура от водни молеку-
ли, се определя съдържанието на зеолити в скалите. 

Аналцим, Златолист, Крумовград - ко-
лекция на Димитър Стоянов

Хабазит (факолит), Златолист, Крумов-
град - колекция на Димитър Стоянов

Хармотом, Златолист, Крумовград -- ко-
лекция на Димитър Стоянов

Хейландит, Бабица, Брезник - колекция 
на Димитър Стоянов

Фериерит, Добра могила, Брезник - ко-
лекция на Димитър Стоянов

Хабазит, Черноморец, Бургас - колекция  
на Димитър Иванов
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Хабазит, турмалин, Витоша - колекция 
на Ангел Ангелов

Пренит, стилбит, Витоша - колекция на 
Ангел Ангелов

Стилбит, хлорит, кварц, Витоша - колек-
ция на Ангел Ангелов

Хабазит, епидот, Малко Търново, Бургас 
- колекция на Ангел Ангелов 

Стилбит, Витоша - колекция на Ангел 
Ангелов

Хабазит, Витоша - колекция на Ангел Ан-
гелов

Хармотом с глинести включения, Зла-
толист, Крумовград - кол. на З. Златев

Клиноптилолит, Чуково, Момчилград - 
колекция на Злати Златев

Аналцим, хейландит, Златолист, Кру-
мовград - колекция на Злати Златев

Хармотом, Златолист, Крумовград -  ко-
лекция на Злати Златев

Хейландит, Златолист, Крумовград - 
колекция на Злати Златев

Сколецит, Рударци, Витоша - колекция 
на Ангел Ангелов
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На 6 и 7 декември 2018 г. в Аулата на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ се проведе 
Националната научна конференция с междуна-

родно участие „Геонауки 2018“. Конференцията беше 
посветена на 160 години от рождението Вацлав Хер-
менгилд корпил 18 8–1923  и 10  години от рожде-
нието академик Иван Костов 1913–2004 .

Националната конференция „Геонауки 2018“ се орга-
низира от Българското геологическо дружество, със 
съдействието на Геолого-географския факултет при СУ 
„Св. Кл. Охридски“, Националния музей „Земята и хора-
та“ и НТС по Минно дело, геология и металургия. Конфе-
ренцията се проведе под почетното председателство 
на акад. Тодор Николов, акад. Иван Загорчев и акад. 
Илия Бручев. С участието си в сесиите на конференци-
ята, събитието уважиха колегите от Минно-геоложкия 
факултет на Белградския университет Сърбия  проф. 
Весна Ристич Ваканяц, проф. Борис Ваканяц и докто-
рантите Бранислав Петрович и Велко Маринович.

Конференцията „Геонауки 2018“ беше открита с привет-
ствие към участниците и гостите от председателя на 

НАЦИОНАЛНА КОН ЕРЕНЦИ  С МЕ ДУНАРОДНО У АСТИЕ 
„ГЕОНА КИ “, ПОСВЕТЕНА НА 

 ГОДИНИ ОТ О ДЕНИЕТО НА ХЕ МЕНГИЛД КО ПИЛ И 
 ГОДИНИ ОТ О ДЕНИЕТО НА АКАДЕМИК ИВАН КОСТОВ

Организационния комитет и председател на БГД доц. 
Евгения Тарасова с  . При откриването доц. Тара-
сова връчи Почетна грамота на доц. оцо нев, избран 
за почетен член на Българското геологическо друже-
ство за значим принос в издаването и издигането на 
престижа на изданията на БГД, като дългогодишен 
главен редактор и за професионалните му приноси в 
областта на петрологията и регионалната геология
с  . Доц. Тарасова връчи и билейна грамота на 

проф. Албрехт фон Квад IG -E , Цюрих, вейца-
рия  – дългогодишен редовен чуждестранен член на 
БГД, за значимите му професионални приноси в бъл-
гарската геология и по случай навършването на кръгла 
годишнина с  . С билейна грамота беше удостоен 
и проф. Божидар Маврудчиев от СУ „Св. Кл. Охридски“, 
за неговите научни приноси в областта на геологията 
и петрологията, за заслугите му в подготовката на ня-
колко поколения кадри по геология, за изследванията 
му върху историята на българската геология и по слу-
чай навършването на 8  години.

Във встъпителния доклад на пленарната сесия „Ака-
демик Иван Костов – звезда в българската геология 

Херменгилд Херман  корпил е роден на 8 февруари 18 8 г. в гр. Високе Мито ехия . Дипломира се в Техни-
ческия университет в Прага и в Лайпцигския университет. Пристига в България през 1879 г. и в продължение 

на 27 години е учител в Пловдив, Сливен, София, Русе и Варна. Заедно с братята си Карел и Владислав, той е 
сред основоположниците на българската археология и музейно дело. Херман корпил е първи уредник на Вар-
ненския археологически музей, основател на музея в Сливен и на природонаучния музей в Русе. Той е автор на 
първата геоложка карта на Източна Румелия 1882 , на трудове върху праисторията, паметниците и манастирите 
от ранното и късното средновековие в Източна България 1887–1914 , първото обобщение върху географията и 
статистиката на Княжество България 1892, заедно с Карел корпил  и на изследвания върху карстовите явле-
ния 1900, заедно с Карел корпил . Признание за научните постижения на Херман корпил са членството му 
в Руския археологически институт Цариград , Българския археологически институт, Германския и Австрийския 
археологически институт и Природо-изпитателното дружество в Перторгад Русия . Херман корпил умира на 2  
юни 1923 г. и е погребан край развалините на раннохристиянската базилика в м. Джанавара до Аспарухово при 
гр. Варна , известна днес като корпиловата базилика. Заедно с братята си извършва активна и широка народо-
полезна дейност и остава искрен приятел на България до края на живота си.

Академик Иван Костов е роден на 24 декември 1913 г. в гр. Пловдив. През 1936 г. се дипломира по специал-
ност Естествена история в Софийския университет „Св. Климент Охридски . След четири години заминава на 

специализация в Кралското минно училище на Лондонския имперски колеж, където остава до края на Втората 
световна война и защитава дисертация на тема „Генезис на железорудното находище Крепост . В следващите 
години той е избран за професор, член-кореспондент и действителен член академик  на Българската академия 
на науките. Заемал е редица ръководни длъжности в Софийския университет, БАН, научни дружества и организа-
ции, в. т.ч. и на Международната минералогическа асоциация. Автор е на повече от 2 0 научни труда, в областта 
на минералогията, кристалографията, систематиката и класификацията на минералите, голяма част от които са 
публикувани в престижни международни издания. Богатата му творческа кариера е свързана и с дългогодишна 
преподавателска дейност. Монографичните му учебници по „Кристалография  и „Минералогия  са претърпели 
няколко издания, преведени са на английски и руски език и са оказали неоценима помощ при израстването на 
поколения минералози, не само у нас, но и в чужбина.
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по случай 10  години от рождението му , акад. Тодор 
Николов с   направи един вълнуващ портрет на го-
лемия учен, с „..поглед на художник и душа на поет, гле-
дащ към края на безкрая . Докладът на авдар Начев 
и ивка накиева беше посветен на богатия жизнен 
път, научните и обществените приноси на Херменгилд 

корпил. Следващите доклади от пленарната сесия 
на конференцията бяха академични публични лекции, 
изнесени от д-р Николай Бонев с  , д-р Атанас ата-
лов с   и д-р илип Мачев от Геолого-географския 
факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, и от д-р Михаил Та-
расов с   от Института по минералогия и кристало-
графия при БАН, по случай избирането им на академич-
ната длъжност „професор . Лекцията на проф. Николай 
Бонев беше посветена на магматизма и тектониката 
на офиолитите в източната част на Вардарската зона 
при Халкидическия полуостров Северна Гърция . Про-
фесор Атанас аталов направи задълбочен преглед 
на постиженията и перспективите при изследванията 
на „Доломитния проблем , с чудесни примери от доло-
митни скали в България. Професор Михаил Тарасов 
представи класически примери на кристалографски 
ориентационни взаимоотношения между минерални 
индивиди в изследвани от него минералообразувател-
ни процеси. Лекцията на проф. илип Мачев беше пос-
ветена на „Енигмата Сакар .

В програмата на „Геонауки 2018“ намериха място 76 
рецензирани научни съобщения, от които 27 бяха 
представени като устни, а 49 като постерни доклади. 
Автори и съавтори на докладите бяха 181 души от 4  
научни институции, дружества и обществени организа-
ции и 14 държави България, Великобритания, Гърция, 
Италия, Малта, Македония, Полша, Република жна 
Африка, Румъния, Русия, Словакия, Сърбия, ранция и 

вейцария . Сред тях голяма активност проявиха гос-
тите от Сърбия. Професор Весна Ристич Ваканяц с  
9  изнесе интересен доклад от голям авторски колек-
тив за карстовия извор Андрича Западна Сърбия  и 
представи по увлекателен начин обекти от геоложкото 
наследство в южната част на Стара планина Източна 
Сърбия . В докладът на проф. Борис Ваканяц с   
беше направена подробна характеристика на офиоли-
тови рудопроявления на хром в З Сърбия. Колегите 
Бранислав Петрович и Велко Маринович докладваха 
резултатите си от изследванията им върху карстовите 
извори Мокра и Дивляна, които са важни за водоснаб-
дяването на гр. Ниш СИ Сърбия . Според тематичната 
им насоченост докладите на „Геонауки 2018“ бяха раз-
пределени в девет научни сесии  Геохимия и петрология
14 доклада  Минералогия 13 доклада  Регионална ге-

ология и геофизика. Геотектоника и структурна геология
4 доклада  Съвременна геодинамика и сеизмология. 

Околна среда и природни рискове  доклада  Палеон-
тология, стратиграфия и седиментология 11 доклада  
Хидрогеология и инженерна геология 14 доклада  На-
ходища на минерални суровини 3 доклада  Геоложко 
наследство, археогеология и интердисциплинарни из-
следвания 8 доклада  Геопроекти 4 доклада . И тази 
година повечето от участниците предпочетоха да се 
представят на постерната сесия, която беше органи-
зирана в Залата с гигантски кристали на Националния 
музей „Земята и хората  с   . Научните съобще-
ния бяха отпечатани в Списание на Българското гео-

логическо дружество год. 79, кн. 3 , с главен редактор 
оцо нев. Над две трети докладите бяха публикувани 

на английски език. Свободен достъп до публикувани-
те материали е осигурен на интернет-страницата на 
Списанието на Българското геологическо дружество 

. gd. g revie - gs .

Конференцията „Геонауки 2018“ приключи с награжда-
ване на млади геолози за високо научно ниво на пред-
ставен доклад. Председателят на Организационния 
комитет и председател на БГД доц. Евгения Тарасова 
награди с почетни грамоти  Милен Ставрев Геологиче-
ски институт - БАН  с  ,  за постерния му доклад 
„Геохимични особености на хидротермалните изменения и 
полиметалната рудна минерализация в района на с. Бабяк, 
Западни Родопи България  предварителни резултати , 
Велко Маринович Белградски университет, Сърбия  
с  , с устен доклад „Анализ на условията за разто-

варване на карстовите извори Мокра и Дивляна СИ Сър-
бия“ и Иван Маринов МГУ „Св. Иван Рилски  с  , с 
устен доклад „ актори, контролиращи рудообразувател-
ните процеси в златно-сребърно находище Милин камък, 
Западно Средногорие“. С Почетна грамота „Професор 

ивко Иванов“ и парична награда от фирма „Геоложки 
Консултации Мургана“ ООД беше награден Александър 
Николов Институт по минералогия и кристалография -
БАН , за доклада му „Олекотени геополимери на основа-
та на летяща пепел . Конференцията беше закрита кок-
тейл - коледна вечер на геолога в Националния музей 
„Земята и хората“. Виното за коктейла беше специално 
осигурено от „Елаците – Мед“ АД .

Организационният комитет на конференцията „Гео-
науки 2018“ проведе конкурс за любителски фотогра-
фии „Геофотоконкурс 2018 . Пет тематично свързани 
снимки, посветени на Геопарк „Белоградчишки скали , 
бяха селектирани и отпечатани на календара на Бъл-
гарското геологическо дружество за 2019 г. Автори на 
снимките са Росица Иванова, Борис Вълчев, Евгения 
Тарасова и Диана Ангелова. В Списанието на БГД са 
включени и фотографиите на скалния феномен „Про-
въртеника  при с. Карлуково Ловешко , с автор Диана 
Ангелова с   метаморфозирани в гранулитов фа-
циес гнайсови блокове в ураноносни левкогранити от 
Намибия, с автор Калин Найденов с   и растителни 
макрофосили от палеогенската система при с. Устрен 
Източни Родопи  на Владимир Бозуков с  . В кон-

курса участваха и ученици от пети клас на СУ „Н. . Ва-
пцаров  – гр. Царево. Децата са членове на Клуб „Млад 
P , журналист и фотограф , с ръководител Мария Ди-
митрова и са изпратили фотографии от ерноморското 
крайбрежие край родния им град. Организационният 
комитет на конференцията „Геонауки 2018“ избра да 
публикува снимките на Пламена Генова с  , Ели-
забет Клинчарова с   и Мария Недялкова с  .

Провеждането на конференцията „Геонауки 2018“, като 
най-значимо научно събитие в областта на геология-
та в България за 2018 г., беше възможно единствено 
и благодарение на платиненото спонсорство на „Ела-
ците –Мед“ АД и индустриална група ГЕОТЕХМИН, на 
сребърното спонсорство на „Велосити Минералс“ АД, 
на „Евромакс Експлорейшън Сървисиз“ ЕООД, на „Евро-
макс Сървисиз  ЕООД собственост на Асарел Инвест-
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мънт ЕАД, на Тотал Е П България, на „АКВАХИМ“ АД и 
на бронзовото спонсорство на „ интех“ ООД, на които 
Организационният комитет изказва благодарност. 

бомир Методиев
Зам.-председател на Управителния съвет на БГД
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Впоследно време за 
„ядарит“ се говори 
и пише от Лондон 

до Мелбърн. Този нов 
минерал е открит през 
2004 г. в ядката на сон-
дажи, провеждани в 
поречието на р. дар, 
южно от планината Цер 
Западна. Сърбия . Де-

тайлното му описание 
от голяма група учени 
датира от 2007 г., като 
е признат за нов и уни-
кален минерал, раз-
пространен единствено 
в Сърбия. Минералът 
е от моноклинна крис-
тална сингония, с фор-
мула i aSiB3O7O , бял 
на цвят, полупрозрачен, 
порцелановиден, кре-
хък, с твърдост 4-  по 
Моос  и специфична 
плътност 2,4 . Образува 
се в зоната на хиперге-
незата, при рекомбина-
ция на продукти от изветрителни процеси, протичащи 
и в днешно време. даритът е намерен от екипи на сме-
сеното предприятие „Рио Сава Експлорейшън“ клон на 
„Рио Тинто Експлорейшън“ , в околностите на община 
Лознице. Сондажните работи са започнали на основа-
та на ранни рудни търсения от 90-те години на мина-
лия век , предприети от Минно-геоложкия факултет на 
Университета в Белград. В извлечените ядки ядаритът 
се среща под формата на овални впръслеци и плътни 
агрегати с различни размери. Първоначалните оценки 
определят прогнозните запаси от ядарит в тази общи-
на на около 200 млн. t, залягащи на километрова дъл-
бочина. Високото съдържание на литий и бор в мине-
рала го прави привлекателен за добивната индустрия 
предвид изключително голямото търсене на литий 

от съвременното автомобилостроене, съобщителните 
технологии и космическото приборостроене, а на  бора 
– от много промишлени производства . Трудностите в 
тяхното усвояване идват от уникалния минерален със-
тав и необходимостта от съответна методика за кон-
центриране и извличане на полезните елементи. Едва 
през 2018 г. технологично-развойният център на „Рио 
Тинто Венчърс“ в Мелбърн Австралия  обяви, че е на-
мерил успешен подход за промишлен добив и прера-
ботка на рудата. Това позволява да започне процедура 
по технико-икономическа оценка на проект „ дарит“ за 

Р бриката ПО СВЕТА  специално а списание инно дело и геология  се води от ПРО . ВЕНЕ ИН ВЕ ЕВ

ОТ ОТК ИТИЕТО „ЯДА ИТ“ ДО ИНД СТ ИАЛНИЯ П ОЕКТ 
„ЯДА “ ИЗМИНА ПОВЕ Е ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЕ

разработка на находищата в няколко участъка от „Рио 
Сава Експлорейшън“. Досега за движението на проек-
та от компанията „Рио Тинто“ са инвестирани около
100 млн. долара. Количеството на запасите е уточне-
но в хода на проучвателно сондиране и съставя общо
136 млн. t. През последните няколко месеца сръб-
ските медии дадоха гласност на проекта чрез интер-
вюта на геолози, технолози и премиера на страната -
г-жа Брнабич. Стана ясно, че сръбското находище е 
едно от най-богатите в света, като може да задоволи 
10  от световните нужди от литий. Само в участъка 
Долни дар се намират 114 млн. t  суровина със съдър-
жание на литиев окис от почти 2  и бор 3 . Население-
то от селищата в този пограничен и планински район 
на Сърбия е много обнадеждено и подпомага работата 
и бита на сондажните екипи. Проектите за създаването 
на мащабна добивна и преработвателна инфраструкту-
ра в тази периферна част на страната са мащабни и 
многообещаващи относно резонансното бъдещо бла-
гоустройство на съобщителната мрежа и обществени-
те институции – училища и лечебници. Прогнозите со-
чат за начало на добив към 2023 - 2024 г. Находището 
ще бъде разработвано по минен подземен  способ в 
течение на около 0 години. 

Източници  Политика , . ,  . ,  . 

Геогра ско поло ение на аст ците с ядарит  обра ци от сонда ните ядки и де стваща сон-
да на площадка
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Възможностите на цифровата фотограметрия се 
развиват все повече и повече, тъй като те са 
пряко свързани с развитието на апаратурите 

и системите за събиране на информация. Освен за 
традиционните маркшайдерски дейности, като на-
пример получаване на числени модели, изчисляване 
на обеми, заснемане на изработки и др. те могат да 
намерят приложение и за целите на геоложкото кар-
тографиране, проследяване състоянието на скални 
масиви, на целици и други. Тази методика може да 
се приложи и за заснемане на различни повърхни-
ни и модели, например стените и тавана на тунели, 
за заснемане на инженерни съоръжения, на пътнот-
ранспортни произшествия изобщо навсякъде, където 
се цели създаване на модели с визуално пресъзда-
ване на реалността. И тази реалност на обекта или 

КЛАСИФИКА ИЯ НА П ИЛО НИТЕ НАП АВЛЕНИЯ 
НА ИСЛЕНИТЕ ФОТОГ АМЕТ И НИ МОДЕЛИ
В ПОДЗЕМНИЯ ДОБИВ

Гл. ас. д-р инж. Веселина Господинова - veselina gospodinova80 a v. g
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски  

CLASSIFICATION OF APPLICATION’S AREAS OF DIGITAL PHOTOGRAMMETRIC MODELS IN 
THE UNDERGROUND MINING
Chief Assistant Veselina Gospodinova, PhD - 
University of Mining and Geology „St. Ivan Rilski”

ABSTRACT

he paper dis usses the possi ilities o  digital pho-
togra etr  and ore spe i i all  the generation 
o  digital sur a e odels in the underground ining. 
It presents the appli ations o  the photogra etri  

odels or solving various pro le s related to geo-
logi al apping, o servation, inspe tion, do u en-
tation ro k e hani s pro le s and others. he 
advantages o  the proposed ethodolog  are e a -
ined.

KEYWORDS: range photogra etr , digital odel, 
appli ation s areas, underground ining

ЕЗ МЕ

Статията разглежда възможностите на цифрова-
та фотограметрия и по-конкретно създаването на 
числени цифрови  модели на повърхнини в подзем-
ния добив. В нея са представени приложенията на 
тези модели за решаване на различни задачи, свър-
зани с геоложко картографиране, наблюдение, доку-
ментиране на проблеми в скалната механика и други.
Разгледани са предимствата на предложената мето-
дика. 

КЛ ОВИ Д МИ: близкообхватна фотограметрия, 
числен модел, приложни направления, подземен до-
бив

повърхнината се получава в определена координатна 
и височинна система, което позволява извършването 
в последствие на различни наблюдения и анализи, и 
решаването на специфични позиционни и метрични 
задачи. 

Приложенията на числените фотограметрични моде-
ли в подземния добив, най-често се свеждат до

l Създаване на графична документация

l Намиране на обем на иззетата минна маса

l Картографиране на напредъка на минните работи

l Определяне състоянието на стените и тавана на 
минни изработки
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l Определяне състоянието на це-
лици

l Геоложко структурно картогра-
фиране

l Наблюдение на движенията на 
скални маси и следене на де-
формационни състояния

l Извършване на различни видо-
ве анализи и други.

Има изследвания, които разглеж-
дат въпросите свързани с генери-
рането на числени модели на части 
от подземни рудници, прилагайки 
методите на цифровата фотограме-
трия 1, 4 , , 6 . 

Триизмерните дигитални фотогра-
метрични модели на подземни руд-
ници намират приложение не само 
при решаване на различни марк-
шайдерски задачи, но те могат да 
се използват успешно и от геолози-
те. Тези числени фотограметрични 
модели се явяват една по-добра 
алтернатива или допълнение към 
досега използваните средства за 
определяне на геометричните еле-
менти на пластoвите находища –
непосредствено чрез компас и 
ролетка  или косвено чрез измер-
ване на величини от пласта, които 
аналитично са свързани с елемен-
тите на залягането му . В изслед-
ване, реализирано в подземен руд-
ник, са представени примери за 
приложението на такива модели за 
геоложко картографиране и наблю-
дение, както и за документиране на 
проблеми свързани с механика на 
скалите 6 .

През месец юни 2018 г. е реализи-
рано и първото изследване в Бъл-
гария, при което се прилагат мето-
дите на цифровата близкообхватна 

. ГЛ  АС  Д  ИН  ВЕСЕЛИНА ГОСПОДИНОВА е преподавател към катедра „Мар-
кшайдерство и геодезия“ в МГУ „Св. Иван Рилски“. Автор е на редица научно-при-
ложни статии и доклади в областта на земната и въздушна фотограметрия, 
дистанционните изследвания и обработката на изображения. Темата на дисерта-
ционния  труд е „Приложение на методите за обработка и анализ на космически 
изображения при формиране и интерпретация на регистрираните в тях обекти . 
Участвала е в различни конференции и симпозиуми. Взела е участие в три на-
учно-изследователски проекта, на два от които е била ръководител. ленува в 
Научно техническия съюз по минно дело, геология и металургия и Съюза на гео-
дезистите и земеустроителите в България.

Photo S an Pro essional Edition в 
локална координатна система. По-
лучената средна квадратна грешка 
абсолютната точност на модела  

след изравнението е 0,007  и е 
представена на и  , а визуализа-

иг. 1. Координати на контролните то ки и средна квадратна гре ка от и равнение-
то на  моделa  пол ен с ци ров отоапарат anon EOS600

фотограметрия за създаване на 
числен цифров  модел на част от 
галерия в подземен рудник „Ерма 
река“, „Горубсо Златоград“ АД. 

отограметричното заснемане 
е извършено с цифров огледал-
но-рефлексен фотоапарат Canon 
EOS600  с пространствена разде-
лителна способност 16 pi  и две 

E  осветителни тела, всяко от кои-
то по 16 000 l . За създаване на мо-
дела са използвани 314 фронтални 
и наклонени снимки и 21 опорни 
точки разположени и маркирани 
равномерно върху целия обект. 
Координати те на същите са опре-
делени с тотална станция ri le 
S6. Обработката на изображенията 
е реализирана в програмната сре-
да на приложния софтуер giso t 

През месец юни 2018 г. е ре-
ализирано и първото изслед-
ване в България, при което се 
прилагат методите на цифро-
вата близкообхватна фотогра-
метрия за създаване на числен 
цифров  модел на част от га-

лерия в подземен рудник „Ерма 
река“, „Горубсо Златоград“ АД. 
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иг. 2. Ви али ация на аст от с дадения трии мерен ислен модел с текст ра - и глед отв тре

ции от генерирания триизмерен числен модел с текс-
тура на обекта на и   и 3.

След създаване на фотограметричния модел, същият 
обект е заснет и с тотална станция ri le S6 в ре-
жим на безрефлекторно измерване, с вграденото в 
инструмента приложение, за сканиране на повърхни-
ни със стъпка на сканиране 0, 0   0, 0 . Изчислен 
е обема иззета минна маса съответно чрез модели-
те, получени от фотограметричното и геодезическо-
то заснемане, а след това те са сравнени. Разликата 
между двата обема е 1,02 , което дава основание да 
се счита, че предложения фотограметричен метод 
може да се използва за изчисляване на обем иззе-
та минна маса в подземни условия хоризонтални
наклонени галерии, камери, тунели и др.  в рудници 
не изискващи специално взривобезопасно  изпълне-
ние на оборудването 1 .

От визуализациите на различни части на генерирания 
триизмерен числен модел с текстура става видно, че 
те могат да се използват и за стр кт рно и геоло ко 
картогра иране, и да намерят приложение и при ред 
други дейности в подземния добив, като например 
следене на състоянието на стени на минни изработ-
ки, на целици, при определяне състоянието на крепе-
жа или торкретираната повърхност на изработките и 
дебелината на слоя му , локализиране, документира-
не и наблюдение във времето на нарушения в профи-
ла на изработките обрушени места , предизвикани 
от скалния натиск или от хидрогеоложки аномалии 
виж фиг.3  и други. 

Геоложкото картографиране е от решаващо значе-
ние в минния сектор, особено в рудници със сложна 
геоложка среда, където има наличие на тектонски 
нарушения, разломи, висока изменчивост на качест-
вените показатели, изискващо формиране на разли-
чен ред на минно-добивните работи или дейности по 
усредняване на добиваните суровини. При сложни 
геоложки условия използването на цифровите фо-
тограметрични технологии може да допринесе за 

извършване и на структурни анализи, като съхраня-
ва обективни факти и дава възможност отделните 
структури да бъдат представени, както във времето, 
така и в пространството. 

Триизмерните модели позволяват да се ра грани ат 
отделните слоеве и литологията в скалния масив. 
Най-съществена информация при изработването на 
геоложки карти е пространственото разположение 
на геоложкия слой пласт . Основните геометрични 
параметри, които се използват за пространствено 
описание на даден пласт са ориентиращият ъгъл на 
посоката посоката на простиране , на страната на 
пласта посоката на западане  и ъгъла на наклона. 
Ориентиращият ъгъл на посоката страната на пласта 
или азимута им  и ъгъла на наклона, както и коор-

динатите на мястото на определянето им, напълно 
дефинират неговото положение в пространството. 
Стойностите на тези параметри могат лесно да бъ-
дат определени без да се налагат преки измервания, 
а като се използват резултатите от числени фото-
граметрични модели в определена координатна и 
височинна система. На всяка точка от модела могат 
да се отчетат триизмерните  координати. За опреде-
лянето на една равнина е достатъчно да се измерят 
координатите на три точки от желания слой, който 
е представен на модела. Така може да се изобрази 
приблизителното пространствено положение на гео-
ложкия слой. А от тази равнина, която е ориентирана 
в триизмерното пространство, може да се определи 
посоката и ъгъла на наклона, и  . 

От тези модели директно могат да се измерят раз-
стояния, както и разлика във височините между две 
точки. Така автоматично се получава информация и 
за дебелината на даден геоложки слой.

Цифровите фотограметрични модели могат да се из-
ползват и при петрогра ски и следвания, свързани 
с изучаване на състава, структурата, произхода и 
промяната на седиментните скали. При наличие на 
добро осветяване, качеството на цветовете в пред-
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иг. 3. Ви али ация на две асти от с дадения ислен модел с текст ра 

                               изглед отвътре                                                                          изглед отвън

                               изглед отвътре                                                                                 изглед отвън

ставените модели може да се използва за по-лесно 
разграничаване на елементите на скалния масив. 
Въз основа на тази информация цветово оцветяване 
и текстура , която е видима на модела, може да се из-
върши оценка на типа на скалата и или да се улесни 
определянето на някои нейни свойства 6 .

Нар енията в геоло ките стр кт ри често услож-
няват работата на геолозите и на минните специали-
сти. Затова тяхното прогнозиране и пространстве-
ното им определяне по положение и размери  чрез 
интерполация или екстраполация е важна и отговор-
на задача. Появата на неустановени неизучени или 
неочаквани  нарушения може да окаже сериозно вли-
яние върху производствения цикъл и да предизвика 
промяна в ритмичността на добива, неизпълнение на 
производствената програма, респективно до финан-

иг. 4. Равнина  и обра яваща прибли ителното описание 
на слоя с биотит 6
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сови загуби. Например при нали-
чие на обедняване замърсяване  
в добитата суровина, сниженото 
качество може да доведе до рязко 
намаляване на финансовите по-
стъпления. Ако в моделите се пред-
стави информация за такива зони, 
посочваща различните отклонения, 
би могло те по-точно да се позицио-
нират и същевременно планира-
нето и проектирането на минните 
работи да бъде съобразено с тях. 
Обикновено такива интерпретации 
се извършват чрез обединяване-
то на документацията на няколко 
карти  създадена от полеви измер-
вания. Прилагайки цифрово фото-
граметрично моделиране тази за-
дача може да се реши значително 
по-лесно и с по-висока точност.

отограметричните триизмерни 
модели могат да послужат и за и -

аване на г нкови стр кт ри (пли-
кативни нар ения). Подобни гео-
ложки структури се изследват чрез 
установяване на тяхната приблизи-
телна аксиална равнина и ориенти-
раността на шарнира им, и  . 

отограметричните дигитални мо-
дели осигуряват добра нагледност 
на геоло ките стр кт ри, което 
позволява по-лесното им обяс-
нение и интерпретация. рез тях 
геологът може да наблюдава изу-
чава, анализира  по-големи прос-
транства за по-кратко време, което 
е невъзможно по време на реални 

за проследяване с стоянието на 
предпа ни ст лбове (целици) в в 
времето. Спазването на условията 
на безопасност на труда от една 
страна и ограничения за достъп-
ност, е облекчено при периодични-
те наблюдения измервания  в ня-
кои проблемни места на подземни 
рудници. Действието на различни 
сили много често води до промяна 
на размерите на целиците във вре-
мето, поради което е необходимо да 
се увеличи честотата на измервани-
ята с цел получаване на  непрекъс-
ната информация  и извършване на 
оценки на състоянието им. 

Определянето на елементите на 
пукнатините, измерени от диги-
талните цифрови модели може да 
доведе до нов (по-дета ли иран) 
на ин на регистриране на пробле-
ми  св р ани с ме аника на скали-
те. Той може да бъде реализиран 
чрез визуално сравнение или чрез 
измервания върху поредни моде-
ли например определяне на обема 
при две или повече последователни 
заснемания или идентифициране 
на точното място в целика, където 
са настъпили промените . Тъй като 
пукнатините в скалите са лесно ви-
дими, това може да предотврати 
някои нежелани събития и да по-
виши безопасността на полевата 
работа. 

Подобни изследвания са реали-
зирани в лабораторни условия - в 
два подземни рудника за добив на 
варовик, и в два за добив на въгли-
ща. Целта е била да се изследва 
приложимостта на цифровите фо-
тограметрични технологии при про-
следяване на промените в скалните 
масиви. За тестовете са използва-
ни както фотограметрични, така и 
технологиите за лазарно сканира-
не, за да се открият деформации 
на целиците, които се появяват в 
продължение на няколко седмици. 
И двата метода успешно са използ-
вани за генериране на триизмерни 
модели и откриване на области на 
скални промени между измерва-
нията. При някои подземни рудни-
ци, като например въгледобивните 
съществуват регулаторни ограни-
чения опасни по газ метан и или 
прах , недопускащи използването 
на лазерно сканиране, но чрез фо-
тограметрични камери, сертифици-
рани за подобни условия могат да 

иг. 5. Стр кт ри на ог ване  представени на трии мерен модел 6

измервания в рудника. Неговата 
безопасност е гарантирана, тъй 
като не е необходимо измервания-
та да се извършват от близка дис-
танция точно до обекта, както при 
традиционните измервания с ком-
пас и ролетка. 

Появата на пукнатини и цепнатини, 
както и движения на укрепващи ан-
кери и други елементи от крепежа 
дават първите индикации за нару-
шаване на условията на безопас-
ност при работа. Тъй като детайл-
ността на триизмерните модели е 
висока те могат да се използват 
като един добър инструмент за из-
вършване на представителни ана-
ли и и мониторинг на елементите 
на ори онтални галерии. Лесно се 
идентифицират опасните области, а 
чрез визуално сравнение на модели 
създадени  през различни периоди 
от време може лесно да се устано-
ви тяхното развитие. Извършено 
е проучване на възможностите на 
посочените модели за следене на 
движения премествания  на ска-
лен масив и за определяне разви-
тието на напукаността на масива. 
Получените резултати отново до-
казват факта, че се явяват ефектив-
на  алтернатива на традиционно из-
ползваните инструменти, за оценка 
на геометрията и състоянието на 
подземните изработки 2 .

Друго приложение на фотограмет-
ричните модели е свързано с меха-
никата на скалите и по-конкретно -
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се създадат модели и да се извършат различни ана-
лизи в канцеларски условия .

Обикновено геоло кото картиране в под емните 
р дници масово се извършва въз основа на полеви 
измервания с компас и ролетка, което налага прекъс-
ване на основни и спомагателни технологични проце-
си, често за по-продължително време. В някои случаи, 
въпреки желанието да бъде увеличено количеството 
информация и детайлността на измерванията, дос-
тъпът до всички части на изработките е ограничен, 
дори невъзможен високи места, големи габарити на 
изработките, наличие на риск или забрана за преби-
ваване в незакрепени участъци и т.н. . Всички тези 
недостатъци биха могли значително да се редуцират, 
ако се използва цифрово фотограметрично заснема-
не и моделиране.

За да се създаде числен фотограметричен модел на 
даден обект е необходимо първо той да се заснеме. 
Обикновено заснемането се извършва с един цифров 
фотоапарат или няколко обединени в общ корпус, 
след което данните се обработват на специализиран 
софтуер. След фотограметричната обработката се по-
лучава числен модел, служещ за решаване на различ-
ни маркшайдерски и геоложки задачи, който може да 
бъде в помощ и на други специалисти от бранша. 

Предвид специфичните условия в подземните рудни-
ци - липса на естествена светлина, често наличие на 
влага, висока концентрация на прах и газове, се нала-
га внимателен избор на снимачна апаратура, както и 
на метод на заснемане. 

Освен традиционните цифрови фотоапарати има и 
специални разработки - например камерата C e h 
iS  и а , която е снабдена с 4 броя сензори, да-
ващи възможност да се снима при относително сла-
ба светлина, и генерирайки панорамно изображение с 
висока резолюция от 0 мегапиксела. Те са обедине-
ни в метален, водоустойчив и прахоустойчив корпус. 
Вертикалният обхват на камерата е 300о, а хоризон-
талния - 360о. Камерата има компактен размер  104 

  104   11   и тегло -  1,4 kg. Разполага с 
GPS антена и възможност за дистанционно управле-
ние. Предимството на тази система е съкращаването 
на станциите за заснемане 11 .                      

Конструирана е и интегрирана хардуерна и софтуерна 
система за заснемане и обработка на данни в подзем-
ни рудници, която се състои от две камери обедине-
ни в общ корпус C E Stereo Ca era ark II – и  
и специализиран софтуер – в случая Sirovision. Тази 
разработка на ata ine и the Co on ealth S ienti i  
and Industrial esear h Organisation CSI O  позволя-
ва безопасно дистанционно заснемане на геоложки 
обекти, включително и техните характеристики без 
особено нарушаване ритъма на работния процес. 
Възможностите на софтуера включват картографи-
ране на геоложки и геотехнически характеристики 
и автоматично разпознаване на минераложкия със-
тав на скалите. Вградените инструменти за автома-
тизиран анализ осигуряват обособяване на скални 
клинове и стабилитетни изчисления, необходими за 
геотехническите разчети и безопасно водене на мин-
ните работи. Тази система генерира непрекъснат 
триизмерен модел, от който може да се картират и 
анализират нужните данни по едно и също време, 
както и извеждането им във формати, съвместими 
с най-популярните специализирани минни  софту-
ерни приложения, включително I E S U IO, 
SU P C, U C  и I ESIG . Известно неудобство 
е големината на корпуса с камерите, който не е много 
компактен и донякъде е трудно преносим в подземни 
условия. Подобни системи успешно са използвани  в 
Австралия, вейцария и жна Африка 7, 8 .

Друга известна компания предлагаща подобни при-
ложения за геолого-маркшайдерско обслужване на 
подземния добив е австрийската 3GS  G . Тя 
разработва и прeдоставя леснодостъпни системи за 
генериране на триизмерни изображения на скалния 
масив с възможности за геоложко картиране. През 
200  се появява иновативната система oint etri 3 , 
предназначена да се използва в подземния и открит 
добив и тунелостроенето. Тя също значително съ-
кращава времето за картографиране, постига из-
ключително добри резултати и води до създаване на 
обективна база данни за планиране и изграждане на 
модели на подземни и открити минни изработки.  

Нейните наследници Shape etri  3  и Blast etri  3  
система за профилиране и проектиране на взривни 

работи на базата на триизмерни изображения  из-

иг. 6. Специали ирани системи - комбинация от две и пове е камери: а) N ech iS A  и б) AE Stereo amera ark II

                             а                                                                           б   
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ползват камери с ръчно калибриране и специализи-
рани софтуерни продукти, които разширяват прило-
жението на 3GS  в над 3  страни на почти всички 
континенти 9 . 

При системата Shape etri  3 софтуерът, който се 
използва за генериране на 3  изображения е S  

e onstru tor, а за интерактивна пространствена 
визуализация и анализи -  nal st. Той съдържа 
специализирани инструменти за геоложки геотехни-
чески анализи, а при повторно заснемане позволява 
определяне на обем на иззета минна маса. рез него 
също могат да се определят положение , ,  коорди-
нати , разстояния метри , площи квадратни метри  
и пространствена ориентираност посока и наклон .

Ос о ите кцио а и мо ости а 
Shape etri  3  са

l Реално пресъздаване на характеристиките на 
скалния масив

l Определяне чрез измерване  на местоположение, 
разстояния, площи

l Създаване на характерни секционни изгледи се-
чения , профили

l Определяне измерване на пространствени ориен-
тации ъгъл и посока на наклона

l Геоложки геотехнически оценки
l Пространствени нарушения
l Полусферични диаграми
l Клъстеризация групиране  на нарушенията

l Статистически характеристики и разпределе-
ние на ориентиращите елементи

l Сканиране по линии редове
l Моделиране на прекъсвания.

Ос о ите ре имст а а мето а са:

l По-бърз в сравнение с конвенционалния метод на 
картографиране елиминира се проблема със за-
труднения и или невъзможен достъп и необходи-
мото време за измерване и оценка

l Безконтактно измерване
l Повишена безопасност на работа
l Измервания в недостъпни места и или зони

l Ефикасно и сравнително опростено приложение 
чрез заснемане

l Репродукция на вида на скалния масив

l Подобрено характеризиране на скалния масив

l Създаване на по-подробна, по-детайлна и обек-
тивна документация

l Възможност за текуща проверка, откриване на 
грешки и периодични сравнения

l Експорт в походящи необходими формати CS , 
F, OB .

l Възможност обектът да се заснеме от не много 
високо квалифициран специалист, но анализа да 
се извърши от специалист, което води до получа-
ване на по-задълбочени анализи и др. 9,10 . 

иг. 7. Ви али ация на трии мерен отограметри ен модел на аст от галерия в под емен р дник и гра и но представяне на 
стр кт рни данни в X Anal t
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Софтуерният компонент  nal st на програмата 
Shape etri  3  позволява визуализация и извлича-
не на данни за геоложко картографиране, както и 
извършване на различни видове анализи от създаде-
ния вече числен фотограметричен модел. На и   
е представен вградения модул Stereonet, който дава 
възможност и за визуализиране и графично предста-
вяне на структурни данни чрез сферични проекции.

Съществува и друга подобна дигитална фотограме-
трична софтуерна система 3  nal st ine apping 
Suite на компанията  e hnolog , чрез която 
също могат да се създават точни триизмерни мо-
дели. Съвременните разработки са насочени към 
подземния добив и по-конкретно за нуждите на ге-
оложкото и структурно картографиране, за наблю-
дения, и други приложения. Резултати от проучване 
проведено в подземен рудник rg le ia ond ine 
в Австралия показват, че моделите на повърхнини-
те в подземни рудници могат да бъдат създадени за 
по-кратко време и с по-малко усилия в сравнение с 
традиционните методи и веднага да се използват за 
геоложко и структурно картографиране. Получена е 
точност на генериран модел на повърхнина до  , 
която за повечето приложения не е необходима, но 
осигурява много точно количествено изразяване на 
състоянието дебелината  на торкретбетона с апара-
тура на себестойност по-ниска от цената на лазерен 
скенер. За разлика от традиционния начин за оцен-
ка на дебелината се избягват проблемите свързани 
с ориентацията на сондажната ядка, както и пробле-
ма с представяне на площ от повърхността с точкови 
измервания. Прилагането на фотограметричния ме-
тод не изисква ядково опробване, което разрушава 
целостта на бетоновия слой, респективно не допус-
ка овлажняване на стените и тавана на изработката. 
Системата включва и механизми, които могат да се 
използват за прогнозиране на точността на резулта-
тите, както и за автоматично откриване на грешки в 
данните. В изследването са установени и други пре-
димства на тази методика. Времето необходимо за 
достигане до участъка и обратно, за осигуряване на 
достъп и за извършване на самото картографиране 
значително намалява, използвайки този тип метод 
на заснемане и позволява на висококвалифицира-
ния персонал да отделя повече време за задълбоче-
ни анализи на данните. При ръчно картографиране е 
почти невъзможно да се извърши проверка на данни-
те, да се установи наличие на важни пропуски, както и 
да се вземе предвид субективния фактор в работата 
на геолозите. Дигиталната фотограметрия осигурява
нестарееща информация, което дава възможност 
всяко едно картографиране да бъде преразгледано и  
да се провери неговата точност и пълнота 3 .

Всички тези изследвания показват, че числените фо-
тограметрични модели на повърхнини в подземни 
рудници съвместно с програмите за геоложки анали-
зи могат да осигурят известен комфорт и безопасност 
при текущите дейности на геолозите. Предлаганата 
методика включва използването на система базира-
на на модул за стереофотограметрична обработка в 
комбинация с модул за визуализация и извличане на 

данни за структурно и или геоложко картографиране 
и последващи анализи. 

ЗАКЛ ЕНИЕ

Въз основа на резултатите от анализите и експери-
ментите извършени до момента може да се заключи, 
че числените фотограметрични модели създадени 
чрез използването на утвърдени фотограметрични 
софтуерни приложения съвместно с програми за гео-
ложки анализи могат значително да улеснят специа-
листите геолози. Получаването на точно, качествено, 
цялостно и реалистично охарактеризиране на скал-
ния масив и осигуряването на безопасност и комфорт 
при тяхната работа са една част от предимствата на 
предложената методика. Периодичното наблюдение 
и сравнение, проверката и откриването на грешки, 
прогнозирането, което при традиционния начин на 
измерване е доста по-трудно и понякога невъзмож-
но, при тази методика би се извършило значително 
по-лесно. Всичко това води до съкращаване на работ-
ния процес както при полевите дейности, така и при 
последващите обработка и анализи. Респективно по-
вишаване на производителността.
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Впроцеса на експлоатация на нефтени сондажи, 
особено в последния етап на разработване, чес-
то се наблюдава намаляване на дебита, което 

преди всичко е свързано с понижаване на проница-
емостта на пласта в призабойната зона ПЗП  1 . Ос-
вен това, понижаването на проницаемостта може да 

МОДЕЛИ АНЕ НА П О ЕСА НА НАГНЕТЯВАНЕ 
НА КИСЕЛИНЕН АЗТВО  С П ОМЕНЛИВА ТЕМПЕ АТ А 
В НЕФТЕН ПЛАСТ

Инж. Аскар Амирханович Карибаев, докторант - 
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София

MODELING THE INJECTION OF ACIDIC SOLUTION WITH VARIABLE TEMPERATURE 
INTO OIL BED
Askar Amirkhanovich Karibaev, PhD student -
University of Mining and Geology „St. Ivan Rilski”, Sofia

ABSTRACT

he goal o  the arti le is to stud  theoreti all  and, 
on this asis, to uild a odel o  the in e tion o  an 
a idi  solution ith varia le te perature into the oil 
reservoir, hi h is used as one o  the ethods to 
intensi  oil produ tion. n anal sis  the authors 
o  a tors a e ting the per ea ilit  o  the otto -
hole one allo ed a ualitative assess ent o  the 
pheno ena o urring in the vi init  o  ells, e -
posed la ers ith lo  per ea le reservoirs and to 
deter ine the ost pro ising areas or in reasing 
the produ tivit  o  ells, in parti ular, a id treat ent. 

s a result o  the anal ti al studies, a te hni ue as 
proposed that takes into a ount the e e t o  te -
perature and on entration o  the added he i al 
reagent on the rate o  in e tion o  the solution into 
the or ation.

KEYWORDS: rate o  luid in e tion into the reservoir  
ther al e e ts  near the ell one  per ea ilit  il-
tration properties

ЕЗ МЕ

Статията цели теоретично изучаване и моделиране 
на процеса на нагнетяване на киселинен разтвор с 
променлива температура в нефтен пласт, който е 
един от методите за интензификация на добива на 
нефта. Направеният анализ на факторите, предиз-
викващи намаляване на проницаемостта в призабой-
ната зона, позволи на авторите да дадат качествена 
оценка на явленията, случващи се в пластовете с 
ниско проницаеми колектори в близост до сондажи, 
и да определят най-перспективните подходи за уве-
личаване на продуктивността на сондажите, в част-
ност с помощта на киселинна обработка. В резултат 
от проведените аналитични изследвания е предложе-
на методика, отчитаща влиянието на температура и 
концентрацията на добавения химичен реагент вър-
ху скоростта на нагнетяване на разтвора в пласта. 
Построеният на тази база модел показва, че темпе-
ратурното въздействие оказва значително влияние 
върху адсорбционните процеси, които се отразяват 
на поведението на кривите на изменение на концен-
трация на реагента в сорбента по дължината на ради-
уса на пласта. 

КЛ ОВИ Д МИ: скорост на нагнетяване на течност 
в пласт  температурно въздействие в зоната около 
сондажа  проницаемост  филтрационни свойства

зависи от характера на разкриване на продуктивната 
част на пласта, наклона, нееднородността на пласта, 
многофазността и нелинейността на филтрацията и 
т.н. 2 . В такива случаи за целите на интензификация 
на добива на нефт се използват различни способи на 
въздействие на ПЗП, един от които е киселинна об-
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работка, която се осъществява чрез нагнетяване на 
киселинен разтвор в нефтения пласт 3 . 

Ефективността от въздействието на киселинни и 
некиселинни работни разтвори върху ПЗП зависи 
от рационалния избор на състава на нагнетявания 
разтвор, оптималния технологичен режим на нагне-
тяване и функционалната надеждност на специална 
техника и полево оборудване, свързано с процеса на 
нагнетяване 4 . Горепосочените фактори, освен избо-
ра на ефективен химичен състав на разтвора, могат 
да бъдат оптимизирани на стадий на проектиране с 
методите на моделиране. Това ще доведе до значи-
телни икономии на време и на материални ресурси 
при провеждане на скъпоструващи експерименти. 
При това, за оценка на степента на проява и отчита-
не на един или друг вид усложнения се използва т.н. 
„скин-ефект“.

В по-рано проведеното изследване  е предложен 
модел на системата „сондаж – призабойна зона – 
пласт“, който характеризира различни варианти на 
филтрационната нееднородност на пласта. Приведе-
ните варианти на филтрационна нееднородност се 
срещат както в различите сондажи в пределите на 
един залеж, така и в рамките на един сондаж. Всеки 
вид от тази нееднородност на ПЗП, а също така несъ-
вършенството на степента и характера на разкрива-
не, оказват влияние върху геометрията на филтрация 
на течността и продуктивността на пласта. 

В настоящата работа са представени и методи за мо-
делиране на реологичните свойства на флуида, кой-
то насища призабойната зона, и се дава оценка на 
тяхното влияние върху разхода на горещи киселинни 
разтвори, нагнетявани в пласта. При обработка на 
призабойната зона на пласта с киселинни разтвори 
реологичните свойства на разтворите се променят. 
Това изменение може да бъде особено значително 
при обработка с горещи киселини 6 . При теоретично 
изучаване на този процес в работи 7, 8  са разгледа-
ни модели, които позволяват да се проследи влияние-
то на променящата се реология вискозитет  на наг-

. ИН  АСКА  АМИ ХАНОВИ  КА ИБАЕВ e роден през 1983 г. в гр. Уралск, За-
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фикация „минен инженер – нефтяник“. През 2007 г. завършва Казахстански инсти-
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нетяваната течност в пласта върху нейния обем при 
постоянна депресия, а също така теоретически да се 
изследва изменението на скоростта на нагнетяване 
на течността в пласта при различни състояния на 
призабойната зона на пласта. В тези работи са пред-
ставени различни аналитични зависимости на про-
ницаемостта на ПЗП от координати и налягане. Това 
позволи на авторите да моделират процеса на влоша-
ване или подобряване  на свойствата на разтвора в 
призабойната зона и влиянието върху основните па-
раметри, характеризиращи дебита на сондажа.  

Материалите, представени в настоящата статия, са 
продължение на серия от работите на авторите, пуб-
ликувани по-рано на страниците на специализирани 
периодични издания по резултатите от проведените 
от тях теоретични изследвания. Този път авторите 
предлагат модели, които позволяват да се изследва 
динамиката и разходът на нагнетявания в пласта ки-
селинен разтвор с променлива температура при дос-
татъчна концентрация на вещество в зоната на обра-
ботка и постоянна репресия върху пласта. 

ПОСТАНОВКА НА ЗАДА АТА И МЕТОДИКА
НА ИЗСЛЕДВАНИЯ

При използване на метода за решаване на задачите 
на Бакли-Леверета и с отчитане на нелинейната за-
висимост на скоростта на филтрация на високо плас-
тично масло от градиента на налягане, в работа 9  е 
получен модел, позволяващ количествено оценяване 
влиянието на реологичните фактори върху степента 
на отместване на водното масло и пресмятане на 
производителността с отчитане на компонентния 
състав на въглеводородните фази. В 10  е разработен 
тримерен нелинеен математичен модел на филтрация 
на газа в пореста среда и са показани резултати от из-
числителните експерименти. В 11  на базата на прила-
гане на числени методи е получено частно аналитично 
решение на уравнението на Навие-Стокс за деформи-
рано поресто пространство, което позволява да се мо-
делират филтрационните процеси в ПЗП и законите на 
движение на течности в забойната зона на сондажа. 
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В израза 1  температурата T* е функция от r.

Използвайки формулата, по-рано предложена в рабо-
та 8 , определяме коефициент на разхода на течност-
та  

       ,

                                         σ = (T10/ Tн)  

2

При отчитане на εn = knh / µn,  β = Q / 2πhaж и 
при въвеждане на нов безразмерен параметър
B = knΔp / μnаж ln (Rk/Rc), привеждаме зависимостта 
2  към вида

     3

Зависимостта 3  може да служи като уравнение за 
определяне на стойността на β при известни стой-
ности на отношение Rk/Rc и безразмерни параметри 
B, ξ, λ0, σ.

Ако приемем kn = 10-14 2  0,01 , μn  0,001 Pa . s и 
температуропроводимост на течност aж = 10-7 2 s, 
то безразмерният параметър B за пласта ще е равен 
на

. 

При ∆p  0,01 Pa, 0,1 Pa, 1,0 Pa съответно ще 
имаме B  0,144, 1,44, 14,47. 

В та   са представени данните за β  при Rk  100 ,
Rc  0,1 , λ0  4 и при различни стойности на без-
размерните B, ξ, σ. От анализа на табличните данни 
се вижда, че с нарастването на температурата на наг-
нетяваната течност параметър σ = (T10/ Tн) разходът 
скорост на нагнетяване  също расте. Например, да 

Резултатите от горепосочените изследвания обаче 
представляват обща методология на движението на 
течности в ПЗП в процеса на филтрация. Никой не 
е поставял задачи за изследване на движението на 
течности в ПЗП с отчитане на променливостта на тях-
ната температура, което е характерно при нагнетява-
не на киселинните разтвори в нефтени пластове. Във 
връзка с изложеното, авторите на настоящата работа 
са разработили математични модели, които характе-
ризират този процес. За използваните методи на из-
следване и получените резултати се говори по-долу. 

При обработка на ПЗП с киселинни разтвори разхо-
дът Q или скоростта на нагнетяване M са търсени-
те функции от времето и са зависими от депреси-
ята върху пласта ∆p(t) = pc(t) - pk, където pc(t) и pk
са  съответно, налягането на стената на сондажа и 
на контура на подхранване. Нека да разгледаме слу-
чай на нагнетяване на разтвор в пласт при постоянна 
депресия ∆p(t) = const. Изчисляваме разхода на теч-
ността за случай, когато проницаемостта на пласта 
е постоянна и равна k = kn, а вискозитетът зависи от 
температура и концентрация на вещество по следния 
закон  
                                μ = f1(T1) f2(c) , 1

където f1(T1) и  f2(c) са функции, които зависят от тем-
пература и концентрация на вещество в разтвора и 
се определят при обработка на експерименталните 
данни. 

Нека да разгледаме частните случаи на избора на 
функции  f1 (T1) и  f2(c)

СЛ АЯТ  е когато f2 (c) = 1.

Приемаме, че функцията f1 (T1), характеризираща за-
висимостта на вискозитета на разтвора от темпера-
тура, се подчинява на следния закон  

                

.

1 2                       3

B  0,

σ  2 σ  4 σ  6

ξ 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30 0

β 0, 4 0, 6 0, 9 0,62 0,64 0, 8 0,62 0,69 0,72 0,79 0,60 0,6 0,73 0,78 0,87

 B  1,0 

σ  2 σ  4 σ  6

ξ 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30 0

β 1,1 1,12 1,22 1,26 1.32 1,16 1,28 1.40 1, 2 1,64 1,21 1,32 1, 1 1,62 1,82

 B  1,0 

σ  2 σ  4 σ  6

ξ 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30 0

β ,6 6,0 6,4 6,6 6,9 6,0 6,6 7,3 7,8 8,6 6,2 6,8 7,7 8,1 9,4

Табл. 1. Ре ение на равнение (3) при ра ли ни сто ности на параметри B, ξ, σ
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иг. 1. И менение на виско итета на нагнетяваната те ност в пласта в ависимост от ра стоянието (отнесено к м Rс)  а две 
сто ности на парамет ра B и ра ли ни сто ности на σ:  σ  1 ( ерни)  σ  2 ( елени)  σ  4 (сини)  σ  6 ( ервени)

предположим, че σ  1 при B = 1, тогава от уравнение 
3  следва, че β = B = 1 за всички стойности на ξ. При 

σ  2, получаваме β = 1,1 при ξ  , β = 1,22 при ξ  30,  
β = 1,32 при ξ  0.

С увеличаване на зоната на обработка влиянието на 
температурата расте, при това се вижда, че скоростта 
на нагнетяване при σ  2, се увеличава примерно с 
30 . При σ  6, съответно β = 1,21 при ξ  ,  β = 1, 1 
при ξ  30 и β = 1,82 при ξ  0. Скоростта на нагнетя-
ване в този случай нараства примерно с 80 . 

Съществен ръст на скоростта на нагнетяване се на-
блюдава при големите стойности на параметъра B, 
което се свързва с намаляване на вискозитета на 
нагнетяваната течност в отдалечената част на плас-
та или с намаляване на температуропроводимостта 
на течността. 

ЕЗ ЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

На и   е представена графичната зависимост на 
mu = μ/ μn от разстоянието r отнесено към Rc  при 
различни стойности на параметри B и σ. Вижда се, че 
с увеличаване на температурата на нагнетяваната 
течност вискозитетът  монотонно расте от минимал-
ната стойност при r = Rc до максималната стойност 
при r = Rk. При това ръстът на параметъра B води до 
увеличаване на дължината на участъка с постоянен 
вискозитет в зоната на обработка на пласта.

Нарастването на концентрацията на химичния реа-
гент може да увеличи вискозитета на разтвора. На-
пример, за разтвор със съдържание на реагент ПАА 

 rill от 0,0 , 0,1  и 0,2 , динамичният виско-
зитет при температура 20OC е равен съответно на
7,2 . 10-3 Pa . s,  18,21 . 10-3 Pa . s и 90,63 . 10-3 Pa . s.  При
това, изменението на динамичния вискозитет от кон-
центрацията в проценти  се апроксимира с експо-
ненциална зависимост

                        μ = A exp [ fc (q, r) ] ,                              4

където A и f  са константи, определяни от експери-
менталните данни.

По две стойности c1, μ1)  и c2, μ2) може да се намерят 
константите A и f  - 

          f = ln μ1  /μ2) c1− c2), A = μ1 exp f c1) .

Например, за гореспоменатия разтвор, при условие,
че  c1  0,2 ,  c2  0,0  ,  μ1    90,63 . 10-3 Pa . s, 
μ2    7,2 . 10-3 Pa . s, получаваме f = 13,88,  A =
= 3,8 . 10-3 Pa . s, 0,0   ≤ c ≥ 0,2 .

СЛ А  , когато f1 = 1, μ = A exp [ fc (q, r) ].

Разходът на течност изчисляваме по формула

       

При малките стойности на параметъра λ приемаме, 
че θ ≈ 0, и при условие, че q = Q / 2πhDm, формулата 

 се привежда към вида

,          6

тук .

Изразът 6 , при известни стойности на параметри Rk, 
R1, kn, h на пласта, коефициента на дифузия на нагне-
тяваната течност Dm, депресията Δp и коефициентите 
на апроксимация A и f, може да бъде използван като 
уравнение за определяне на коефициента на разхода 
q = Q/Dm.

                       B 1                                                                                                  B  



НЕФТ И ГАЗ

30 ИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ   1/2019

В та   са представени данните от изчисления на 
q = Q/Dm при различни стойности на параметрите
ξ = R1/Rc, a1 = μ1  /μ2  , B1 и при условие, че Rk  100 ,
Rc  0,1 , A/μn = μ1 exp -f c1)/μn  1, , c2  0.

От анализа на табличните данни следва, че заедно 
с ръста на параметъра a1, който характеризира съ-
отношенията между стойностите на вискозитета на 
нагнетяваната течност при максимално и минимално 
съдържание на добавения химичен реагент, разходът 
на течността скорост на нагнетяване  може значи-
телно да се намалява. Например, за ξ  0, B1  0, ,
a1  1  и  a1  10  имаме съответно  q  0, ,  q  0,14, т.е.
скоростта на нагнетяване пада 3 - 3,  пъти. За раз-
глеждания тип на разтвора имаме a1 = μ1  /μ2  13,88. 
За μn  4,83 . 10-3 Pa . s, B1  0, , ξ  0 имаме q  0,12.  
Използването на разтвора със съдържание c1  0,2   
в този случай може да доведе до намаляване на ско-
ростта на нагнетяване  4 - 4,  пъти.

На и   са представени криви на изменението на 
вискозитета на нагнетявана течност в зависимост от 
разстоянието отнесено към радиуса на сондажа  за 
ξ  0, B1  0,  и различните стойности на отношение 
a1 = μ1  /μ2. Вижда се, че заедно с ръста на параметъ-
ра a1 = μ1  /μ2 се променя вискозитетът на разтвора 
в тясната зона около стените на сондажа. При това 
се установява, че при нарастване на параметъра B1
най-голямата стойност на вискозитета се запазва на 
стената на сондажа, и дължината на тази зона съ-
ществено се намалява, т.е. близо до стените на сон-
дажа се проявява ефектът на пограничен слой с висо-
ки стойности на вискозитета. 

СЛ А  , когато вискозитетът на нагнетяваната 
течност зависи едновременно от температурата и 
концентрацията на веществото по следния закон

                            7

Разходът на течността изчисляваме по следната фор-
мула  

Въвеждаме обозначение δ = aж/Dm  и с отчитане на  

равенството q = Q / 2πhDm= δQ / 2πhaж= δβ, 7  запис-
ваме във вида

  8

Последният израз може да служи като уравнение за 
определяне на коефициента на разхода на нагнетява-
ната в пласта течност, когато са известни параметри-
те на пласта и физичните свойства на нагнетяваната 
течност. 

1 2                       3

B1  0,
a1   2 a1  a1  10

ξ 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30 0

q 0,4 0,37 0.34 0,33 0,32 0,32 0,28 0,24 0.23 0,22 0,20 0,19 0,17 0,16 0,14

 B1  1,0 
a1   2 a1  a1  10

ξ 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30 0

q 0,81 0,76 0,71 0,69 0,66 0,66 0, 8 0, 3 0, 1 0.48 0, 1 0,43 0,38 0.3 0,32

B1  1,0 
a1   2 a1  a1  10

ξ 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30 0

q 4,32 4,16 3,96 3,88 3,76 3,96 3,80 3,6 3, 6 3,44 3, 6 3,41 3,2 3,16 3,08

Табл. 2. Ре ение на равнение (6) при ра ли ни сто ности на параметри B1, ξ, a1

иг. 2. И менение на виско итета на нагнетяваната те -
ност в пласт в ависимост от ра стоянието (отнесено к м 
Rc) а B  , ξ   и ра ли ните сто ности на a1: a1   
( ерни)  a1   ( елени)  a1   (сини)  a1   ( ервени)
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1 2                       3

B  0,
a1   2 a1  a1  10

σ 1 2 4 6 8 1 2 4 6 8 1 2 4 6 8

β 0,32 0,44 0,61 0,72 0,80 0,22 0,33 0, 0 0,62 0,71 0,14 0,24 0,4 0, 2 0,62

 B  1
a1   2 a1  a1  10

σ 1 2 4 6 8 1 2 4 6 8 1 2 4 6 8

β 0,66 0,88 1,36 1, 6 1,62 0,48 0,78 1,20 1,4 1,60 0,32 0, 8 1,04 1,32 1,4

 B   
a1   2 a1  a1  10

σ 1 2 4 6 8 1 2 4 6 8 1 2 4 6 8

β 3,76 ,60 7, 6 8, 2 9.12 3,44 ,40 7,40 8,40 9,00 3,08 ,20 7,20 8,30 8,80

Табл. 3. Ре ение на равнение (8) при ра ли ни сто ности на параметри B, σ, a1

иг. 3. ависимост на виско итета mu = μ    /μn от ра стоянието при B  0 5 и ра ли ните сто ности на парамет р σ: σ  1 
( ерни), σ  2 ( елени), σ  4 (сини), σ  6 ( ервени)

                       B 1                                                                                                  B  

                     μ1  /μ2                                                                                          μ1  /μ2  2
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рез избор на концентрация на веществото параме-
три μ1, μ2, c1 и c2  и температура на разтвора T10 може 
да се намери скорост на нагнетяване на разтвора, при 
която обработката на ПЗП със зададен радиус на кол-
матация е ефективна. В та   са представени стой-
ностите на β при различни a1 = μ1  /μ2 и σ = T10/Tн, първото 
от които характеризира увеличението на вискозитета 
за сметка на добавения химичен реагент в разтвор, а 
второто – намаляването на вискозитета при нараства-
не на температура на разтвора при топлинно въз-
действие. При пресмятането е прието, че Rk  100 ,
Rc  0,1 , A/μn  1, , c2  0, ξ  0, δ  1. 

При сравняване на резултатите от пресмятанията, 
представени в та    , забелязваме, че значени-
ята на β могат съществено да се понижат при ръст 
на концентрацията на веществото, и за поддържане 
на зададената скорост на нагнетяване трябва да се 
повиши температурата на разтвора. Така, например, 
за разтвор, нагнетяван в пласт, с коефициент на раз-
ход  β  0,  и B  0, , при добавяне на химичен реагент 
с параметър a1   и при отсъствие на подгряване, 
скоростта на нагнетяване се намалява на стойността
β  0,22 та  , a1  , σ  1  и след подгряване с 
температура σ  2, σ  4 и σ  6 скоростта на нагне-
тяване се увеличава съответно до 0,33, 0, 0, и 0,62. 
При отсъствие на добавки тези стойности са равни 
съответно на 0,64, 0,79 и 0,87 виж. та  .

На и   са представени криви на изменение на вис-
козитета на нагнетяваната течност в пласт в зависи-
мост от радиуса при различни стойности на параме-
три σ и a1 = μ1  /μ2. Сравнение на получените резултати 
с данните на и   показва, че наличието в разтвора 
на химични добавки може да доведе до по-равномер-
но разпределение на вискозитета на разтвора в зона-
та на обработка. При това, съществени изменения на 
вискозитета се наблюдават в тънки слоеве, разполо-
жени близо до стените на сондажа и до границата на 
зоната на колматация.  

ЗАКЛ ЕНИЕ

l Предложена е методика за отчитане на влиянието 
на температурата и концентрацията на добавен 
химичен реагент върху скоростта на нагнетяване 
на разтвора в пласта. Установено е, че топлинното 
въздействие може да усили адсорбционните про-
цеси, които съществено влияят върху кривите на 
изменение на концентрацията на веществото вър-
ху сорбента по дължината на радиуса на пласта.

l Високата концентрация на добавения химичен 
реагент може съществено да увеличи вискозите-
та на нагнетяваната течност в пласта, което води 
до намаляване на скоростта на нагнетяване. За 
поддържане на скоростта на нагнетяване при за-
дадена стойност на репресия се препоръчва да се 
повиши температура на нагнетяваната течност.     
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родъл ение от ро   г

П ОИЗВОДСТВЕНО ТЕХНОЛОГИ НИ ЕЗ ЛТАТИ ОТ 
МИННОДОБИВНАТА ДЕ НОСТ

До и  а и а и ка ест е и ока ате и а о и-
тите и а

Годишният добив на пресети въглища предназначен 
за реализация на пазара е даден на та  . Той е ре-
зултат от извършените добивни и подготвителни ра-
боти.

От представените данни за годишната стокова про-
дукция на мината се установява следното

l Високият годишен добив от 1970 до 1978 г. се 
дължи на обстоятелството, че до 1978 г. освен 
подземния добив е функционирал и участък за 
открит добив с годишна производителност около
100 ил. t въглища

 ГОДИНИ МИННОДОБИВНА ДЕ НОСТ
В МИНА „БИСТ И А“  АСТ 

. .  

41 YEARS OF MINING ACTIVITY IN THE MINE „BISTRITSA” - PART 2
sso . o . n . o i  a kov

ABSTRACT

he paper on erns the a tivit  in ine „Bistritsa  in 
the ustendil oal asin. In the paper are dis ussed 
the ining and geologi al, geo e hani al and te h-
nologi al hara teristi s o  the oal ed and host 
ro ks. here are given general in or ation and har-
a teristi s o  the te hnologi al s he e in the ine, 
na el , e posure and preparation o  the ore ields  
s ste s o  develop ent and order o  preparation 
and taking o  the e tra tion olu ns  e tra tion 
te hnologies  ining transport, ventilation, ater 
drainage and energ  suppl . Produ tion and te hno-
logi al results o  the ining a tivit  are given, and 
the anal sis as arried out e ore the te hni al li -
uidation o  ine Bistritsa S SC and the reation o  a 
ne  trading o pan  ine „ itren  C td.

ЕЗ МЕ

В статията е отразена дейността на Мина „Бистрица“ 
в Кюстендилския въглищен басейн, продължила до 
1996 г. В нея са разгледани минногеоложката, гео-
механичната и технологичната характеристика на 
въглищния пласт и вместващите скали. Дадени са 
общи сведения и характеристика на технологичната 
схема на рудника, а именно разкриване и подготовка 
на рудничните полета  системите на разработване и 
реда на подготовка и изземване на добивните стъл-
бове  добивните технологии  рудничния транспорт, 
вентилацията, водоотлива и енергоснабдяването. По-
сочени са производствено-технологичните резултати 
от миннодобивната дейност и е направен анализ на 
техническата ликвидация на Мина „Бистрица  ЕАД и 
създаването на ново търговско дружество Мина „Ви-
трен“ ЕООД.  

l Подземният добив на въглища след 1980 г. в про-
дължение на 8 години практически намалява за 
да достигне най-ниската си стойност през 1990 г. -
40,2 ил. t. Снижението на добива спрямо базова-
та 1980 г. е 89,4 ил. t или 3,2 пъти

l След голям спад през 1990 г. в следващите години 
годишните производствени резултати се покачват 
бавно с нов спад до 3,1 ил. t през 1994 г.

l Механизираният комплекс 20КП-70  е рабо-
тил в 29 фронт от 21.09.1994 г. до 03.04.1996 г. 
21 месеца и 13 дни , като през 199  г. е един-

ствен добивен участък в мината. В сравнение 
с 1994 г. през тази година произведеното пре-
чистено производство е нараснало с 24,2 ил. t
4 ,6 , а производителността на труда на едно 

лице от средносписъчния състав 147,  t годи-
на  е рекордно висока за последните 8 години. 
От общо произведените 77 289 t през 199  г. 71 
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телстват за незадоволителни 
производствени резултати. Тези 
ниски резултати се дължат на 
навлизането на фронта в тектон-
ски нарушени зони от навлича-
ния, пукнатини, флексури и гънки 
в началните и крайните месеци 
от годината. Въпреки незадово-
лителните резултати от механи-
зирания добив сравнението на 
тези показатели с реализирани-
те от ръчните фронтове с ПВР и 
дървен крепеж та   доказ-
ва предимствата на комплекс-
но-механизираната технология. 
Те се изразяват във  двукратно 
по-голям средноденонощен до-
бив от фронт  двукратно по-ви-
сока забойна производителност 
на труда  по-благоприятни усло-
вия за безопасна работа  по-до-
бри условия за поддържане на 
фронтовите галерии  повишена 
професионална култура на ра-
ботниците и на специалистите.

Готовата стокова продукция на 
Мина „Бистрица“ е пресети сурови 
въглища в две класи по едрина  
класа едри въглища над 40  и 
класа дребни въглища с едрина 0- 
20 .

Годишният обем на едрата класа 
въглища .спрямо общото количе-
ство пресети въглища се променя 
в зависимост от потребностите на 
пазара. От 1988 до 1992 г. относи-
телният дял на едрите въглища е 

0  от общия годишен добив, но в 
следващите 4 години техния дял ва-
рира от 8 до 37 . Едрите въглища 
се използват за отопление на на-
селението и имат почти постоянна 
качествена характеристика в годи-
ните  пепел Ad  31, 2 , обща влага 
Wt

r  30,84  и средна калоричност 
Qi

r  2730 k al kg.

Дребната класа въглища 0 - 20 
 е предназначена за енергийно 

гориво, главно в ТЕЦ „Бобов дол“. 
Средната топлина на изгаряне за 
периода 1988-1996 г. 9 год.  е Qi

r  
1924 k al kg,

Средната калоричност на сто-
ковата въглищна продукция за 
изследвания 9-годишен период 
е Qi

r  2231 k al kg, npи средна 
пепел. d  41,07 , обща влага
Wt

r  30,30  и обща сяра 3,6 .

Табл. 3. Прои водствено-те нологи ни пока атели на ина истрица

Година
Общ добив 
на въгли-
ща, ил.t

Въглища 
за реали-

зация, 
ил.t

Средно спи-
съчен състав 
на персонала, 

бр.

Средна ка-
лоричност 

на въглища-
та, k al kg

Производи-
телност на 

труда на лице,
 t чов. година

Пепел 
на сухо 
гориво 

d, 

Обща 
влага 
Wt

r, 

1970 227,7

197 233,1

1980 129,6

1983 127,4

1984 9 ,0

198 114,6

1986 119,6

1987 108,0

1988 90,7 90,7 81 2379 111,3 36,87 32,36

1989 80,6 80,6 741 2394 108,8 36, 8 32,36

1990 40,2 40,2 607 2387 66,2 36,80 32,2

1991 4,2 4 2 61 231 88,1 38,67 31, 8

1992 79,6 79,6 719 21 6 110,7 42,64 30,02

1993 84,9 84,9 704 20 6 120,6 4 ,16 29,00

1994 3,1 3,1 601 21 1 88,6 43,90 28,49

199 77,3 77,3 24 20 147, 46,06 27,86

1996 27,2 27,2 14 2279 2,9 42,60 27,08

Средно 
за 1988-
1996 г.

9 год. 87,8 649 2231 100,6 41,07 30,30

Табл. 4. Прои водствено-те ни ески ре лтати от добивните работи в ина ист-
рица  а периода 1986 - 1989 г.

Показатели
Година

1986 1987 1988 1989

Средна дължина на един фронт, 0,0 38,0 3 ,2 37,2

Производителност на пласта, t 2 7,1 6,7 6,3 6,9

Напрeдък на фронта,  
    - за денонощие
    - за месец

0,72
1 ,8

0,8
18,

0,72
1 ,7

0,61
13,3

Среднодневен добив на въглища от 
фронт, t 19 ,0 181,7 148,0 1 9,0

Производителност на труда на забоен 
работник, t чов.смяна ,14 ,06 4 б 4,9

Разход на дървени подпори в участъка  
    - в t добити въглища
    - в 3 1000 t добив

2,1
42,0

2,04
40,8

2,27
4 ,4

2,40
48,0

Разход на BB, kg t 0,276 0,292 0,240 0,223

Разход на електродетонатори, бр. t 1,03 1,06 0,87 0,78

3 0 t или 99  са добити по ком-
плексно-механизираната тех-
нология. Годишните резултати 
от работата на 29 фронт изра-
зени чрез реализирания сред-
ноденонощен добив от фронт 

Qден  237 t ден  и производи-
телност на забоен работник
Рз.р.  7,64 t ч. смяна , съпоста-

вени с очакваните по техноло-
гичния паспорт Qден  336 t ден и
Рз.р.  10,2 t ч. смяна  свиде-
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АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВО ИКОНОМИ ЕСКИТЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ И ОСНОВНИ ИЗВОДИ И П И ИНИ 
ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА Д ЕСТВОТО

Обобщените финансово-икономически резултати за 
периода 2003-200 г. са групирани в та   7 .

От съпоставката на тези показатели и резултати мо-
гат да се направят следните констатации и обобще-
ния

Постигнатите производствени резултати от добивни-
те работи в мината за периода 1986 - 1989 г., предста-
вителни за прилаганата добивна технология с ПВР и 
индивидуален дървен крепеж са посочени на та  

Стр кт ра и ис е ост а ерсо а а

За последните 9 години от производствената дейност 
на Мина „Бистрица“ средносписъчният състав на пер-
сонала е представен в та  . Съгласно данните се 
установява, че общата средносписъчна численост на 
персонала намалява от 81  души през 1988 г. на 14 
през 1996 г. или снижението възлиза на 301 броя от 
списъчния състав на мината 36,9 . Същественото 
намаление на персонала през последните 3 години и 
особено през 199  г. се дължи на прилагането на ме-
ханизирания добив на въглища с комплекса 20КП-70.

Процентното разпределение на персонала по катего-
рии за периода 1988 - 1992 г., когато добивните рабо-
ти са водени с ПВР, индивидуален крепеж и източване 
на въглищата от горнището на пласта е следното  от-
носителният дял на управленския персонал от сред-
но списъчния състав на мината е средно 10,9  този 
на основните работници забойни работници в добив-
ните и подготвителни изработки  - 17,1  на спомага-
телните работници - 66,8  и на персонала в основна-
та дейност - 9 .

Прои о ите ост а тр а

Производителността на труда на лице от среднос-
писъчния състав на персонала, съгласно данните в 
та   за периода 1988-199  г. се изменя в широки 
граници - от 66,2 до 147,  t чов. година. Най-ниската 
производителност на труда от 66,2 t чов. година е 
свързана с масовото пенсиониране на квалифицира-
ни работници през 1990 г. при по-ниска възрастова 
граница 4  години и с преустановяването на добивни-
те работи в участък „Николичевци“.

Последната година и дата от производствената дей-
ност на Мина „Бистрица“ бе 31.08.1996 г., тъй като 
поради крайно лоши ниски  технически и икономиче-
ски резултати с решение  480 от 14.0 .1996 г. на МС 
дружеството бе обявено в несъстоятелност и Кюс-
тендилският окръжен съд прекрати дейността на ми-
ната, като откри производство по несъстоятелност. 
При тази обстановка в знак на протест против съкра-
щенията на персонала добивът на въглища спадна до 
24,6 ил. t 3,1 хил. t месец , а производителността на 
труда се снижи до 47,9 t за 8-месечния период.

Рудник “Бистрица  е извършвал своята миннодобив-
на дейност в продължение на 41 години - от 19  до 
1966 г.

Табл. 5. Обобщени инансово-икономи ески ре лтати а 
периода 2003 - 2005 г.

Показатели Един. 
мярка 1993 1994 199

Въглища за реализация 
кaлкулативен добив тона 84 882 3 0 7 77 289

Среден списъчен състав на 
персонала брой 704 601 24

Загуба на лице от среднос-
писъчния състав със субси-
дии

лв чов. 43 210 63 130 120 6 1

Общи разходи за дейността хил. лв 10  406 124 884 1 7 126

Общи приходи от дейността 
без производствени субси-
дии

хил. лв 1 6 71 23 723 34 7 2

Размер на производствени-
те субсидии от държавния 
бюджет

хил. лв 9 31 63 220 9 1 3

инансов резултат от дей-
ността без производствени 
субсидии загуба

хил. лв -89 73 -101 161 -122 37

Приходи от продажби на въ-
глища хил. лв 13 236 16 841 32 388

Средна продажна цена на 
въглищата за реализация лв тон 1 93 318,71 421,88

Разходи на тон реализирани 
въглища лв тон 1241,79 2363,39 2046,70

Приходи на тон реализирани 
въглища без производстве-
ни субсидии

лв тон 184,62 448,9 4 2,67

Загуби на тон и ТУГ реализи-
рани въглища без субсидии

лв тон 10 7,17 1906,6 1 94,03

лв ТУГ 3 99,33 6204,67 390,73

Средна месечна брутна ра-
ботна заплата на лице от 
персонала

лв 28 7004 10 44

Годишни трудови разходи на 
лице от персонала за запла-
ти и осигуровки

лв чов.
год. 93 94 79 772 101 082

Счетоводна загуба на лице 
от персонала за заплати и 
осигуровки

лв чов.
год.  780 128 022 198 777

Рентабилност на приходите 
от продажби със субсидии 
от държавния бюджет

-40, 7 -43,64 -67,32

Общ размер на задължения-
та на дружеството хил. лв 81 289 14  746

Загуби на тон и ТУГ реализи-
рани въглища със субсидии

лв тон 3 8,38 71 ,10 1214,98

лв ТУГ 1220,16 2327,10 2784,94

Относителен дял на произ-
водствените субсидии от 
годишната загуба

б6,1 62, 48,3
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l Общите разходи за дейността на дружеството 
за периода 1993 - 199  г. нарастват ежегодно от 
10 ,4 млн. лв през 1993 г. до 1 7,1 млн. лв. през 
199  г. или с 1,7  и то при по-мaлък годишен до-
бив в сравнение с началната 1993 г. Причината е 
задействането на хиперинфлационните процеси в 
икономиката ни в резултат на освобождаването 
на цените през 1991 г. на стоки и услуги по прин-
ципите на пазарния механизъм в отсъствието на 
валутен борд

l Това пазарно формиране на продажните цени, 
обаче, не се приложи в енергетиката и въгледо-
бива, тъй като с действащия ценоразпис и с ми-
нистерски разпоредби до 31.06.1999 г. 9  цените 
на въглищата бяха фиксирани и по-ниски от тези 
на вносните въглища, въпреки държавните произ-
водствени субсидии. Поради тази основна причи-
на общите приходи от дейността на дружеството 
са значително по-ниски от разходите, а годишният 
финансов резултат е отрицателен за тригодишния 
период със загуба от 30,4 млн. лв. за 1993 г., 37,9 
млн. лв. за 1994 г. и 63,2 млн. лв. за 199  г.

l Загубите на тон и ТУГ, реализирани на пазара за въ-
глища с включените от държавния бюджет субсидии 
нарастват от 3 8,38 лв t през 1993 г. на 1214,98 лв t
или 3,4 пъти, а тези на тон условно гориво от
1220,16 лв. на 2784,94 лв. 2,3 пъти

l Годишната счетоводна загуба отнесена на едно 
лице от средносписъчния състав на персонала 
със субсидии възлиза на 43 210 лв. за 1993 г. и 
нараства на 120 6 1 лв. през 199  г.

l Относителният дял на производствените субси-
дии спрямо годишната загуба ежегодно се снижа-
ва, като през 1993 г. държавната помощ покрива 
66,1  от загубата, а през 199  г. - 48,3

l Разходите за възнаграждения на персонала и 
за социални и здравни осигуровки нарастваха в 
този период с темповете на инфлацията и тяхното 
относително участие в структурата на производ-
ствената себестойност на въглищната стокова 
продукция достигнаха 64  през 1994-199  г.

l Рентабилността на приходите от продажби на 
дружеството е отрицателна -40, 7  през 1993 г., 
-43,64  през 1994 г. и -67,32 през 199  г. В този 
случай вместо възвръщаемост на капитала на 
дружеството тези показатели сочат бързите тем-
пове на декапитализация на предприятието, т.е. 
собственият капитал намалява всяка година с 
тези проценти поради непокрити загуби

l Задълженията на дружеството към 31.12.199  г. 
са достигнали 14  746 хил. лв. От тях основната 
част се пада на задължения по социално и здрав-
но осигуряване , задълженията към бюджета 
ДД Л, ЗКПО, ДДС  са 37,9 , а тези към доставчи-

ците са само 3 8

По тези причини дружеството изпитва остра нужда 
от парични ликвидни средства за осъществяване на 
своята производствена дейност, неплатежоспособно 
е да изплаща задълженията си и практически няма 

никакви източници за финансиране на инвестицион-
ни проекти за покупка на технологично оборудване и 
резервни части.

Основните причини за тежкото финансово състояние 
на Мина „Бистрица“ са следните фактори

l много сложните минно-геоложки условия, описа-
ни в настоящата разработка

l хиперинфлационните процеси породени от па-
зарното формиране на цените в стопанския сек-
тор и фиксираните по-ниски цени на въглищата 
на ТУГ в сравнение с вносните, които държава-
та използваше като аитиинфлационна бариера 
за бързото превръщане на всички въгледобивни 
подземни дружества в губещи още от 1993 г. до
01.07.1999 г., когато цените на въглищата бяха 
освободени за стопански нужди и битово гориво и 
започна свободното им договаряне в зависимост 
от тяхната калоричност за 1 ТУГ

Общата констатация от оценката на финансовото 
състояние на Мина „Бистрица“ е, че в резултат на 
трайно губещата миннодобивна дейност отсъстват 
възможности за финансово оздравяване и трябва да 
се пристъпи към техническа ликвидация.

ТЕХНИ ЕСКА ЛИКВИДА ИЯ НА МИНА „БИСТ И А“

Преструктурирането на въгледобива у нас започна с 
ликвидацията на три подземни дружества обявени в 
несъстоятелност с решение  480 от 14.0 .1996 г. на 
МС, поради крайно лоши технически и икономически 
резултати от дейността  Мина „Бистрица“ ЕАД, Мина 
„Антрацит“ и рудниците „Качулка“ и „Девина“ от Мини 
„Балкански басейн“.

По решение на Кюстендилския окръжен съд техниче-
ската ликвидация на Мина „Бистрица“ ЕАД започна с 
начална дата 01.09.1996 г. и се извърши на два етапа 
съгласно изготвения проект от „Минпроект“ ЕАД.

Предмет на ликвидацията в I етап бе подземния ми-
нен комплекс 6 , както и отдалечената от основния 
надземен технологичен комплекс промишлена пло-
щадка пред I изходна галерия наклонена шахта . Из-
пълнението на проекта за техническа ликвидация на 
подземните минни изработки започна 20 дни по-рано 
от 01.09.1996 г. и завърши до 31.12.1997г. т.е. за 16 
месеца. За този период бяха демонтирани и извозе-
ни на повърхността 1467,4 t машини, съоръжения и 
материали, ликвидирани бяха 11 187 t подземни из-
работки, от които 1687 t са разкриващи и основни. 
Решението на Междуведомствения експертен съвет 
МЕС  от 19.03.1998 г. за разрушаване надшахтовите 

кули на ГИ  и ВК  наложи допълнителен проект и 
разходи за разрушителни и транспортни дейности. .

Продължителността за изпълнението на II етап от 
надземния технологичен проект продължи 10 ме-
сеца от м  януари 1998 г. до декември 1998 г. в 
т.ч. 6 месеца за едновременно изпълнение на I и 
II етапи. Предвид на обстоятелството обаче, че от
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10.07.1996 г. е създадено новото 
търговско дружество Мина „Витрен“ 
ЕООД с предмет на дейност открит 
добив, преработка и реализация на 
въглища, инертни материали и раз-
сипно злато от находище „Катрище“, 
голяма част от комплекса стана 
собственост на Мина „Витрен“. Тя 
включва  сепарацията, сградата на 
АБК, водоснабдителната, канали-
зационната и електропроводната 
мрежи и централната подстанция. 
Останалите сгради и съоръжения 
бяха разрушени с обща застроена 
площ 69  2 и 2  833 3 застроен 
обем. Общата продължителност на 

Същевременно тя е икономически 
неефективна предвид на ниската 
производителност на труда и ка-
лоричността на добитите въглища, 
реализирани при приложените до-
бивни технологии.

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТО НИ И:

2. кимов, П., Л. Марков, Ст. Тасева, Г. 
Койчев и др. Анализ на състоянието 
и дейността на Мина „Бистрица“ ООД 
и пътища за ефективно развитие на 
дружеството. Архив на „Минпроект“, 
м. юни,1993г.

З. Михайлова, Евд., М. Илиев, Л. Мар-
ков и др. Разработване и внедрява-
не на рационални добивни техноло-
гии за условията на Кюстендилския 
въглищен басейн. Архив на НИТИ 
„Минпроект“, 1986.

6. Алексов, П., Л. Марков. Доклад за 
извършена експертна оценка на до-
бивен механизиран комплекс 2ОКП-
70  собственост на Мини „Перник“ 
ЕАД в ликвидация. Архив на Мини 
„Перник“ ЕАД, гр. Перник, м. април, 
2001.

7. Програма за подобряване на техни-
ко-икономическите и финансовите 
показатели на Мина „Бистрица“ ЕАД, 
гр. Кюстендил, м. Май, 1996.

9. Марков, Л. Резултати от структур-
ната реформа във въгледобивната 
промишленост. Сп. „Минно дело и 
геология“, 7, 2011.

ина Витрен  - ар ивна снимка

ДО  ИН  Л БОМИ  МА КОВ има над десет годишен стаж в ДМП „Марбас , къ-
дето е последователно началник на минен участък, зам.-главен инженер на рудник 
„Надежда  и старши инженер в Централното управление. В началото на 1968 г., след 
издържан конкурсен изпит в „Минпроект  - София е назначен за научен сътрудник в 
секция „Скален натиск и механика на скалите , а въз основа на разработен хабилита-
ционен труд „Взаимодействие на механизираните крепежи със слаби и неустойчиви 
вместващи скали за условията на СМЕК „Маришки басейн  през 1987 г. му е присъ-
дена степента „старши научен сътрудник II степен . От 1989 до 1997 г. е ръководи-
тел на секция „Технология на подземния въгледобив . След пенсионирането си през 
2008 г. продължава работата си в „Минпроект  ЕАД като проектант и консултант по 
различни тематични направления.

С негово участие са разработени около 140 проекта, на 106 от които той е непосредствен ръководител. В 
Тунис от 1976 до 1979 г. той работи като зам.- главен инженер на рудник за добив на оловно-цинкови руди. 
Специализирал е в областта на механизираните въгледобивни комплекси във ранция и Белгия. Много-
бройни са и професионалните му посещения в Русия, Германия, в Словакия, гославия, Румъния и др. Са-
мостоятелно или в съавторство Л. Марков е автор на над 80 научни и технико-икономически публикации. 

техническата ликвидация на мина-
та за двата етапа продължи 2 годи-
ни и 4 месеца  от 01.09.1996 г. до 
31.12.1998 г. Разходите за тази лик-
видация възлизат на 28 3 хил. лв. 
или 2014 хил. US  при среден курс 
1,414 лв US .

Общото заключение от тази разра-
ботка е, че подземната експлоата-
ция на лигнитните въглища, заля-
гащи в слаби плиоценски скали е 
технически сложна и трудопоглъ-
щаща с незадоволителни производ-
ствени резултати, поради интен-
зивните прояви на скалния натиск. 
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Бухово-Кремиковския Бх. Кр.  комплексно-руден 
район попада в средните части на Централно – 
Балканската металогенна зона.

Главна рудоконтролираща структура се явява север-
ната интензивно тектонизирана приконтактна ивица 

ПОЛИМЕТАЛНИ  АДИОАКТИВНИ И ЕДКОЗЕМНИ 
МИНЕ АЛИЗА ИИ И О ДЯВАНИЯ В Б ХОВО
К ЕМИКОВСКИЯ ДЕН А ОН  П ОГНОЗНИ ЕС СИ

Проф. дгмн, инж. геолог Иван Бедринов
Н. с. I ст. инж. геолог Георги Скендеров

BASE METAL, RADIOACTIVE AND RARE EARTH METAL MINERALIZATIONS AND ORES IN 
BUHOVO-KREMIKOVTSI ORE DISTRICT. PROGNOSTIC RESOURCES
Prof. DSc Engineer-Geologist Ivan Bedrinov
Assist. Prof. Engineer-Geologist Georgi Skenderov

ABSTRACT

he paper deals ith the Buhovo- re ikovtsi o -
ple  ore distri t – an essential part o  the Central 
Balkan etallogeni  one. his one in ludes also 
the urilo- atino uraniu  and uraniu - ase etal 
deposits and the ase etal inerali ations lo al-
i ed in deep aults along the te toni ed near- onta t 

elt So ia ertiar  Basin – Balkan ountain anti-
linoriu  on the land o  villages re i h- u ratovo-
re ikovtsi –Buhovo. etailed resear h, e ploration 

and e ploitation orks have een done so ar on in-
erali ations in the re ikovtsi and Buhovo-Seslavtsi 
ore ields, ith u h o  the industrial iron-silver and 
uraniu  ores eing e tra ted. Potential ra  ate-
rials resour e are the dis overed ut poorl  pros-
pe ted industriall  valua le inerali ations and ores 
o  uraniu  a o pan ing o urren es o  pre ious 
ge s and ase etal and thoriu  – rare earth in-
erali ations in the Buhovo-Seslavtsi ore ield, as ell 
as the ound ase etal inerali ations and ores as-
so iated ith deep aults in the southern and north-
eastern parts o  re ikovtsi ore ield.

KEYWORDS: Buhovo- re ikovtsi ore distri t, h dro-
i ali ation, etaso atis , inerali ation 

ЕЗ МЕ

В статията е разгледан Бухово-Кремиковския ком-
плексен руден район, който се явява съществена част 
от Централно-Балканската металогенна зона. В нея 
попадат още  Курило-Кътинските уранови и уран-по-
лиметални находища  полиметалните орудявания 
локализирани в дълбочинни разломи на тектонизи-
раната приконтактна ивица Софийски терциерен ба-
сейн – Старопланински антиклинорий  в землищата 
на селищата Требич – Кубратово – Кремиковци – Бу-
хово. Предмет на детайлни научно-изследователски, 
проучвателни и експлоатационни работи са били 
орудяванията в пределите на Кремиковското и Бу-
хово-Сеславското рудни полета, като голяма част от 
промишлените желязо-сребърни и уранови залежи 
са иззети. Интерес като възможни суровинни ресур-
си представляват установените, недостатъчно изу-
чени и промишлено оценени минерализации и ору-
дявания от уран-съпровождащи скъпоценни, цветни 
и торий-редкоземни минерализации в ареала на Бу-
хово-Сеславското рудно поле, както и установените 
полиметални минерализации и орудявания в дълбо-
чинните разломи по южните и СИ части на Кремиков-
ското рудно поле.

КЛ ОВИ Д МИ: Бухово-Кремиковски руден район, 
хидрослюдизация, метасоматизация, орудявания

на Софийския терциерен басейн с южните части на 
Старопланинския антиклинорий, южно от Елешнишка 
река, в землищата на селищата Кремиковци, Сесла-
вци, Бухово и елява и  .
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В района попадат промишлените уранови и уран-по-
лиметални залежи на известното в геоложката лите-
ратура Буховско ураново рудно поле, както и източни-
те части на Кремиковското желязо-рудно находище.

Детайлни търсещо-проучвателни работи за промиш-
лента оценка на сребърно-железните минерализа-
ции и орудявания, северно от с. Керемиковци, между 
реките Кремиковска и Сеславска площ „Керасова 
чука“  и за уран и уран-съпровождащи цветни, редки 
и редкоземни минерализации и орудявания, в района 
източно от Сеславска река, северно от Бухово и за-
падно от с. елява, са провеждани почти непрекъс-
нато от 194 г. до 1990 г.

Проведени са радиогеоложки, металометрични и 
структурно-геофизични изследвания, в мащаби от 
1 2 000 до 1 2000 и 1 1000. Прокарани са над 
200 000 линейни метра минни изработки. На всич-
ки изработки е извършвана едромащабна геоложка 
документация и целенасочено опробване браздово 
и късово . Извършени са минералого-петрографски, 
радиометрични и химико-технологични анализи на 
стотици хиляди проби.

По-гoлямата част от геолозите работили в района, 
поделят рудоносните и рудовместващи скали, както 
следва

l Палеозойски  ордовик О , силурски Si , вулка-
ногенно-седиментни отложения, представнеи от 
аргилити, фиолити, песъчливо-глинести и въгле-
носно-глинести пясъчници, повсеместно наситени 
с прожилково-впръсната предуранова полиметал-
на, раннопалеозойска минерализация и  

l Късно-палеозойски гранитоиди Бухово-Сеслав-
ска интрузия , имаща сложен литофациален стро-
еж. По данни на – Тонев, И. 6 , Цанова, Т. 8 , уков, 

. 9  и други, в източната готенска  част на интру-
зията преобладават граносиенитите, в средните 
централни  части преобладават монцосиенитите 

и сиенитите, а в западните и югозападни перифе-
рийни части на интрузията, под формата на дай-
кообразни и жилни тела преобладаващо развитие 
имат – аплити, кварц-бостонити, диоритови и гро-
рудитови порфирити и   .

Сред гранитоидните разновидности в източните час-
ти на интрузията преобладаващо присъствие имат 
собствено-урановите минерализации, в централните 
и северни части – настуран-сулфидни хидротермал-
ни орудявания, в западните части – уран-съдържащи 
торий-редкоземни и редкоземни минерализации и 
орудявания.

. П ОФ  ДГМН ИН  ИВАН 
БЕД ИНОВ с свързал из-
цяло трудовия си стаж и 
научни интереси с пробле-
мите на радиогеоложката 
наука и практика в Бълга-
рия. Започва работа през 
19 1 г. като техник-геофи-
зик в СБМД. Продължава 
в неговия правоприемник 
„Редки метали“ като инже-
нер геолог и ръководител 
на търсещи и проучва-

телни звена в Централно-Родопския руден ра-
йон. Ръководител е и на редица тематични науч-
но-изследователски групи в системата на „Редки 
метали“. Основна тема в изследователските му 
работи са уран-съдържащите и уран-съпровож-
дащите цветни, редки, благородни и редкоземни 
минерализации и орудявания в Централно-Ро-
допския руден район. По-голямата част от ав-
торските и съавторски работи под формата на 
годишни и етапни отчети са публикувани в Гео-
фонда на „Редки метали“. Над сто броя статии и 
доклади по оригинални научни теми са публи-
кувани в български и чуждестранни списания. 
През 2007 г. е избран за действителен член на 
Международна академия на науките по екология 
и безопасност  МАНЕБ , Русия.

. Н  С  I СТ  ИН  ГЕОЛОГ 
ГЕО ГИ МИЛ  СКЕНДЕ

ОВ има дългогодишен 
трудов стаж в системата 
на Д  „Редки метали“ -
от 1971 до 199  г. Работил 
е главно в търсещо-про-
учвателните и научно-из-
следователски звена по 
проблемите на радиогео-
ложките изследвания за 
радиоактивни суровини 
и съпътстващи ги цветни, 

благородни и редкоземни минерализации и ору-
дявания. От 199  до 1997 г. работи като експерт 
по метални полезни изкопаеми в Комитета по 
геология и минерални ресурси. При работата си 
в „Редки метали“ е съавтор на голям брой над 
40  проекти за провеждането на търсещо-проуч-
вателни работи за уранови орудявания и отчетни 
доклади за получените резултати. Автор и съав-
тор е на повече от 30 броя научни статии, пуб-
ликувани в български и чуждестранни списани. 
Съавтор е на последната металогенно-прогнозна 
карта по уран на Р. България в Мащаб 1 200 000 
1996 г. . Съоткривател е на едно ураново и едно 

златно-полиметално находища в пределите на 
България. От 2001 до 2008 г. е работил като екс-
перт-геолог в „Хероуърд Венчърс – България“ АД 
и „Балкан минерал енд майнинг“ ЕАД.
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Сред ранно-мезозойските триас-юра  и кредни нав-
лачни блокове в преходната площ между реките Кре-
миковска и Сеславска са установени недостатъчно 
изучени и промишлено оценени – среброносни-ба-
рит-желязо-полиметални минерализации и орудява-
ния.

На базата на резултатите, в голям брой геофондови 
Гф. „РМ“  радиоложки и металогенни изследвания и 

собствени наблюдения на авторите 14, 1 , 16 , са обо-
собени следните перспективни площи, за възможно 
намиране на нови промишлени залежи от полиме-
тални, уранови, уран-торий-редкоземни и редкоземни 
орудявания

иг. 1. Перспективни площи: I - Керимова ка - Готен  II - Д маница – овска река – елявска река  III - Р дината – Се-
славци  I  - Керасова ка . Условните наци от иг. 1 се отнасят и а иг ри 3  4  5  6 и 8

Гео о о ео ими а карта 
а Б о о Сес а ското ра
о о р о о е  М :   

ПЛО  I  „КЕ ИМОВА КА  ИЛИ ИНА МОГИЛА  
В ЪХ ГОТЕН“

При едромащабни 1 2000 и 1 1000  металомет-
рични снимки  и повърхностни минни изработки 
канави, разчистки  по северните североизточните  

и източни части на Буховското ураново-рудно поле, 
са регистрирани контрастни геохимични аномалии с 
обща площ около 6 k 2, локализирани сред O-Si се-
дименти в екзоконтактната тектонизирана ивица с 
гранитоидната Буховско-Сеславска интрузия. Анома-
лиите по P  са с размери до 3 х 0,3 k 2, изтеглени 
линейно в З-СЗ направление. Аномалиите по n, са с 
размери от 00 х 100 до 2700 х 00 , като чeсто в 
план се припокриват с P  аномалии и  .
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Картираните разломи Иличенски и Северно Готен-
ски , както и контакта на гранитоидната интрузия с 
O-Si седименти са стръмни до 70-80° на - И.

иг. 3. Площ I - Керимова ка – Или ина могила – вр  Готен . Условни наци - от иг. 1

иг. 2. ори онтална оналност на ор дяванията и метасомати еските и менения в Сеславската гр па ранови месторо де-
ния  ор.  1:5000 и верт.  1:10 000

1Co1

Условни знаци

Тектонизираната аномална ивица е установена по 
минно-проучвателни и урано-добивни изработки ка-
риера „Баланов дел“ на коти 1220÷1200 , щолни, шах-
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иг. 5. Площ III -  Р дината – Сеславци . Условни наци - от иг. 1

иг. 4. Площ II - Д маница – овска река – елявска река . Условни наци - от иг. 1

ти, галерии, вертикални и хоризонтални сондажи на 
хоризонтите с коти 830, 7 0, 380, 330 .

ирината на полиметално-минерализираната ивица 
се мени от 1-1, k  по хоризонталните ядкови сон-

дажи, прокарвани от най-ниските шахтови хоризонти 
до абсолютни коти около 100 .

На много места по уран-добивните изработки, наред 
с прожилково-впръснатите минерализации сред O-Si 
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иг. 6. Геолого-радиометри на колонка на сонда  17 К - аст к Р дината
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Pb - 1-2% до 10%
Zn - 0,5% до 3,5% Сондажът е прокаран в гозападната част на 

Буховското рудно поле, където - З контакт 
на ураноносните гранитоиди е покрит от се-
рия навлачни пластини

Т2 - В разреза на сондажния ствол преобла-
дават карбонатно силификационни фациеси 
скали, представени от

- доломитизирани варовици кариера “Руди-
ната

- пъстър състав на пясъчници, прослоявани 
от глинести варовикови пластове

На редица места по разреза са отбелязани 
плоскости на триене около които скалите са 
интензивно напукани, натрошени и смачкани, 
рядко брекчирани

Към пясъчници в пределите на тектонизира-
ните интервали са набл давани натрупвания 
от сулфидни минерализации - галенит, сфале-
рит, пирит и др., от които са вземани проби за 
лабораторни ЕСА, резултати от които са посо-
чени на колонката

По единични късове - вероятно мономине-
рални проби, съдържанията на  достигат 
до , а на  - до 

2 - жилообразно  тяло от кварцови сие-
нити, фациес на ураноносния Бухово-Сеслав-
ски интрузив. Тялото е обемно напукано, като 
в непосредствена близост до навлачените 
зони - интензивно натрошено и частично 
брекчирано

 - Силурски пясъчници и аргил с прослои от 
въглищно-глинести шисти с високи съдържа-
ния на въглеводороди

Пясъчниците са набогатени с прожилко-
во-впръсната полиметална минерализация

Pb - 0,3% до 3,5%
 Zn - 4,5%

Pb ~ 2,0%
 Zn - 3,0 - 3,5%

Pb - 3,0% - 5,0%
Zn - 3,9 - 12,0%

шисти, са разкривани рудни лещи от полиметални 
орудявания със съдържания на P  до 10 , n до 4, , 
Cu до 1-1, , по-рядко от следи на o, , u, g.
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иг. 7. Площ I  - Керасова ка . Условни наци - от иг. 1

ПЛО  II „Д МАНИ А  – Б ХОВСКА ЕКА – ЕЛЯ
ВСКА ЕКА“

Площта обхваща долината на Буховската река се-
вероизточно от селището Бухово, юг-югоизточния 
склон на връх Готен – до р. елявска и  . В за-
пад-северозападните си части аномалната площ 
припокрива урановите залежи на находищата „ ора“, 
„Борче“, „ амилов камък“, вместени в югоизточните 
периферийни части на Бухово-Сеславския интрузив.

За проучването на урановите залежи от повърхността 
са прокарани редица ядкови сондажи 231, 232, 233, 
3 8, 362 , чрез които е разкрита дълбочината на O-Si 
седиментни скали 1 0-300  с почти повсеместно 
наличие на сулфидни минерализации.

В минерализиран интервал по ядката от 1 0-160  
на сондаж 233 е установена богата o, P , n, пирит, 
халкопирит минерализация, със съдържание на посо-
чените елементи от 120 g t до 4,8 . В отделни проби, 

съдържанието на u е до 0,24 g t, а на g – до 20 g t. 
В речните пясъци, по долината на р. елявска е уста-
новено наличие на разсипно злато до 10 g t.

ПЛО  III  „ ДИНАТА  СЕСЛАВ И“

Площта обхваща югозападната приконтактова ивица 
на гранитоидния интрузив, с навлечени върху него 
блокове от среднотриаски варовици, юрски конгло-
мерати, пясъчници и органогенни варовици и  .

Навлачната ивица е със З-СЗ направление, като в СЗ 
си фланг, по долината на р. Сеславска, опира в субме-
ридионален разломен сноп, а в И си фланг опира в 
дълбочинния субектваториален Буховo-Кремиковски 
разломен сноп.

Полиметалната аномална ивица, с малки прекъсва-
ния, има дължина 2 k .
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Върху И част на ивицата, в местността Рудината е 
развита кариера за добив на строителни материали. 
В източната част на кариерата преди създаването 

, от Д  „Редки метали“ са прокарани няколко струк-
турно-търсещи сондажи. В един от тях – сондаж 17-К, 
вертикален с дълбочина 640  е разкрит пълния раз-

рез на навлачния блок от  О-Si скални разновидности 
и .

По данните от проведената радиогеоложка докумен-
тация на сондажния ствол и опробването на сондаж-
ната ядка, чрез минералого-петрографски и химични 
изследвания са установени 4 рудни интервала

l Първия – на дълбочина от 10 до 60  – пясъчници 
и въгленосни шисти, тектонски обработени натро-
шени до смачкани, на места частично брекчира-
ни , повсеместно наситени с прожилко-впръсната 
сулфидна минерализация. По данните от лабора-
торните анализи на проби, средното съдържание 
на оловото е 7,8  в единични късови проби – до 
70 , а средното съдържание на n ∼ 3,

l Втория – на дълбочина 1 0-170 , при аналогични 
геоложки условия, със съдържание на P  от 0,  до 
1  и на n – 3, ÷4  

l Третия – на дълбочина около 240 , със съдържа-
ния на P  – 2  и n – 3, ÷4  

l етвъртия – от 60 до 640 , като забоя на сон-
дажа е оставен в руден интервал, където орудени-
те пясъчници са интензивно тектонски брекчира-
ни и натрошени . Съдържанията на P  в отделните 
проби са от 2 до , а на n – от 3,  до 

ПЛО  I  - „КЕ АСОВА КА“

Площта около 3 k 2  попада западно от с. Сеславци 
и северно от кв. Кремиковци, между реките Сеслав-
ска и Кремиковска.

В геоложко отношение, площта се явява като преход-
на ивица между Кремиковското желязно рудно поле 
и Буховското ураново рудно поле. По тази причина 
площта е била предмет на детайлни търсещи и про-
учвателни работи, като са прокарани стотици ядкови 
сондажи и значителен обем минни изработки.

На съвременната повърхност и в дълбочина до коти 
около 4 0  и   , са картирани навлачни пла-
стини от триаски доломитизирани варовици, конгло-
мерати и кварцови пясъчници, юрски пясъчници, ва-
ровици и мергели, сред които е наблюдавана баритна, 
желязна и сулфидна минерализация. По отделни про-
би – съдържанията на Fe достигат до 44 , барит – до 
12,4 , P  – до 0,87 , Cu – до 0,42 , g – до 16,7 g t.

иг. 8. Ра ре  по линия I-I на геоло ка карта по северната аст на площ Керасова ка   1:2000
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l

l

П о  „Керасо а ка“ и

l

h-  и  минерализации и орудявания, до на-
стоящия период 2017-2018 г.  не са били предмет 
на детайлно изучаване и промишлена оценка.

По наличните данни за обеми и съдържания на пре-
дурановите и уран-съдържащите полиметални и ред-
коземни минерализации, в достъпната геофондова 
литература национален геофонд, геофонд на „РМ“ в 
НМ „ЗХ“  и публикации в списанията МДГ, ГМР и др., 
на този етап на геоложката изученост на района са 
възможни следните прогнозни геоложки ресурси 
та  .
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„РМ“

11. Петков, М. и др., 1987. „Предварителна оценка на въз-
можностите по обогатяване и комплексно извличане на 

h елементи от U- h-  руди на Бх. р. п.“ Гф. „РМ“
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13. Бедринов, И., 2008. „Радиогеоложката изученост на тери-

торията на Р. България и получените резултати. МДГМ
14. Бедринов, И. 2014. „Предпоставки за намиране на про-

мишлени запаси от U- h-  находища в Р. България. Сп. 
МДГМ

1 . Бедринов, И. 1998.“Предпоставки за намиране на по-
лиметални находища в Бх – Кр. руден район“. ГМР, 8, 9.

16. Бедринов, И. Скендеров Г. 2016. „Полиметални комплекс-
ни уран-съдържащи и h-  минерализации и орудява-
ния в Бх.-Кр. руден район“, Сп. ГМР, 6.

17. Бедринов, И. 2017. „Уранови и U-съпътстващи орудява-
ния в Бх.- Сеславското рудно поле“, Сборник доклади от 
„I  международен симпозиум“ – „Минерално разнообра-
зие – изследване и опазване“, Г . НМ „Земята и хората“

18. Бедринов, И. 2018. „Относно състоянието на рудодобив-
ния отрасъл в България“, НТС – МДГМ, Сборник доклади 
на Научно техническата конференция „Минералносуро-
винната база на България.

Под кота 6 0 , по сондажите и   са разкрити 
O-Si глинесто-песъчливи пясъчници с чести прослои 
от въглищни шисти и рядко – кварцити, сред които 
повсеместно е наблюдавана прожилково-впръснат 
тип полиметална минерализация, представена от га-
ленит, сфалерит, по-рядко – халкопирит, халкозин, 
борнит, антимон, често съпроводени от люспици u 
и g.

На хоризонт 6 0 – 670 щ. 93  са прокарани значи-
телен обем минни и сондажни изработки за уран, 
чрез които е разкрит западно-югозападния контакт 
на Бухово – Сеславския интрузив с вместващите го 
O-Si седименти. Особеност на приконтактовата иви-
ца е наличието на дайкообразни жилни тела от сие-
нит-порфири, бостонити и грорудити с повишени до 
аномални съдържания на елементите от групата на 
лантаноидите.

ЗАКЛ ЕНИЕ

l Следва да се подчертае обстоятелството, че пора-
ди тясно ведомствените интереси на „Кремиков-
ски комбинат“ и Д. . „Редки метали“, в дейности-
те си до 1990 г., главно внимание е обръщано на 
орудяванията формиращи основните им суровини 
– Fe – g и U.

l Ранно-палеозойските полиметални предуранови  
минарализации и орудявания, с доказано широко 
площно развитие и сравнително постоянно пови-
шено до аномално 1-2  съдържание на P , n, 
Cu, o ± u, g, както и на уран – съдържащите 

Табл. 1. В мо ни прогно ни рес рси по перспективните 
площи
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С дълбока скръб съобщаваме, че на 28.12.2018 г. 
ни напусна 

СА КА КО ХА ОВА
изпълнителен директор на „Евротест-Контрол“ ЕАД, член 
на Управителния съвет на  Българската минно-геоложка 
камара.

Напусна ни eдин принципен, прецизен и много отговорен човек, 
добър и уважаван професионалист, всеотдаен партн ор. е ос-
танем със спомена за нея като прекрасен и вдъхновяващ рабо-
тодател, и човек, който беше начело на дружеството от 1996 г. 
досега.  Сашка Кожухарова беше ярък пример за професиона-
лизъм и ще липсва на всички, които са имали удоволствието и 
честта да работят с нея. Като директор тя даваше всичко от себе 
си, беше едно цяло с „Евротест-Контрол“ и с всяко свое действие 

спомагаше за неговото укрепване и развитие. Достойна за уважение е дългогодишната  активна и пол-
зотворна работа и цялостния  принос към българската минерално-суровинна индустрия. Тя вярваше, че 
е важна приемствеността и това, което оставаме за следващите поколения и го доказваше многократно 
с даването на личен пример и взимането на важни житейски решения

Сашка Кожухарова бе изпълнителен директор на „Евротест-Контрол“ ЕАД - лабораторен комплекс с дъл-
гогодишни традиции в областта на изследването и изпитването на различни видове минерални суровини 
и промишлени продукти. Начело е на „Евротест-Контрол“ повече от 20 години, през които дружеството 
непрекъснато разширява своите възможности и сферата си на дейност. 

Родена през 19 7 г. в гр. София. Завършва висшето си образование през 1982 г. в СУ „Климент Охридски , 
„Геолого-географски факултет“, специалност „Геохимия“. Професионалната си кариера започва през 1982 
г. като геолог в „Геоложко предприятие за лабораторни изследвания“ към КГМР Комитет по геология и 
минерални ресурси . През 1993 г. благодарение на всеотдайната си работа става ръководител направ-
ление „Лабораторни изследвания“ към „Геология и геофизика“ АД. През 1994 г.. става главен технолог на 
ГПЛИ, а през 1996 г. е назначена за изпълнителен директор на предприятието. През 2000 г. Сашка Ко-
жухарова става заместник председател на Съвета на директорите на дружеството, което променя името 
си на „Лабораторни геоложки изследвания“ ЕООД след като е приватизирано. Под нейното ръководство 
дружеството успешно се преструктурира през 2001 г. в Научноизследователски център „Евротест“ АД, 
като непрекъснато разширява своите възможности и сферата си на дейност - лабораторни и геохимични 
изследвания и проучвания в геологията, химията, екологията. От 2002 г. е изпълнителен член на Съвета 
на директорите на „Евротест-Контрол“ АД, а от 2009 г. е начело като изпълнителен директор на вече едно-
личното акционерно дружество „Евротест-Контрол“ ЕАД. През дългогодишната си активна и ползотворна 
работа „Евротест-Контрол“ участва в многобройни значими национални и международни проекти.

През 2004 г. Сашка Кожухарова става член на Управителния съвет на Българската минно-геоложка ка-
мара, като е избрана  да представлява подотрасъл „Геология“. Била е член на Научно-техническият съюз 
по минно дело, геология и металургия, на Организационния комитет на „Българско геологическо друже-
ство“ и др. Нейната инициативност и организаторски качества многократно в годините  носят висока 
оценка от международната геоложка общност и са засвидетелствани с награди за принос в партн орски-
те отношения и за заслуги към минното дело, геологията и металургията в България.

Тя раздаде много човещина по пътя си и ще остане в паметта ни като достоен човек, отстояващ принци-
пите си за честност, почтеност и справедливост.

Споменът за нея ще продължи да живее в сърцата ни

IN MEMORIAM
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На 12.11.2018 г. след тежко боледуване почина  един от водещите специалисти 
радиогеохмици в България.

Х ИСТО СВЕТОСЛАВОВ Г ЪН А ОВ
Роден e на 21.08.1940 г. По-голямата част от трудовия му стаж е в Геолого-
проучвателното предприятие към ДСО „Редки метали“.

С участието си в търсещи и проучвателни работи има съществен принос в 
резултатите от радиогеоложките изследвания в България.

ВЕ НА МУ ПАМЕТ!
От колегите

IN MEMORIAM
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