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Втози четвърти по ред брой на нашето 
списание, ще ви представим няколко 
теми, които през изминалия период 
бяха от най-съществено значение за 

нашия сектор. 

На първо място безспорно е юбилеят на 
най-голямата национална геоложка науч-
но-изследователска и научно-експертна 
организация в България – Геологическия 
институт „Страшимир Димитров“ при Бъл-
гарската академия на науките. Респектира-
щата 0 годишнина на института е събитие 
не само за учените, работещи в него, но и 
за цялата минна общност у нас. През своята 
история, той претърпя немалко структурни 
промени, но даде и сериозен принос за раз-

витието на геоложката наука у нас - изпълнение на редица европейски и проек-
ти с национална значимост, експертна дейност в подкрепа на държавата и част-
ния сектор, образователна дейност и международно научно сътрудничество. 
Въпреки трудностите на времето, Геологическият институт се бори да отговори 
на съвременните нужди на държавата, бизнеса и обществото и ние трябва да 
се гордеем и да подкрепяме тези усилия, водени от общата си визия за устой-
чиво развитие на България. По този повод в настоящия брой, чрез материали-
те на изтъкнати академици от института и интервю на неговия ръководител –
проф. д-р Радослав Наков, ще отделим подобаващо място, за да отразим това 
знаково за геоложката наука събитие.

Друга важна за нашия бранш институция също наскоро отбеляза своята годиш-
нина – Националният музей „Земята и хората“. Това е културно и научно среди-
ще, което изпълнява важната роля за представяне и запазване на минералното 
богатство на страната ни в продължение на 30 години. Ще имате възможност 
да се запознаете и с неговата история, както и с впечатляващата дарителска 
дейност за института. 

В страниците на списанието ще откриете информация за случващото се в Об-
щина Трън, където, след поредица от спекулативни и злонамерени атаки срещу 
„Евромакс Сървисиз“, инвеститорът се оттегли, за да ревизира изцяло реализа-
цията на проекта, след резултатите провелия се през юни референдум. 

От друга страна станахме свидетели на действията на друг инвеститор в бран-
ша – концесионерът на Мина „Оброчище“, който се отнесе безотговорно към 
своите миньори, лишавайки ги от нормални условия на труд и заплащане. По-
зицията Българската минно-геоложка камара в случая е подкрепа на спирането 
на концесията от страна на министъра на енергетиката. За съжаление, подоб-
ни лоши практики хвърлят сянка върху индустрията и създават допълнителни 
пречки за стартиране на нови проекти чрез засилване на негативните общест-
вени нагласи. 

Представяме ви и втора част от историческия материал за рудник „Черно море-
2“, който започнахме от предходния брой на списанието. Научната материя в 
броя присъства и чрез статията за търсенето на диаманти в България.

Надявам се, че ще оцените броя като интересен и полезен и както винаги, оч-
акваме обратна връзка и подкрепа от вас, за подобрим представянето на спи-
санието.

Приятно четене

И  И  А
 



2

И

Минно дело и геология, 4 201

РЕДАК ИОННА ............................................................................................................................................................ стр. 1

О И ИЯ
Българската минно-геоложка камара одобрява спирането на концесията в мина “Оброчище”................ стр. 3 

НОВИНИ

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД получи престижно отличие от КРИБ................................................... стр. 4

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД в подкрепа на по-доброто бъдеще на Средногорието................... стр. 4

„Елаците-Мед“ направи първа копка на кариера „Миал“ ..................................................................................... стр. 6

Комплекс „Етроп лия“ бе официално открит .......................................................................................................... стр. 6

Нова пробовземаща система за въглища в „Мини Марица-изток“ ЕАД ........................................................... стр. 

Мини Марица-изток” ЕАД получи Сертификат за безопасност на Системата за управление 
в жп транспорта.............................................................................................................................................................. стр. 

Областният управител на Стара Загора посети „Мини Марица-изток“ ЕАД..................................................... стр. 9

Министерството на енергетиката ще настоява незаконният добив да се инкриминира........................... стр. 10

ИНТЕРВ

 -  Р  Н , Геологически институт при БАН: Ние сме търсен и желан партньор в 
национален и международен план.......................................................................................................................... стр. 11 

СЪБИТИЯ
0 години Геологически институт “Страшимир Димитров” при Българската академия на науките........ стр. 1

Доклад на  И  ............................................................................................................................ стр. 1
Доклад на  Т  Н ............................................................................................................................. стр. 21

30 години Национален музей “Земята и хората”. Тържествено честване на Деня на дарителя ............... стр. 22

НА ОК С
Казусът „Трън“. Хронология....................................................................................................................................... стр. 24

ГЕОЛОГИЯ
Шлихоминераложка прогноза за търсене на диаманти в България

 -   О  В ....................................................................................................................................... стр. 2

ВЪГЛИ А
Кратката история на рудник „Черно море-2“ – гордостта на Черноморския въглищен басейн - част 

  Л  М ............................................................................................................................... стр. 3

ОБ ЕНИЕ
Курс „Въведение в геометалургията“, организиран от Българската минно-геоложка камара.................. стр. 43



3Минно дело и геология, 4 201

ПОЗИЦИЯ

Нередовното изплащане на заплати в мина-
та в Оброчище не е първият случай. В дру-
ги рудници също са протестирали, хората са 
оставали под земята. Причините са били от 

лишаване от някои социални придобивки до остаря-
ла материална база. Условията на труд под земята са 
изключително трудни, а хората, работят буквално с 
риск за живота си. Налице са постоянните проверки 
от Инспекцията по труда по сигнали на хора и има 
предписания, налагани са и санкции. 

Българската минно-геоложка камара е организация 
на повече от 110 фирми, които се занимават с добив 
и преработка на минерални суровини. Тези компа-
нии от бранша, които не спазват законодателството,  
които не плащат заплатите, които лъжат хората, не 
са наши членове. Мината в Оброчище не е наш член.

От две години в Камарата не членуват и повечето 
подземни въглищни рудници. БМГК защитава свои-
те членове, защото иска развитието на добивния 
бранш да се случва тук и сега в България. 

За да става това, трябва да има добри условия за ра-
ботниците. Те трябва да получават всичко, което им 
се полага по закон. По данни на работници в рудника 
заплатите им са до 610 лв. В статистиката на Българ-
ската минно-геоложка камара месечната средна ра-
ботна заплата в целия отрасъл е 1500 лв. При това 
сравнение става ясно, че работещите в безотговор-
ните мини са притиснати от обстоятелствата, мнози-
на от тях имат заеми. И това е среда, която се създава 
от подобни „нелоялни инвеститори“.

Българското законодателство е доста добре разписа-
но по отношение на тези проблеми. Вижда се, че има 
множество други много добри инвеститори, които 
според статистиката осигуряват 1500 лв. средна ме-
сечна заплата. Освен това те инвестират в местните 
общности, в семействата на миньорите, в градската 
среда, в културата, в спорта, в образованието. Те ин-
вестират в цялата палитра от тези дейности, така че 
районът да е с по-висок стандарт на живот, така че 

хората да са по-доволни, по-щастливи и така да се 
развива самият регион.

А другите инвеститори удрят по авторитета на мин-
ния бранш. Министър Петкова правилно спря кон-
цесията, макар и временно. Българската минно-гео-
ложка камара адмирира нейните действия и тези на 
главния прокурор. Нека се провери всичко, нека се 
види какво става там, защото ние нямаме достъп. 
БМГК има достъп до всички компании, които са ней-
ни членове, какво са добили, какво са произвели, 
къде са го реализирали, колко хора са назначени, 
на какви заплати. Имаме браншова информационна 
система, в която разполагаме с много данни, но за 
мина „Оброчище“ нямаме нищо, защото ние нямаме 
достъп, ние нямаме връзка с тези хора. А защо няма-
ме - защото те не искат да имаме.

Условията за работа сред членовете на БМГК са съв-
сем различни. Камарата написа първия стандарт в 
Европа за устойчиво развитие на минерално-суро-
винната индустрия. В него са посочени изисквания-
та към тези компании. За да бъдеш концесионер, 
трябва да изпълняваш надзаконови изисквания. 
Стандартът говори за подобрения във всички об-
ласти - четири социални аспекта, четири екологични 
аспекта и само два аспекта са в икономическия стълб 
на устойчивото развитие. Последните ги има, защо-
то е напълно естествено една компания да се стреми 
към печалба.

Българската минно-геоложка камара одобрява това, 
което направи държавата в лицето на министъра на 
енергетиката и на главният прокурор, защото оттук 
трябва да се тръгне и следващата стъпка е отнемане 
на тази концесия от този инвеститор и даването ѝ на 
друг, както се случи в Мадан преди 3-4 години.

В заключение, държавата трябва много добре да 
преценява на кого дава концесиите. БМГК е готова 
да участва в процеса по даване на концесии, защо-
то Камарата притежава експертизата и знанието за 
това кой най-добре се справя.

БЪЛГАРСКАТА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА ОДОБРЯВА
СПИРАНЕТО НА КОНЦЕСИЯТА В МИНА “ОБРОЧИЩЕ”

Концесионерът на мангановата мина „Оброчище“ не е 
член на Българската минно-геоложка камара

Стачкуващите миньори останаха под земята заради неиз-
платени заплати и по-добри условия на труд
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Ръководството на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и 
кметовете на общините Челопеч, Чавдар и Златица след 
подписването на годишните рамкови споразумения за 
инвестиции в обществото

На 1  май 201  г. Конфедерацията на работода-
телите и индустриалците в България (КРИБ) 
връчи своите най-авторитетни за бизнеса 
награди „КРИБ – Качество, Растеж, Иновации 

от България”. Тържествената церемония по време на 
Третия пролетен бал се проведе под патронажа на 
министър-председателя Бойко Борисов и с участието 
на министри, официални лица, собственици и мени-
джъри на компании.  

Миннодобивното дружество „Дънди Прешъс Металс 
Челопеч“ ЕАД, което разработва подземния рудник 
в Челопеч, беше обявено за победител в категория 
Качество. Голямата награда беше връчена от минис-
тър-председателя Бойко Борисов. 

При получаването на отличието д-р инж. Илия Гър-
ков, вицепрезидент на „Дънди Прешъс Металс“ и 
изпълнителен директор за България, развълнуван 
отбеляза: Искрено благодаря за наградата. Това е 
огромно признание за целия ни екип  за всички на и 
специалисти и ръководители. лагодаря на рито  
на тези  които ни номинира а  благодаря на на ите 
приятели и колеги.    

За трите категории на годишните награди на КРИБ 
бяха номинирани и се състезаваха 31 компании, ре-
корд за изданията на конкурса. Наградата за качест-
во се връчва на компании, които в най-голяма сте-
пен са демонстрирали качество при реализиране на 
проекти, последователен подход при прилагане на 
най-добри производствени практики, ангажираност 
и следване на политики по отношение развитието на 
бизнеса и качеството. 

Взети са предвид и критерии като компетентност, 
обучение и развитие, констатирано постоянно подо-
бряване и професионално отношение към клиенти и 
партньори.

ДЪНДИ РЕ ЪС МЕТАЛС ЕЛО Е  ЕАД И
И  И И   К ИБ

Министър-председателят Бойко Борисов връчва Голяма-
та награда в категория „Качество“ на д-р инж. Илия Гър-
ков, вицепрезидент на „Дънди Прешъс Металс“ и изпъл-
нителен директор на компанията за България

„ДЪНДИ РЕ ЪС МЕТАЛС ЕЛО Е  ЕАД  ДК  
 Д Б  Б Д   Д Г И

На 1  май 201  г. ръководствата на „Дънди 
Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и общините 
Челопеч, Чавдар и Златица подписаха го-
дишните рамкови споразумения за инвести-

ции в обществото. Съгласно своята Програма за ин-
вестиции в устойчивото развитие на региона, „Дънди 
Прешъс Металс Челопеч“ предоставя за дванадесета 
година средства за подобряване на селищната ин-
фраструктура, съхраняване на местните традиции и
културата. По традиция присъстваха и председатели-
те на общинските  съвети Николай Николов и Асен 
Плахов.

На деловата церемония, която се състоя в Инфор-
мационния център на дружеството, изпълнителният 
директор д-р инж. Илия Гърков и икономическият
директор Цветанка Караиванова подписаха с
общините договори в размер на над половин мили-
он лева.
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От името на ръководството на „Дънди Прешъс Ме-
талс“ и в качеството си на изпълнителен директор 
на дружествата „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ и 
„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ д-р инж. Илия 
Гърков отбеляза: адвам се и изказвам довлетворе
ние от факта  че средствата  които др еството 
предоставя  се използват за пови аване на благосъ
стоянието и подобряване на средата на ивот на 
на ите ора  те са ители на тези об ини  избира
тели в тези об ини и на и сл ители. Те създават 
благата  които ние връ аме отново в об ините.“

„Изказвам благодарност за това  което прави ънди  
за на ите об ини. свен че създавате работни мес
та  със средствата  които ни предоставяте  ние из
гра даме блага за ората  които ивеят т к  така 
расте авторитетът на ънди  расте и авторите
тът на кметовете пред населението. Ние разбираме  
че само обединени и заедно мо ем да вървим напред. 

акто досега  така и занапред  ръка за ръка за благо
денствието на ителите на средногорския ра он  -
 обобщи  при  подписването  на  рамковите  споразу-
мения г-н Пенчо Геров, кмет на община Чавдар.

Проектите на стойност 6 3 хил. лв, които общините 
ще реализират през 201  г. със средства от Програ-
мата за инвестиции в устойчиво развитие, подобря-
ват качеството на живот:

Община Челопеч получава 400 хил. лв. и ще разшири 
спортната и рекреационната инфраструктура, като 
изгради обществен закрит плувен басейн.

С годишното дарение от „Дънди Прешъс Металс 
Челопеч“ жителите и гостите на община Чавдар ще 
имат възможност да обогатят туристическите обекти, 
след като се ремонтира и реконструира сграда, която 
ще се превърне в етнографски музей. Дарението ще 
финансира изцяло богатия културен календар на об-
щината. В рамките на средствата ще бъде подпомог-
ната и дейността на МБАЛ Пирдоп. Общата стойност 
на финансираните проекти е 232 хил. лв.

Община Златица сключи договор за 51 хил. лв. 
Трите кметства, включени в програмата,  ще си раз-
пределят средствата, както следва: село арлиево -
за честване на традиционния празник на селото 
и църквата „Св. Вмчк Евстатий и дружината му“ и
12 хил. лв. за частична рехабилитация на улици в рам-
ките на населеното място  село Петрич - за допълва-
не на културния календар на кметството и 14 хил. лв. 
за рехабилитация на улична мрежа  село ъркви е -
1  хил. лв. за възстановяване на част от улица „Вто-
ра“ в селото, една от главните улици с натоварено 
движение.

ръзки с об ествеността  П
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Със символична първа копка на Гергьовден 
„Елаците-Мед“ АД постави началото на проект 
за добив на неметални полезни изкопаеми – 
индустриални минерали – доломити от нахо-

дище „Миал“, разположено в землището на с. Мирко-
во, Софийска област.

Събитието бе уважено от г-жа Цветанка отина, кмет 
на община Мирково, г-жа София Торолова, областен 
управител на Софийска област, г-н Никола Чолаков, 
кметски наместник на с. Бенковски, проф. д-р Цоло 
Вутов, управител на „Геотехмин“ ООД, както и други 
представители на концесионера и гости.

Проектът предвижда изграждане на кариера за до-
бив и преработка на доломитизирани варовици с 
цел производство на скален материал и трошени 
фракции.

обивните работи е се извър ват по открит 
способ в съответствие с на добрите практики в 
минната инд стрия и с отговорност към опазване
то на околната среда  заяви инж. Драгомир Дра-
ганов  изпълнителен директор на лаците ед  . 
То  допълни  лаците ед  е развива бъде ата си 
де ност в на оди е иал  в максимално близко съ
тр дничество с местното население и бизнеса. е се 
стремим в процеса на производство разкритите ра
ботни места да се заемат с предимство от местни 
ора или подизпълнители.

Поздравления и пожелания за успех на проекта под-
несоха г-жа Цветанка отина, г-жа София Торолова и 
проф. д-р Цоло Вутов. Начинанието бе благословено 
с водосвет, отслужен от местния свещеник отец Ни-
колай.

ЕЛА ИТЕ-МЕД  НАПРАВИ П РВА КОПКА
НА КАРИЕРА МИАЛ

КОМ ЛЕКС ЕТРО ЛИЯ  БЕ О И ИАЛНО ОТКРИТ

На 24 май 201  г. официално бе открит ком-
плекс „Етроп лия“ – най-новата придобивка 
на община Етрополе. Модерната и атрак-
тивна многофункционална сграда в центъ-

ра на града е част от инвестиционната програма 
на „Елаците-Мед“ АД. Изпълнител на мащабния
проект е строителната компания „Геострой“ АД. 
Името на комплекса е заимствано от стар ръкопис 
от 1 20 г., в който градът е наречен „Великият град 
Етроп лия“.

Новият комплекс се отличава с висок клас на енер-
гийна ефективност и разполага с модерна, луксозна 
и удобна хотелска част с просторно лоби, ресторант 
със 160 места, кафе-сладкарница, две конферентни 
зали, нощен клуб, открит панорамен бар, детски цен-
тър, фитнес, паркинг. Комплексът предлага разноо-
бразно меню и изискано обслужване.

Тържественият ритуал по освещаване на „Етроп лия“ 
бе отслужен от Негово Високопреосвещенство Лов-

Началото на проекта по изграждане на кариера за добив и преработка на доломитизирани варовици от находище „МИАЛ“
бе благословено с водосвет
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дейност. Идеята е в близко бъдеще 
„Етроп лия“ да се превърне в цен-
тър на обществен живот с отлични-
те си възможности за отдих, конфе-
рентен туризъм, организиране на 
форуми, срещи и игри и забавле-
ния за децата в модерно оборудва-
ния детски център.

„Етроп лия“ е втората инвести-
ция на групата „Геотехмин“ в об-
щина Етрополе през последните 
две години, насочена към създа-
ване на заетост и разнообразява-
не на услугите за местните хора. 
През 2015 г. „Геотрейдинг“ АД от-
вори многофункционалната база 

 с автосервиз, бензиностан-
ция, автомивка и шоурум.

лаците ед  

чанския митрополит Гавриил. Офи-
циални гости на събитието бяха 
инж. София Торолова, областен 
управител на Софийска област, г-н 
Димитър Димитров, кмет на общи-
на Етрополе, проф. д-р Цоло Вутов, 
управител на „Геотехмин“ ООД, 
инж. Владимир Вутов, изпълни-
телен директор на „Геострой“ АД, 
г-н Иван Вутов, изпълнителен ди-
ректор на „Геотрейдинг“ АД, инж. 
Добри Цветков, член на Надзорния 
съвет на „Елаците-Мед“ АД, инж. 
Костадин Найденов, генерален 
директор „Производство“ в друже-
ството, г-жа Кети Кирова, член на 
УС , представители на институции, 
фирми и други.

Г-н Димитров благодари на г-н Ву-
тов и на ръководството на „Елаци-
те-Мед“ АД за това, че продължават 
да инвестират в града. Той отбеля-
за, че с модерния комплекс се про-
меня коренно централната градска 
част, създава се отлично място 
за отдих и нови работни места за 
етрополци. Г-жа Торолова подари 
на домакините икона с лика на Св. 
Ив. Рилски, „за да закриля миньор-
ите и работещите в комплекса“.
Тя удостои проф. Вутов с почетен 
знак - най-високото отличие на об-
ластта - за фирмената програма за 
социална отговорност и приноса 
му в развитието на общините от 
Софийска област.

е продъл им да осъ ествяваме 
социалната си програма в тропо
ле. Не отстъпваме от д мите и де

лата си  – обеща проф. д-р Вутов и 
благодари на всички, съдействали 
за изграждането на комплекса. От 
името на инвеститора инж. Коста-
дин Найденов подчерта, че „Етро-
п лия“ ще допринесе за превръ-
щането на града в предпочитана 
туристическа дестинация, а тър-
говските площи ще осигурят пове-
че възможности за развитието на 
местния бизнес и повече услуги за 
жителите му.

Комплексът „Етроп лия“ е стъпка 
напред в провежданата от групата 
„Геотехмин“ последователна по-
литика за социално-икономическо 
развитие и създаване на споделе-
ни ценности в населените места, 
където дружествата осъществяват 

Модерната и атрактивна многофункционална сграда „Етроп лия“ в центъра на град Етрополе

Лентата на новия комплекс „Етроп лия“ бе тържествено прерязана от г-н Дими-
тър Димитров, проф. д-р Цоло Вутов, г-н Иван Вутов, инж. Костадин Найденов,
 инж. Владимир Вутов и г-жа София Торолова
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Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД 
Андон Андонов (в дясно) получи Сертификат за безопас-
ност на Системата за управление на безопасността в желе-
зопътният транспорт в „Мини Марица-изток” ЕАД

МИНИ МАРИ А-И ТОК  ЕАД И И ИК  
 Б   И М   И  

  

На 1  май 201  г. изпълнителният директор 
на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов 
получи Сертификат за безопасност на Систе-
мата за управление на безопасността в желе-

зопътният транспорт в „Мини Марица-изток” ЕАД от 
изпълнителния директор на изпълнителната аген-
ция „ елезопътна администрация” Веселин Василев.

С този акт е изпълнено и последното условие Дру-
жеството  да извършва превози по националната 
железопътна инфраструктура. В началото на месец 
март експерти, водени от главния директор на Глав-
на дирекция „ елезопътна инспекция” към Изпъл-
нителната агенция „ елезопътна администрация”, 
извършиха одит на системата за управление на без-
опасността. Не бяха установени критични несъответ-
ствия по нито един от етапите на процедурата, което 
е предпоставка за издаването на сертификата за без-
опасност.

 Б М  И М   Г И  
В МИНИ МАРИ А-И ТОК  ЕАД

В експлоатация влезе нова система за вземане 
на проби от две гумено-транспортни ленти 
за транспортиране на лигнитни въглища по 
направление ТЕЦ „Марица-изток 2“.  През ме-

сец юни 201  г. бяха успешно проведени 2-часови 
проби под товар в рудник „Трояново-1“ на „Мини 
Марица-изток“ ЕАД. Изпълнители на обекта са фирма 
„Актемиум БЕА Балкан“ ЕООД  в обединение с „Енер-
горемонт Холдинг“ АД.

При новата система отделните възли и агрегати са 
вече модулно лесно разглобяеми, транспортируеми 
и лесно се монтират на ново място, следвайки из-
местването на претоварните пунктове.

Вземането на проби се осъществява едновременно 
от два лентови транспортьора. Основното техноло-
гично оборудване се състои от чукови пробовзема-
чи, система от затворени лентови транспортьори, 
управлявани чрез честотни преобразуватели, ко-
фъчни ъглови елеватори, както и чукови делители. 
Мощността на потока варира в диапазон от 400 до 
5400 , а теглото на крайната проба, която попада в 
събирателния контейнер, е от 2  до 95 . Контейне-
рът е снабден с влаго- и топлоизолация за запазване 
на показателите на събраните проби и е разположен 
върху подова везна, която е в директна комуникация 
чрез онлайн връзка с управляващия компютър на 

системата. По този начин се осъществява контрол на 
количеството на всяка точкова проба.

С внедряването в експлоатация на новата пробовзе-
маща система и трите рудника на „Мини Марица- 
изток“ ЕАД изпълняват изискванията на стандар-
та БДС-  13909-2  при подаване на въглища към 
топлоелектрическите централи.

Новата система за вземане на проби от две гумено-транс-
портни ленти за транспортиране на лигнитни въглища по 
направление ТЕЦ „Марица-изток-2“
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Изпълн. директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Ан-
донов получи лицензия № 302 14. 0 . 20016 г., която дава 
право дружествтото да превозва  товари по националната 
железопътна инфраструктура в участъка Нова Загора – 
Стара Загора – Димитровград – Симеоновград

ток” ЕАД  да  се извършва превоз на варовик от нахо-
дищата в региона към топлоелектрическите центра-
ли от комплекса, който те използват за сероочиства-
щите си инсталации.

В най-скоро време „Мини Марица-изток” ще прево-
зят и първия си влак в участъка: гара Любеново-пре-
давателна – гара Раднево.

В края на юли 2016 г. дружеството получи лицен-
зия № 302 14. 0 . 20016 г., която му  дава право да 
превозва  товари по националната железопътна ин-
фраструктура в участъка Нова Загора – Стара Заго-
ра – Димитровград – Симеоновград. Чрез нея се по-
вишава сигурността на доставките на въглища към 
топлоелектрическите централи в комплекса „Марица 
изток” като се осигурява възможност те да получават 
суровина минимум от два рудника. Наличието на ли-
цензия има и икономически ефект за дружеството -
10 пъти се намаляват разходите за преминаване в 
участъка гара Раднево – гара Любеново-предавател-
на, като се спестяват средствата, които досега са пла-
щани на лицензирани жп превозвачи.

За първи път в 65-годишната история на „Мини 
Марица-изток” подвижният железопътен състав на 
дружеството ще може да оперира по националните 
линии като самостоятелна жп организация. С полу-
чаването на лиценз „Мини Марица-изток” ЕАД стана 
четвъртото държавно дружество и 14-ото  в България, 
което има право да превозва товари по национална-
та железопътна инфраструктура. Това се отнася осо-
бено за превози по жп линия № 3 Симеоновград –
Нова Загора, която не е електрифицирана, но осигу-
рява по-пряка връзка  от Турция  към  вътрешност-
та на  България и Европа. Лицензията дава и въз-
можност с подвижния състав на „Мини Марица-из-

На 23.06.201  г. по покана на „Мини Мари-
ца–изток“ ЕАД, изпълнителният директор на 
дружеството Андон Андонов прие на работ-
но посещение областния управител на Стара 

Б И  И    Г  И
МИНИ МАРИ А-И ТОК  ЕАД

Изпълнителният директор на „Мини Марица–изток“ ЕАД 
Андон Андонов прие на работно посещение областния уп-
равител на Стара Загора Гергана Микова и кмета на общи-
на Раднево д-р Теньо Тенев

Загора Гергана Микова и кмета на община Раднево 
д-р Теньо Тенев.

На срещата бяха обсъдени проблеми, засягащи рабо-
тата на дружеството и областната управа в кризисни 
ситуации и възможностите за продължаване на до-
брата традиция за предприемането на превантивни 
мерки за предотвратяването им. Областната управи-
телка заяви готовност за съвместна работа и подго-
товка за предстоящия есенно-зимен сезон.

След представянето на презентационния филм за  
„Мини Марица-изток” ЕАД  Гергана Микова и учас-
тниците в срещата посетиха рудник „Трояново-1”, 
рудник „Трояново-север“ и провериха входа на под-
земния канал на язовир Ковачево.

Ръководството на минното дружество и областната 
управителка се обединиха около обобщението, че 
проблемите, свързани с най-голямото българско въ-
гледобивно дружество, са от социална значимост за 
областта. Те изискват общи усилия и налагат нами-
рането на конкретни и бързи превантивни решения.

Пресцентър на ини арица изток  
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Промените в Наказателния кодекс (НК) за ин-
криминиране на незаконния добив на полез-
ни изкопаеми, изготвени по инициатива на 
Министерството на енергетиката, получиха 

подкрепа от страна на институциите и народните 
представители. Предстои те да бъдат включени в 
общ проект за изменение на НК, който ще бъде раз-
гледан от Народното събрание. За това информира-
ха зам.-министрите на енергетиката ечо Станков и 
Красимир Първанов на среща с граждани от Перник, 
активисти на сдружението „За Земята – Приятели на 
земята България“, състояла се на 23.06. 201  г.

Според подготвените изменения, добивът на под-
земни богатства без предоставена концесия или ко-
гато концесията е спряна, се наказва с лишаване от 
свобода до 6 години и глоба до 20 хил. лв. Същото 
наказание се прилага и за този, който транспортира, 
съхранява, преработва или продава незаконно доби-
ти подземни богатства. В проекта е записано, че при 
повторно нарушение, когато става въпрос за органи-
зирана група или престъпление в големи размери, 
наказанието се увеличава до осем години лишаване 
от свобода и глоба от 5 до 15 хил. лв.

Измененията в НК, които предвиждат инкриминира-
не на незаконния добив на подземни богатства, бяха 
провокирани от множество установени подобни слу-
чаи още през 2015 г. главно в района на гр. Перник. 
Преждевременното прекратяване на мандата на 
предишното Народно събрание обаче попречи на 
приемането им.

„Днес имаме подкрепата на много депутати в На-
родното събрание и се надявам текстовете да бъ-

МИ И   Г ИК    
НЕ АКОННИЯТ ДОБИВ ДА СЕ ИНКРИМИНИРА

дат приети бързо“ - обясни ечо Станков. Красимир 
Първанов допълни пред гражданите на Перник, че 
Министерството на енергетиката подкрепя искане-
то на общината, която кандидатства пред онда за 
бедствия и аварии за финансиране на укрепването 
на няколко къщи в Перник.

Екипът на Министерството на енергетиката благода-
ри на жителите на града, чиято активна гражданска 
позиция подпомага усилията на институциите за раз-
решаване на проблема с незаконния добив на полез-
ни изкопаеми.

Още в края на май 201  г. бе проведена среща на 
зам.-министрите на енергетиката Красимир Първа-
нов и на икономиката Лъчезар Борисов с областния 
управител на Перник Ирена Соколова. Основна тема 
по време на срещата тогава бе казусът с пропадането 
на къщи в квартал „Рудничар“ в Перник. Проблемът 
се дължи на минна дейност в миналото и на незакон-
ния добив на полезни изкопаеми.

Всички участници в срещата се обединиха в това, 
че трябва да се предприемат неотложни мерки за 
укрепване и възстановяване на терените в Перник. 
Според зам.-министъра на енергетиката Красимир 
Първанов една от стъпките е инкриминирането и 
превенцията на незаконния добив на полезни изко-
паеми. Участниците в срещата бяха категорични, че 
ще работят съвместно за разрешаване на проблема 
в гр. Перник в най-кратки срокове.

Прессъоб ения на инистерство на енергетиката

Зам.-министрите на енергетиката ечо Станков и Краси-
мир Първанов на среща с граждани от Перник, активисти 
на сдружението „За Земята – Приятели на земята Бълга-
рия“, състояла се на 23-06. 201  г.

Момент от срещата през май 201  г. с областния управи-
тел на Перник Ирена Соколова. Основна тема на срещата 
бе казусът с пропадането на къщи в квартал „Рудничар“ в 
Перник
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РО  Д-Р РАДОСЛАВ НАКОВ  ГИ РИ БАН  И  М   
И    И  И М Д Д  

К    Г  -
      -

      
  В      

В   -  

- Това са професионалните успехи и приносът на це-
лия колектив при изучаването на многоликата гео-
логия на България, признанието, което получаваме, 
когато сме търсени за изпълнение на национално 
значими проекти и като експерти на национално 
ниво.

- К    В       -
  ГИ  БАН  

- Чест, огромна отговорност и удоволствие.

-  -      -
    

С        
     С -

      
   С  В    
   

- Настоящата структура е доста гъвкава и неограни-
чена от формални рамки. Тя дава възможност за из-
граждане и на временни изследователски колективи 
от различни специалисти за изпълнението на кон-
кретни задачи.

Интерв  с П .   Н  
директор на еологическия инстит т 

тра имир имитров   при Н

Г   изучаване на геоложките системи 
и георесурсите на територията на България и Бал-
канския полуостров с цел подпомагане на устой-
чивото обществено-икономическо развитие и 
безконфликтното ограничаване на последствията 
от природните рискове

Р  дире тор – проф. д-р Радослав На-
ков  ам. дире тор – доц. д-р Любомир Методи-
ев  ам. дире тор – проф. д-р Николай Добрев  
на чен е ретар – доц. д-р Радостина Атанасо-
ва  пред едател на а чни  вет – акад. Иван 
Загорчев  пред едател на Общото брание на 
чените – проф. д-р Дончо Карастанев

И   професори – 11  до-
центи – 21  главни асистенти – 19  асистенти - 11  
специалисти с висше образование – 1  докторан-
ти – 9  помощен персонал - 20

С   секции,  2 научни лаборатории и 1 
изследователска база

- И      -
    -
   

- Освен финансовите затруднения, които са добре из-
вестни и не бих искал да акцентирам отново върху 
тях, основен проблем е недооценяването на нашия 
потенциал и възможността за реализацията му в 
полза на българската държава и общество. 

В условията на практически липсваща Национална 
геоложка служба, институтът е единствената нацио-
нална комплексна геоложка организация, която обо-
гатява познанията върху геологията и подземните 

Сградата на Геологическия институт при БАН
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ресурси на България, работи върху превенцията от 
геоложките опасности и решава националнозначи-
ми проблеми, свързани с подземните води, мине-
рално-суровинната база и геотехниката на околна-
та среда. Институтът изпълнява и важни експертни 
дейности за държавни организации и частни фирми. 
Съвкупността от тези дейности определя неговата 
националната и обществена значимост. 

- К      
   К    -

     БАН -
 Н     -
      

 

- В някои направления институтът разполага със съ-
временна научна инфраструктура, придобита чрез 
проектно финансиране. За съжаление, в други на-
правления оборудването съществува, но не е на съ-
временно ниво. 

- О       
      -

       
    О  

        -
      

  БАН

- За съжаление, Геологическият институт, както и 
БАН като цяло, страда от хроническо недофинасира-
не както за научни изследвания, така и за поддръж-
ка на апаратурата, сградния фонд и режийни разхо-
ди. Всички разходи за поддръжка се осигуряват със 
собствени приходи от стопанска дейност, което не 
винаги е възможно и се налагат икономии особено 
за отопление и електроенергия, което е особено про-
блемно през зимния сезон.

- К   -    
 Т      -

  -   

- Аз лично, като дипломиран геолог по проучване 
на полезните изкопаеми и започнал своята кари-
ера като геолог-проучвател винаги съм разбирал и 

държал на връзката между наука и практика. Затова, 
винаги съм държал и на връзката с дружествата от 
минерално-суровинния бранш. Ние сме едно цяло, 
където всеки има своите специфични дейности. Гео-
логията е наука, чиито резултати са пряко приложи-
ми в практиката и затова ние имаме обща дейност с 
дружествата от бранша. Значението на научно-при-
ложната дейност на института става все по-важно 
през последните години. Това се налага, от една стра-
на, от необходимостта за осигуряване на собствени 
приходи, а от друга, и от съвременните тенденции, 
които все повече налагат обвързването на научни-
те изследвания с практиката. От такава гледна точка 
имаме добри партньорски взаимоотношения с ня-
кои дружества от минерално-суровинния бранш как-
то у нас, така и от чужбина. Трябва да подчертая, че 
съществуват още по-големи възможности за задъл-
бочаване на тези връзки и ние сме винаги отворени 
за съвместни дейности.

- И       
        

      
 

- При проведената международна оценка на инсти-
тута от комисия на Европейската научна фондация 
получихме най-високи оценки. Този резултат не само 
ни дава самочувствие, но ни позволява да се чувст-
ваме видими и равностойни в европейското изсле-
дователско пространство. Нашето самочувствие се 
базира и доказва от научната ни продукция, която 
се оценява и публикува в национални и престижни 
международни издания. Ние сме търсен и желан 
партньор в национален и международен план. 

Р        

Проекти, финансирани от онд „Научни изследвания” (04) 20 1 14 5

Проекти, финансирани от други национални фондове, договори с министерства (05) 6 2 6 6 4

Проекти, финансирани от оперативни програми на структурните фондове (06) 3 3 4 - -

Научни проекти, финансирани от национални (български) фирми (Е0 ) 31 2 2 20 12

Проекти, съгласно вътрешноинституционални договори (бюджетна субсидия) (Е0 ) 3 5 3 2

Научни проекти, финансирани от международни или чуждестранни фирми (Е09) 5 3 - 1 -

Проекти, финансирани от рамкови програми на ЕС в областта на НИРД (Е10) 2 3 1 1

Проекти, разработвани в международно сътрудничество в рамките на междуакадемични 
договори и споразумения (ЕБР) (Е11) 5 4 5

Проекти, финансирани от други европейски и международни програми и фондове (Е12) 6 5 9 6

Проекти, финансирани от други източници (Е13) - - - 4 5

Г
Д     

2012 6 4 4 14

2013 6 6 5 1

2014 4 5 3 12

2015 2 6 3 11

2016 5 3 4 12
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- И        
    

- За съжаление като цяло младите специалисти у нас 
не са мотивирани да се заемат с изследователска 
дейност, и то не само в геологията. От една страна 
това се дължи на системното недофинансиране (кое-
то води и до ниско заплащане) на научните и в част-
ност геоложките изследвания у нас. От друга страна, 
от системното уронване престижа на науката у нас 
и неразбиране на нейното значение на най-високо 
държавно ниво. За чест на младите учени поели по 
пътя на научната кариера, те са високо мотивирани 
и много активни и ние се гордеем с тях. За съжале-
ние, не винаги съществуват пълноценни условия за 
бързото им професионално израстване поради вече 
споменатото недостатъчното финансиране на науч-
ните изследвания. Една добра практика през послед-
ните две години е целевото финансиране на научни 
изследвания за най-младите учени от страна на МОН 
и ръководството на БАН. Тук, обаче не бива да се за-
бравят и по-зрелите млади изследователи – главни 
асистенти и млади доценти, които са в разцвета на 
творческите си сили, но силно ограничени да разви-
ват изследователската си енергия, а и всички остана-
ли изследователи.

- И       -
   

- Почти всички от висококвалифицираните учени в 
Института са започнали и изградили своята научна 
кариера тук. Тази тенденция продължава и днес. Ин-
ститутът е акредитиран да обучава по 9 научни спе-
циалности. Това осигурява подготовката на собстве-
ни млади кадри, които да намерят професионално 
развитие и да осигурят приемственост в кадровото 
развитие на института.

Учените от института участват в обучение на сту-
денти чрез преподавателска дейност и ръководство 
на дипломни работи в престижни висши училища в 
страната като СУ „Св. Кл. Охридски”, МГУ „Св. Ив. Рил-
ски”, ПУ „Паисий Хилендарски, РУ, „Ангел Кънчев”, 
ВТУ, „Тодор Каблешков”, ВСУ „Любен Каравелов”.

Институтът успешно поднови акредитацията си от 
НАОА за обучение на докторанти по 9 научни спе-
циалности: регионална геология, геотектоника, ге-
охимия, петрология, литология, палеонтология и 
стратиграфия, хидрогеология, инженерна геология, 
минералогия и кристалография.

- И        
        

  

- Опасявайки се да не пропусна нещо, през послед-
ните години бих посочил изпълнението на следните 
международни проекти: „Устойчива мрежа за незави-
сима техническа експертиза за погребване на ради-
оактивни отпадъци – взаимодействия и реализация“, 
финансиран по Европейската рамкова програма за 
изследване и иновации „Хоризонт 2020“ ( - )  
„Стратегическо партньорство за критично подобря-

ване на методологията за обучение и изследване на 
минерални ресурси ( )“, финасиран от Швей-
царския фонд за научни изследвания, програма 

 „Проучване на трансгранични подземни во-
дни тела между България и Гърция“, финансиран по 
финансов механизъм на Европейското икономическо 
пространство,   „Изграждане на система за 
ранно предупреждение по черноморското крайбре-
жие на България и Румъния ( )“ по 
Програмата за регионално развитие на ЕС  Проект за 
„Проучване за газификация на дълбоко залягащи въ-
глища и постоянно съхраняване на СО2 в засегнатите 
площи” с онд „Въглища и стомана” на ЕК  Проекта 

 с Европейската научна фондация, проекта с 
Института за радиационна защита и ядрена безопас-
ност на ранция  редица проекти по международна-
та корелационна програма на НЕСКО и др. 

Освен международните проекти за нас е изключител-
но важно, че изпълняваме и проекти от национално 
значение. Тук бих искал да спомена проектите от 
последните 2-3 години за съставяне на методика и 
оценка на геоложкия риск на територията на страна-
та по задание на МРРБ. С резултатите от тези проекти 
изпълнихме изискванията на европейски документи. 
От национална значимост е и съвместната работа с 
ДП РАО по изграждане на хранилища за съхранение 
на радиоактивни отпадъци, изпълняваме и важни 
задачи по оценка на състоянието и качеството на 
подземните води по задачи на МОСВ, басейновите 
дирекции и др.

-  К        -
  Г    БАН  

- Да отговарят на нуждите на българското общество 
и държава при изучаването на всички аспекти на ге-
оложката среда на България.

Проф. д-р Радослав Наков завършва висше образование 
през 1979 г. в Минно-геоложкия университет „Св. Ив. 
Рилски”. От 1982 до 1985 г. работи като геолог в кар-
тировъчна група към ДСО “Редки метали”. От 1985 г. е 
редовен докторант в секция „Геотектоника” към ГИ на 
БАН. През 1990 г. придобива степен „доктор“ и е избран 
за научен сътрудник към секция „Геотектоника”. През 
2003 г. е избран за доцент по „Геотектоника”, а през 
2013 г. за професор по „Геотектоника и регионална ге-
ология”. Специализирал е и е работил в Масачузетския 
технологичен институт, САЩ, и в Департамента по 
науки за Земята на Университета на Уппсала, Швеция. 
От 2006 г. изпълнява длъжността зам.-директор на Ге-
ологическия институт, а от края на 2014 г. е избран за 
директор. Ръководител е и на секция „Геотектоника и 
регионална геология”. Бил е член на УС на Българското 
геологическо дружество (БГД), като зам.-председател, 
главен редактор на Списанието на БГД, а през периода 
2009-2013 г. е избран за председател на БГД. Избран е 
за почетен член на БГД. Член е на УС на Европейската 
асоциация за запазване на геоложкото наследство и на 
УС на НТС по минно дело, геология и металургия. Автор 
е на над 120 научни публикации и доклади у нас и в чуж-
бина. Владее френски, английски и руски език.
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СТР К РА  ОСНОВНИ НА НИ
И НА НО- РИЛОЖНИ НА РАВЛЕНИЯ

И ОСТИЖЕНИЯ  

СЕК ИЯ ГЕОТЕКТОНИКА И РЕГИОНАЛНА ГЕОЛОГИЯ
Р  -  Р  Н

Наследник е на секция „Геотектоника”, една от най-рано създаде-
ните секции в Геологическия институт, като пряко отражение на 
фундаменталния характер на това геоложко направление. Пръв 
ръководител на секцията е акад. Еким Бончев (190 -1992 г.), съз-
дател на съвременната българска геотектонска школа. В секцията 
са работили цяла плеяда учени-геолози, допринесли за развитие-
то на българската геология: акад. Иван Загорчев, чл.-кор. Христо 
Дабовски, проф. Александра Харковска, проф. Иван Хайдутов, 
проф. Стефан Шанов, проф. Цанко Цанков, доц. лия Карагюлева, 
доц. Маргарита Матова, доц. Митко Паскалев, доц. Емил Василев, 
доц. Манол Антонов, доц. Иван Батанджиев, доц. Иван Димитров, 
Първан Игнатовски, както и покойните: проф. Васил Въчев, проф. 
Петър Гочев, проф. ивко Иванов, доц. Иван Боянов, доц. Сава 
Савов, доц. Сава Стоянов, доц. Васил Костадинов, доц. ордан 
Маляков, Боян Връблянски. Някои от тях след преминаване през 
школата на секцията продължават кариерното си развитие в други 
секции на института, Минно-геоложкия, Софийския, Благоевград-
ския университет и др. 

О    -   извършва 
изследвания в сферата на геотектониката и структурната геология, 
геоложкото картиране, регионалната и икономическа геология, 
неотектониката и активната тектоника, оценка на сеизмичната 
опасност, геоложкото наследство и културната геология.

Н   -     -
 : 

реалпи а геодинами а В рамките на няколко национални и 
международни проекта са получени и публикувани нови данни за 
строежа и еволюцията на кадомски и палеозойски скални компле-
кси, разкриващи се на българска територия. Международното съ-
трудничество позволи тяхната корелация със съседни балкански 
държави. 

еоте тони а и а тивна те тони а  Изучени са закономер-
ностите в развитието на екстензионните процеси на Балканите, 
както и съвременната активност на разломни зони. Доказана е 
липсата на значителна ротация в източната част на Балканите. 
Установена е младата реактивация на стари навлачни структури в 
граничната област на Предбалкана и Мизийската платформа. 

еолож о на лед тво  лт рна геологи  В Росенското рудно 
поле са установени шлаки от исторически добив на желязо от два 
периода. Геоложкото наследство и историята на Източните Родо-
пи са отразени в монографията „Източни Родопи – геоложки фено-
мени, богове и хора” (Вл. Георгиев).  

лпи а геологи  и геодинами а  И. Загорчев и Хр. Дабовски са 
водещи редактори и автори на монографията „Геология на Бъл-
гария. Мезозойска геология”. Създаден е един съвременен модел 
на гънково-навлачната постройка на Балканидите. Публикувани 
са нови данни за характера и еволюцията на Маришката зона на 
срязване - първоразредна тектонска структура по нашите земи. 
Детайлно са характеризирани няколко кр хко-пластични зони на 
срязване с предполагаема ранноалпийска възраст. Получени са 
нови данни за процесите на субдукция и ексхумация във вътреш-
ните части на Балканидите. 

ономиче а геологи  Установени са металогенните особености 
на Източните Родопи и закономерностите за локализиране на руд-
ни находища. Те са отразени в монографията на Вл. Георгиев „Ме-
талогения на Източните Родопи”.  Изучени са строежът и връзката
с орудяванията на хидротермално променени зони от Средного-
рието. 

- А       В  -
      

- Основните акценти на научноизследователската ни 
дейност са заложени в научния план на Института, 
където са залегнали нашите научни приоритети.

През последните години нашата мисия се осъщест-
вяваше чрез провеждане на научни и научно-при-
ложни изследвания в следните стратегически при-
оритетни области: геоложки системи и процеси и 
прогнозиране на техните изменения  минерални и 
енергийни ресурси, в т.ч. изкопаеми горива и геотер-
мални води  геоложки опасности, рискове и опазва-
не на геоложката среда  геоложко и геотехническо 
обезпечаване на устойчивото икономическо разви-
тие  подземни води – моделиране, оценка и съхра-
няване. Тези приоритети са изцяло застъпени в раз-
работваните научни теми на Института за периода 
2014 – 2016 г.:

} Геология на България  
} Геодинамика на България и геоложката опасност  
} Иновативни подходи за анализ и оценка на мине-

рално-суровинния потенциал на България  
} Проучване на потенциала на България за изкопа-

еми горива: геоложки и геоеколожки аспекти  
} Изследване на палеоклиматите в геоложката ис-

тория във връзка с тълкуване на съвременните 
климатични промени  

} Количествен и качествен анализ на подземните 
водни ресурси в България във връзка с подобря-
ване качеството на живот  

} Геоекологични изследвания за безопасно съхра-
няване на отпадъци  

} Инженерногеоложки условия на урбанизирани 
територии и инфраструктурни съоръжения  

} Геология и културно наследство.

Сега поставяме акцента върху успешното провежда-
не през ноември 201  г. на научната конференция, 
посветена на 125-ата годишнина от рождението на 
нашия патрон, големия български учен, академик 
Страшимир Димитров. Конференцията е част от 
честването на 0-ата годишнина от създаването на 
Геологическия институт.

В заключение бих искал да пожелая още много успе-
хи на всички организации работещи в областта на 
геологията и минерално-суровинния бранш. Нека 
нашият труд да бъде по-видим и признат за обще-
ството. Защото не бива да забравяме, че всичко око-
ло нас в по-голямата си част е продукт на земните 
недра, придобит чрез познанията и усилията на гео-
лози, геофизици, миньори, сондьори, обогатители 
и металурзи. Ние живеем в геоложка среда в която 
строим, в която сме уязвими от геоложките опаснос-
ти, среда от която сме зависими и трябва да я изуча-
ваме, за да живеем по-добре и по-безопасно.

ни  17 г.



15Минно дело и геология, 4 201

И

изследователски методики и лаборатории  - -  - съвместно 
със секция „Минералогия и минерални ресурси“  специализирана 
пробоподготовка – сепариране, изготвяне на стопилки.

СЕК ИЯ ИДРОГЕОЛОГИЯ
Р   -  А  Б

Със създаването на ГИ е обособена  секция „Инженерна геология 
и хидрогеология“, чийто първи ръководител е чл.-кор. Боян Каме-
нов. Впоследствие от нея, като самостоятелно звено се отделя сек-
ция „Хидрогеология“, чийто първи и дългогодишен ръководител 
е ст.н.с. Петър Стефанов Петров. В секцията са работили едни от 
най-известните български учени в областта на подземните води 
проф. дгн Илия отов, проф. дгн Делчо Моллов, проф. дгн Виктор 
Спасов, проф. дгн Елка Пенчева, проф. дгн Михаил Гълъбов, някои 
от които, в различни периоди са били и ръководители на секцията. 
В секцията са работили и ст.н.с д-р Стоян Гашаров, ст.н.с. д-р Клара 
Бояджиева, а в периода на краткото обединение на Геологическия 
институт с НИГИ (впоследствие НИПИ) - ст.н.с д-р Иван Станев и 
ст.н.с д-р Тошо Кехайов.

О    -  Количест-
вени аспекти, свързани с оценката на ресурсите на подземни-
те води  изследване и прогноза на режима на подземните води  
качествата на подземните води, тяхното формиране и опазване  
Оценка на съществуващото екологично състояние на подземните 
води, на опасностите и вероятностите от замърсяване  Влиянието 
на градската среда, рудодобива и металургията върху тези проце-
си  Регионални хидрогеоложки изследвания на слабо изучени ра-
йони в страната с оглед доброто управление на подземните води 
в тях  Оценки на състоянието и перспективите за използване на 
термалните води и геотермалната енергия  Теоретични и методо-
логични проблеми в хидрогеологията.

СЕК ИЯ ГЕОЛОЖКИ О АСНОСТИ И РИСКОВЕ
Р   -  Н  Д

Секцията е приемник на създадената през 1953 г. секция „Инже-
нерна геология и хидрогеология“, чийто основател и пръв ръко-
водител е чл.-кор. Боян Каменов, и изцяло на секция „Инженерна 
геодинамика“. От 2006 г. тя е преименувана в „Геоложки опасности 
и рискове“. В периода 19 -1994 г. е част от Лабораторията по гео-
техника на слаби земни основи и терени към БАН, която през май 
1994 г. преминава към Геологическия институт. До 2004 г. ръково-
дител на тази секция е кад. Илия Бручев.

О    -  . Секцията 
има водеща роля в проблематиката по опасните геоложки явле-
ния (свлачища, срутища, бавни разломни движения и др.), съставя-
не на карти, база данни на опасни геоложки процеси, мониторинг 
на опасни геоложки процеси, лабораторни изследвания на земни 
и скални проби. Приоритет на научния колектив е сътрудничест-
вото с държавни органи в разработването и изпълнението на спе-
циални програми и проекти, с цел намаляване на опасностите и 
последствията от свлачищата и други опасни геоложки явления.

-    -   Секцията е 
водещ изпълнител при съставяне на Картата на геоложката опас-
ност в България (М 1: 500 000), Картата на свлачищата в България 
(М 1: 500 000), както и Карти на свлачищата по области в страната 
(М 1: 100 000), на Националната стратегия за борба със свлачища-
та в България, на Националната програма за превенция и огра-
ничаване на свлачищата на територията на България, ерозията 
и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-
2020 г., и на нализ, оценка и картографиране на геоложкия риск 
2015-2016 г., задание на МРРБ. Изследвани са свлачищните явле-
ния, засягащи важни обекти в страната, напр. яз. „Цанков камък“  
Националната газопреносна мрежа  устойчивостта на скалния от-
кос на Мадарския конник  прогнозна карта на срутищните процеси 
в района на Вратцата и др.

СЕК ИЯ ГЕОТЕ НИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Р   -  Д  К

Тя е приемник на част от създадената през 1953 г. секция „Инже-
нерна геология и хидрогеология“ към Геологическия институт, 
както и на сформираната по-късно секция „Изследване и подобря-
ване на строителните почви“ с ръководител проф. Димчо Евстати-
ев към Лабораторията за комплексно изследване на льоса с ръ-

СЕК ИЯ АЛЕОНТОЛОГИЯ  СТРАТИГРА ИЯ И 
СЕДИМЕНТОЛОГИЯ
Р    К  С

Тя е сред първите обособени звена в рамките на ГИ. Създадена 
е през 1962 г. от проф. Христо Спасов. През 2004 г. след структур-
ни промени, секция „Палеонтология и стратиграфия“ се слива със 
секция „Литология“, за да се стигне до днешната научна структура. 
Към секцията се числят и две научни лаборатории – Лаборатория 
по микропалеонтология и Палиноложка лаборатория.

Секцията обединява специалисти по макропалеонтология (амони-
ти, молюски и граптолити), микропалеонтология (фораминифери, 
варовит нанопланктон, диатомеи, спори и полен, хитинозои, кал-
пионелиди, конодонтии радиоларии), както и по седиментология 
на карбонатни и вулканогенно-седиментни скали. Техните изслед-
вания целят възстановяването на палеобиоразнообразието, ус-
ловията на седиментация и климатичните промени в геоложкото 
минало, акцентирайки върху някои глобални събития в историята 
на Земята и последиците от тях във връзка със съвременните кли-
матични промени.

О   фундаментални и приложни из-
следвания, като микропалеонтоложкото направление е най-добре 
представеното. Експертният потенциал в биостратиграфското да-
тиране прави секцията уникално звено за страната ни, тъй като 
могат да се датират с голяма точност седименти от палеозоя до 
днес. Те се прилагат в практиката при търсенето на природни 
енергийни ресурси – въглища, нефт и газ, геоложкото картиране.

СЕК ИЯ МИНЕРАЛОГИЯ И МИНЕРАЛНИ РЕС РСИ
Р   -  Т  К

Създадена е преди повече от половин век от световно известния 
български минералог и кристалограф, съучредител и президент 
(19 2-19 6) на Международната минералогическа асоциация и 
създател на българската минераложка школа, академик Иван 
Костов. В нея през годините са работили емблематични за бъл-
гарската минералогия личности като ст.н.с.  ст. орданка Минче-
ва-Стефанова, ст.н.с.  ст. Петър Драгов, доц. Георги Терзиев, ст.н.с. 
Любен Василев, ст.н.с.  ст. Иван Бонев, ст.н.с.  ст. Румен Петрунов 
и др.

О    -   кристални 
структури и Ритвелд анализ, кристалохимия   кристаломорфолож-
ки и онтогенетични изследвания, кристален растеж и разтваря-
не на важни минерали  дешифриране на рудообразувателните 
процеси: парагенетичен анализ, химичен и изотопен състав на 
минерали и флуидни включения, микротермометрия на флуидни 
включения, минералогия и геохимия на околорудните изменения, 
рудно-генетични модели. Изследване на различни типове мине-
рални находища  минералогия на околната среда, решаване на 
екологични проблеми, свързани с минната промишленост.

СЕК ИЯ ГЕО ИМИЯ И ЕТРОЛОГИЯ
Р  -  И  

Създадена е през 2006 г. след обединяване на секция „Петроло-
гия и метасоматизъм“ и създадените с постановление на МС от
1952 г. лаборатория и секция по геохимия.  Секцията е основно 
звено в нашата страна, извър ва о изследвания на: разпростра-
нението и генетичните особености на магмените и метаморфни 
комплекси в България  процесите на образуване на находища и 
приложението на иновативни геохимични и петроложки подходи 
при проучването и добива на рудни и нерудни суровини  „критич-
ните” за икономиката на Европа елементи и минерали в скали, 
пегматити, рудни находища, въглища и нискоенергийни суровини 
в България  геохронология на магмени и метаморфни комплекси, 
минерали и рудни находища  фракциониране на леки изотопи 
в геоложки процеси  елементи-замърсители в компонентите на 
околната среда - почви, води  развитие на методики и лаборато-
рии с приложения в геологията, археологията, материалознание-
то и др. (напр. - - , изотопни анализи).

О     магмени и мета-
морфни комплекси в България  елементи и минерали – критични 
суровини за европейската икономика  образуването на рудни на-
ходища: последователност от конкурентни процеси  развитие на
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Н   на Геологическия институт обхващат 
образци от минерали, скали и фосили, събирани от български 
находища, разкрития, минни изработки, сондажни ядки и шлам, 
в резултат от научноизследователската работа на учените от ин-
ститута. Ограничено присъстват и образци от чужбина, събирани 
от български изследователи или получени като дарения от чуж-
дестранни специалисти. В института се съхраняват редки образци 
свисока научна значимост: трилобити от Ордовишката система  
Палеозойски, Мезозойски и Неозойски фосили и скални образци 
от разкрития и дълбоки сондажи в Северна България  магмени, 
метаморфни и седиментни скали и минерали от Старопланин-
ската и Рило-Родопската област. Голяма част от събраните обра-
зци представляват фактически материал, на който се основават 
научни публикации и научни трудове (дисертации, доклади на 
проекти и др.). В лабораторията се съхраняват и образци, които 
не са изследвани или не са огласени в публикации. Геоколекци-
ите са обособени в основен фонд в който са организирани око-
ло 16 000 музейни единици, разпределени в четири подгрупи. 

Н     Основното направление, 
по което се извършват проучвания, е юрската палеонтология, био-
стратиграфия и изотопна геохимия, във връзка с изследването на 
палеоклиматите в геоложката история и тълкуването им в конте-
кста на съвременните климатични промени. Учени от лаборатори-
ята работят върху проявата на Раннотоарското масово измиране 
в България, което е сред най-важните биотични кризи през Мезо-
зойската ера.

НА НОИ СЛЕДОВАТЕЛСКА ГЕОЛОЖКА ЛАБОРАТОРИЯ 
НГЛ  ГЕОЛАБ  

Р   -  М  К

НГЛ  „ГЕОЛАБ” е самостоятелна структурна единица в Геологиче-
ския институт, създадена с решение на Научния съвет през 199  г. 

О   на лабораторията включва анализ на скали, 
води, почви, строителни материали и други природни ресурси. 
Звеното участва в редица научно-изследователски проекти, ус-
пешно извършва рутинни и нестандартни анализи от различни 
области на стопанството и промишлеността. 

Н   -   Дейността в НГЛ по 
изпитване и химичен анализ на различни геоложки проби е под-
чинена на действащите международни и български стандарти. 
При текущите задачи са заложени: изпълнение на методиките и 
предписанията в стандартите, правилни аналитични резултати и 
коректност към клиентите. Допълнителните задачи са свързани с 
аналитичната практика, създаването на нови материали и консул-
тации по опазване на околната среда, експертна дейност в отговор 
на поставени проблеми от държавните институции и пр.

И СЛЕДОВАТЕЛСКА БА А А ГЕОТЕ НИКА - Р СЕ
Р    -  В  

Изследователската база е създадена през 0-те години на миналия 
век от чл.-кор. Минко Минков като Експериментална база по гео-
техника. От 1994 г. носи сегашното си име и е секция в структурата 
на Геологическия институт.

О    -   регионал-
на и кватернерна геология – литология, стратиграфия, палеокли-
матични и палеог ографски условия  инженерногеоложко райо-
ниране на урбанизирани територии  геотехническо изследване 
на деформирани сгради и прилагане на методи за подобряване 
на льосовата земна основа  геоархеология – палеоклиматична ко-
релация по данни на магнитна възприемчивост и съдържание на  
глинеста фракция на къснонеолитно селище.

-    -   Извърше-
но е инженерно-геоложко райониране на прибрежната територия 
на гр. Русе с публикуване на монографията „Инженерно-геоложко 
райониране на крайбрежието на гр. Русе“  Провеждане на лекции 
и упражнения по инженерна геология и земна механика в РУ „А. 
Кънчев”  Извършена е реинтерпретация на публикуваните данни -
използван е нов геодинамичен модел за възникването на свлачи-
щата в Северното Черноморие  Реализирани са инженерно-гео-
ложки и геотехнически задачи на голям брой строителни площад-
ки с изявени процеси на геоложката опасност.

ководител чл.-кор. Минко Минков. В момента секцията е водещо 
научноизследователско звено у нас в геотехнически, инженерно-
геоложки и геоеколожки изследвания.

О    -   изследва-
ния за осигуряване на безопасна експлоатация на ядрени съоръ-
жения (АЕЦ, хранилища за РАО)  създаване на геоинженерни ба-
риери от заздравени почви срещу замърсяване на земната среда  
инженерно-геоложки и геоеколожки проучвания, изследвания и 
мониторинг на строителни площадки  геотехнически анализ на 
терени с рискови геоложки процеси

-    -   избор и 
характеризиране на потенциални площадки за дълговременно 
съхраняване и погребване на РАО  анализ на безопасността и про-
гнозиране на миграцията на радионуклиди в земн та среда  опре-
деляне на проектните параметри на циментольосовата възглав-
ница под хранилищните модули на Националното хранилище за 
РАО  верифициране на якостн -деформационните характеристики 
и технологията на изграждане на циментольосовата възглавница  
подобряване конкурентоспособността на ГИ при БАН чрез оборуд-
ване и въвеждане в експлоатация на съвременна лаборатория за 
физикомеханични изпитвания на естествени и заздравени стро-
ителни почви  разработване на стратегическа изследователска и 
развойна програма, която да осигури независима научна и техни-
ческа експертиза за анализ и оценка на безопасността при геолож-
ко погребване на РАО - проект №662152 по Европейската рамкова 
програма „Хоризонт 2020“.

СЕК ИЯ ГЕОЛОГИЯ НА ЕМЕТРЕСЕНИЯТА  
Р   -  М  Я

Създадена е през 19  г., когато се отделя от секция „Геотектони-
ка”, като Проблемна лаборатория по сеизмотектоника. Новото име 
приема през 2015 г.  

О    -   Дейности-
те в секцията са насочени преди всичко към идентифициране и ха-
рактеризиране на земетръсни източници чрез геоложки методи. 
Основните направления са структурно-геоложки, морфотектонски 
и палеосеизмоложки изследвания на активни разломи  общи гео-
морфоложки изследвания  палеосеизмоложки проучвания в кар-
стови пещери  геология на кватернера и неогена, т.е. изследвания, 
които пряко или косвено допринасят за подобряване на оценката 
на сеизмичната опасност. Изследват се обекти на територията на 
България и по света.

-    -   Първо-
то детайлно картиране на активните разломи на територията на 
Софийска община  Картиране и характеризиране на разломната 
система, към която принадлежи Пернишкото земетресение от 20 
май 2012 г.  За първи път в България са проведени палеосеизмо-
ложки проучвания на разлом, за който не са известни исторически 
земетресения – жноихтиманския разсед. Установени са време-
то и големините на двете последни земетресения по разлома  За 
първи път от -    се издава моногра-
фия на геоложка тематика, написана изцяло от български автори: 

, .  . , 2015.     Геоложки 
проучвания и идентификация на активни разломи за оценка на 
сеизмичната опасност при съществуващи или проектиращи се 
индустриални съоръжения: тъбопроводите НАБУКО, Бургас-Алек-
сандруполис, жен поток, Интерконектор за природен газ Бълга-
рия-Гърция, язовирни стени, площадки на ядрената енергетика, 
скоростна железопътна линия и др.  Участие в сеизмичното райо-
ниране на България  Създаването на модел на седиментацията в 
Ломския въглищен басейн на базата на комплексни изследвания – 
геофизични, седиментоложки, палеонтоложки и биостратиграф-
ски  Специализирани геофизични проучвания в рудник „Елаците“ 
и прилежащия му район.

ЛАБОРАТОРИЯ А ГЕОКОЛЕК ИИ
Р   -  Л  М

Лабораторията за геоколекции е създадена през 1999 г. Неин ос-
новател и пръв ръководител е проф. Иво Сапунов. Основната дей-
ност на лабораторията е свързана с организирането и трайното 
съхраняване на научните колекции от геоложки образци на Гео-
логическия институт. 
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 ГОДИНИ ГЕОЛОГИ ЕСКИ ИНСТИТ Т СТРА ИМИР 
ДИМИТРОВ  РИ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НА КИТЕ

АКАД  ИВАН АГОР ЕВ

Геологическият институт „Страшимир Димитров“ при 
Българската академия на науките навърши почтената 
възраст 0 години. Както всеки юбилей, и този е по-
вод за поглед назад и за равносметка. В още по-голяма 

степен – за оценка на перспективите за бъдещо развитие. 

Геологическият институт при БАН е основан през 194  г. 
при реорганизацията на Българската академия на науките 
съгласно Закона за БАН (указ № 24 11.02.194  г.). В история-
та му се набелязват четири основни етапа, които са в тясна 
връзка с общественото и икономическото развитие на стра-
ната и смяната на нейните приоритети, както и на приори-
тетите на БАН. Тези етапи са следните:

ЪРВИ ЕТА  -  - създаване в състава на БАН и 
разширяване с постепенно покриване на всички фундамен-
тални направления на геологическите науки  директори 
акад.  еорги ончев 1 7 1  акад. тра имир имитров 
1 1  акад. ким ончев 1 1 7 . Подетапите на 

този етап са:  194 -1950 - създаване, постепенно комплекто-
ване и развитие  1950-1960 - създаване на първите секции 
(„Геология“  „Петрография“  „Геохимия“  „Инженерна геоло-
гия и хидрогеология“)  1960-196  г. - разширяване и утвър-
ждаване като академичен институт.

ВТОРИ ЕТА  -   – реорганизации с приток на 
„свежа кръв” и засилване на практическата насоченост  
непрекъснати реформи  директори: проф. еорги танасов 
1 7 1  проф. огдан огданов 1 1 77  акад. Иван 
остов 1 7 1  проф. Иван елинов  чл. кор. на Н 1

1 1  подетапи: 196 -19 1 г. - обединение с НИГИ, двойно 
подчинение на БАН и Комитета по геология  19 1-19 2 г. - 
ЦНИРД по геология  19 2-19  г. - отново двойно подчине-
ние  19 -19 9 г. – ново разделяне, Геологическият инсти-
тут е отново под егидата на БАН.

ТРЕТИ ЕТА  -  – реформи на организацията и фи-
нансирането, преориентиране и разширяване на междуна-

През тази година се навършват 70 годи-
ни от основаването на Геологическия 
институт „Страшимир Димитров” при 
Българската академия на науките. 

Във връзка с юбилея, на 22 май 2017 г. се със-
тоя тържествено честване на годишнината на 
Института в Големия салон на БАН. Присъст-
ваха гости от институтите на БАН, универси-
тети, фирми, настоящи и бивши служители и 
колеги от различни организации от минерал-
но-суровинния бранш. Честването бе открито 
с кратко въведение от проф. Радослав Наков, 
директор на Геологическия институт. Той 
представи сегашното състояние и дейността 
на организацията. Историческа ретроспекция 
за създаването, развитието и постиженията 
на Института направи акад. Иван Загорчев, 
а акад. Тодор Николов изнесе емоционално 
слово за създателите и развитието на инсти-
тута през годините. 

Приветствия бяха поднесени от името на БАН, 
МГУ „Св. Иван Рилски”, Българската минно-ге-
оложка камара, „Геотехмин“, „Асарел-Медет“, 
НТС по минно дело-геология и металургия, 
Софийския университет „Св. Кл. Охридски”, 
Националния природонаучен музей, Нацио-
налния институт по геофизика, геодезия и 
география, Института по минералогия и крис-
талография, НТС по минно дело, геология и 
металургия, Националния институт по хидро-
логия и метеорология, Българското геологи-
ческо дружество, Националния музей „Земя-
та и хората” и много други организации.

На честването присъства и Негово превъзхо-
дителство проф. Лино Бианко, извънреден и 
пълномощен посланик на Република Малта, 
председателстваща Съвета на Европейския 
съюз. Той поднесе приветствие и изнесе до-
клад върху приноса на геоложките науки за 
обществото. 

Като част от честването на 9.11.2017 г. в Кон-
ферентния център на Научния комплекс 1 
на БАН ще се проведе биле на на чна е-
и   години от рождението на а адеми  
тра имир Димитров . Сесията ще има ши-

рок тематичен обхват и ще даде възможност 
за представянето на оригинални материали 
на автори от всички направления на геолож-
ките науки.
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МЕЖД НАРОДНА ДЕ НОСТ

През 50-те и 60-те години на миналия век се възобновяват 
прекъснати връзки с геоложки институти и организации и 
се създадоха нови. Възстанови се получаването на водещи 
геоложки списания. Възстановена бе Карпато-Балканската 
геологическа асоциация, като в България бяха проведени 
нейните  (1965 г.) и  (19 9 г.) конгрес. Между 196  и 
19 9 г. се отбелязва широко развитие на международните 
връзки на Геологическия институт.  Това се отразява плодо-
творно за повишаване на квалификацията и научния кръ-
гозор на сътрудниците. Особено значение има работата 
по Проблем  „Земна кора” (19 6-19 ) на междуакадемич-
ното сътрудничество (ръководители от българска страна 
Е. Бончев и Д. Кожухаров), при което учените от института 
имат възможност да участват в теренни работи на терито-
риите на България, Виетнам, ГДР, Куба, Монголия, Полша, 
Румъния, СССР, Унгария, Чехословакия. Сътрудници на ин-
ститута специализират в Англия, Германия, Полша, СССР. 
Важно значение има работата в международни проекти на 
МГКП. Учени и колективи от Института се включват активно 
в съставяне и издаване на международни геоложки карти, 
както и в отговорни международни проекти: върху сеиз-
мичността на Балканите, съставянето на Геотектонска кар-
та на КБГА, на Карта на магматичните формации на КБГА, 
Международна тектонска карта на Европа и съседните стра-
ни, Металогенна карта на Европа и съседните страни, 

След 19 9 г. се разширяват възможностите за засилване 
на контактите с учени от водещи световни центрове и ла-
боратории. За съжаление се влошават връзките с източ-
ноевропейските колеги. Подобряват се условията за рабо-
та в обхвата на целия Балкански полуостров, и оттам – за 
по-обосновани корелации и синтези. 

Учените от института участват активно в двустранни про-
екти с учени от Австрия, Англия, Белгия, Германия, Гърция, 
Индия, Испания, Италия, Македония, Полша, Румъния, Ру-
сия, САЩ, Сърбия, Турция, Унгария, ранция, Чехия, Швей-
цария и други страни и са равностойни партньори в големи 
международни проекти: Атлас Перитетис, ТРАНСМЕД и др.

НА НИ И НА НО- РИЛОЖНИ И СЛЕДВАНИЯ 
И ОСТИЖЕНИЯ

През първия етап от своето развитие Геологическият ин-
ститут постепенно се развива като сравнително малък 
академичен институт, посветен на фундаментални изслед-
вания, но и с поглед към научно-приложните изследвания 
в служба на обществото. Така още през първите години от 
създаването му, неговите сътрудници участват активно в 
теренни проучвания и консултации, свързани със строи-
телството на големи хидротехнически обекти, както и в съ-
трудничество с тогавашната Дирекция за геоложки и минни 
проучвания при съставяне на Геоложка карта на България 
в М 1:200 000. Към 1960 г. Геологическият институт при 
БАН създава предпоставки за провеждане на задълбоче-
ни научни изследвания по основните геологически науки: 
палеонтология, стратиграфия, минералогия, геохимия, пе-
трология, геотектоника, инженерна геология, хидрогеоло-
гия. Проведени са първите седиментоло ки изследвания и 
първите гео имични изследвания в България. Извършени 
са детайлни изследвания върху минералогията на рудни 
месторождения и петроложки изследвания върху магмени 
и метаморфни скали и комплекси и обобщения върху тях  
открити са нови минерали. В областта на геотектониката Е. 
Бончев заедно със своите сътрудници продължава разра-
ботката на концепцията за Краищидите, като наред с това 
се правят съществени приноси в регионалната геотектони-

родната дейност, смяна на поколенията  директори: ст.н.с.
 ст. лавчо нев 1 1 1  ст.н.с.  ст. рисчо рисчев 
1  подетапи: 19 9-1993 - начало на прехода  1993-

2004 г. - засилване на приложната дейност, постепенно 
приспособяване към пазарните механизми и изпълнение 
на национално значими проекти.

ЕТВЪРТИ ЕТА      - търсене на 
равновесие между фундаментални и приложни изследва-
ния  директори: ст.н.с.  ст. имитър о аров и.д. ди
ректор   ст.н.с. ончо арастанев 1  г.
проф. д р адослав Наков 1  г.  подетапи: 2004-2009 г. – 
изпълнение на поети проектни задължения, търсене на 
нови възможности и договори  от 2009 г. - реформи в духа 
на препоръките на международния одит и в съответствие 
с финансовите рестрикции, наложени на Академията  нова 
смяна на поколенията. 

Първите три етапа са подробно разгледани в статиите, пос-
ветени на 60-годишнината на Геологическия институт (ста-
тиите с автори Ив. Загорчев и Д. Карастанев са поместени 
през 200  г. в писание на Н, 1, 1  6- 6 ). 

БЛИКА ИОННА ДЕ НОСТ

От 1951 г. Институтът издава свои ве ти . Научната про-
дукция бързо се увеличи както поради нарасналия брой на 
сътрудниците, така и поради интензивните теренни и лабо-
раторни изследвания. Така поредицата Известия на еоло
гическия инстит т се разделя на няколко серии. От 1960 
г. започва издаване и на поредицата р дове в р  геоло-
ги та на лгари  в сериите тратиграфия и тектоника  
ео имия и полезни изкопаеми (преобразувана в ео имия  

минералогия и петрография), Ин енерна геология и идро
геология  Палеонтология. При това сериите на Известия на 
Геологическия институт играят роля на списания с по-рядка 
периодичност, докато замисълът на р дове върху геологи-
ята на България е в тях да се публикуват по-големи студии. 
От 195  г. се издава монографичната поредица осилите 
на ългария, в която се публикуват монографични изследва-
ния в областта на палеонтологията. 

През 19 4-19 5 г. започва реформа на издателската дейност 
в областта на научната периодика. На мястото на сериите 
на Известия и Тр дове се появяват 6 поредици, от които 
първоначално излизат по 2 или 3 книжки годишно, т.е. 
всъщност отговарят на списания. Това са поредиците ео
имия  минералогия и петрография и Ин енерна геология и 
идрогеология, които излизат и понастоящем, както и вече 

прекратените еотектоника  тектонофизика и геодинами
ка  Палеонтология  стратиграфия и литология  Нефтена и 
въгли на геология и дни и нер дни полезни изкопаеми. По-
следните две поредици преминават през 19  г. към отде-
ления Научен институт за полезни изкопаеми (НИПИ) към 
Комитета по геология. 

През 19 5 г. е възобновено издаването на сп.  
Balcanica. За изминалите години са отпечатани 40 годишни 
тома, а от 200  г. списанието е официален орган на КБГА. 
Като отделни томове от  .   

 са публикувани  монографични труда. Институ-
тът е съиздател и на писанието на ългарското геологиче
ско др ество. 

Освен споменатите по-горе две серии от монографии, Геоло-
гическият институт издава значителен брой монографии – 
колективни и от отделни сътрудници, като взема и основно 
участие в редактирането и издаването на сборници от на-
ционални съвещания, конференции и др. 



19Минно дело и геология, 4 201

И ИЯ

ка и се развива хипотезата за дълбочинните разломи. По-
лагат се основите на петроструктурните изследвания. Стра-
тиграфските изследвания се преориентират постепенно 
към литостратиграфията, но продължават задълбочените 
палеонтоложки и хроностратиграфски изследвания върху 
основните системи, и за първи път е доказана девонската 
система в България.

С научно-приложните изследвания, по държавна заявка 
или по инициатива на Академията, се оказва помощ при 
проучването и проектирането на обекти с национално зна-
чение (язовири, заводи) и минимизиране на последствията 
от геодинамични рискове (свлачища, земетресения). Разра-
ботено е инженерно-геоложкото райониране на България. 
Изследвани са хидрогеоложките условия на важни обекти, 
изследвани са термалните води и динамиката на подземни-
те води. 

През 196  г. с обединението на Геологическия инстит т  
при Н с На чноизследователския геологически инстит т 
при омитета по геология започва вторият етап (196 -
19 9 г.) от едно турбулентно развитие.  Съставът се увели-
чава повече от двукратно, основно място в тематиката се 
отдава на приложните изследвания. Осъществяват се ком-
плексни изследвания от големи колективи. Независимо 
от проблемите, предизвикани през първите десет години 
от двойното подчинение, институтът отбеляза възходящо 
развитие, при поддържане на високо академично ниво и 
съществени приноси към геологическите науки в Бълга-
рия. Интерпретацията на геологията на България посте-
пенно се измества, макар и със значително изоставане, 
към новата парадигма – тектоника на плочите. Изяснени 
са важни черти на строежа на жните Карпати, Балкани-
дите, гозападна България, Странджа, Родопския масив, 
като се създават и обобщителни трудове върху тектониката 
на България, включително навлачната тектоника, разлом-
но-блоковата тектоника, магматотектониката, структурния 
анализ на метаморфни и силно деформирани скали. Извър-
шени са комплексни стратиграфски, тектонски, петроложки 
и минерагенни изследвания върху къснокредните процеси 
в Средногорието. Литостратиграфията се налага като осно-
ва на регионалните изследвания, и се съставя и публикува 

тратиграфски кодекс на ългария  (19 2). Публикувани 
са обобщения върху основни фосилни групи. Детайлни из-
следвания и обобщения са проведени и публикувани върху 
седиментологията на повечето системи. Поставя се нача-
лото на комплексните изследвания върху акваторията на 
Черно море, като се изследват седиментационните процеси 
в него и в някои вътрешни водоеми. И. Костов публикува 
своята инералогия  а Международната минералогиче-
ска асоциация провежда поредния си конгрес в България. 
Проведени са детайлни петроложки и геохимични изслед-
вания върху „южнобългарските гранити“ и пегматитите  с 
изотопни методи се доказва наличие на различни по въз-
раст и генезис гранитоиди в метаморфния фундамент. Из-
следвани са петроложките особености на къснокредния 
вулканизъм в Средногорието и са установени важни осо-
бености на метасоматичните процеси и рудообразуването. 
Високометаморфните комплекси в България са изследвани 
с петроложки и литостратиграфски методи, като са получе-
ни данни за прекамбрийската им възраст чрез изследвания 
върху акритархи и проблематика. При изследванията вър-
ху метаморфните комплекси са изяснени проблеми на ба-
зичните скали и офиолитовите асоциации, за първи път се 
доказва наличие на еклогити. Металогенията на България 
е изследвана от позициите на плейт-тектониката, като са 
публикувани обобщения върху минералогията и металоге-
нията на части от Старопланинската зона, Средногорието и 
Родопите и концепции и прогнози за различни видове руд-
ни находища: медни, полиметални, златни и др. Въз основа 

на детайлни стратиграфски и седиментоложки изследвания 
е направена комплексна оценка на нефтогазоносната перс-
пективност на Северна България, изяснени са перспекти-
вите за търсене на въглища и нефтошисти  и геологията 
на Добруджанския въглищен басейн. С голямо приложно 
значение са резултатите от хидрогеоложките изследвания: 
подземните води и тяхната динамика, термалните източни-
ци и възможностите за използване за добив на топлинна 
енергия, изследванията върху термалните аномалии в Ма-
данския район. По отношение на инженерната геология и 
геодинамичните рискове следва да се отбележат изяснява-
нето на инженерно-геоложките и сеизмогеоложките усло-
вия на ТЕЦ „Марица-изток”  изследванията върху абрази-
ята и ерозията в Дунавската равнина и по Черноморското 
крайбрежие  задълбочените изследвания и изясняване на 
инженерно-геоложките свойства на льоса, върху използва-
нето на техногенни отпадъци  микроинженерното райони-
ране на големи селищни системи. Разработени са методи за 
укрепване на пропадъчния льос в Северна България. Меж-
ду най-значителните научно-приложни постижения трябва 
да отбележим съставянето на обща легенда на литострати-
графски принцип и извършването на основния обем терен-
ни работи за съставянето на единна еологическа карта на 

ългария в М 1:100 000, съвместно с Комитета по геология. 

Третият етап (19 9-2004 г.) от развитието на Института пре-
минава в тежките условия на прехода и утвърждаването на 
пазарна икономика. Геоложките изследвания в България 
претърпяват тежки удари с постепенното унищожаване на 
националната геоложка служба. В тези условия на коруп-
ционна среда и неизяснени регламенти във взаимодейст-
вията между държавни, обществени и частни институции и 
фирми, Геологическият институт продължава своето разви-
тие като единствена комплексна научна организация в об-
ластта на геологическите науки в страната. 

При това са постигнати сериозни успехи във всички области 
и направления на геологическите науки. Геотектонските 
изследвания достигат до нова концепция за къснопроте-
розойско-палеозойското развитие, основана на теренния 
анализ и различаване на перигондвански фрагменти. Раз-
работена е нова алпийска тектонска синтеза на България, 
основана на плейт-тектониката  развити са алтернативни 
неотектонски модели. Палеонтолозите разработват нови 
фосилни групи и паралелни зонални схеми. Направена е 
литостратиграфската подялба на почти всички системи, 
като бе получена биостратиграфска обосновка за възрас-
тите на литостратиграфските единици. Изследвани са се-
диментните асоциации и седиментационните обстановки 
за почти всички системи. Извършени са кристалохимични, 
кристаломорфоложки и онтогенетични изследвания върху 
важни минерали и са разработени рудно-генетични моде-
ли за важни рудни райони. Изследвани са геохимични и 
екологични проблеми, свързани с минното производство 
и замърсяването на почви и води. Изяснени са възрастта, 
петроложките, геохимичните и изотопните характеристи-
ки на магмени и метаморфни комплекси, като са създаде-
ни генетични и геодинамични модели. Въз основа на де-
тайлни изследвания са създадени модели за развитието 
на неозойския магматизъм и рудообразуване в Родопите, 
като са открити нови минерални суровини. Значителни са 
научните и научно-приложни постижения, като в тежки 
конкурентни условия са договорени проекти с национално 
значение. Учените от Института вземат активно участие в 
изследванията и изработването на становището на БАН за 
изграждане на АЕЦ „Белене“, както и в мащабните проекти 
за търсене на площадки за съхраняване на радиоактивни 
отпадъци от ядрените реактори. Извършени са регионални 
хидрогеоложки изследвания (Тракийската низина, Дунав-
ската равнина, Софийската котловина) и оценка на запаси-
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правления, очертани от Международната година: 1. ода-
та – към устойчиво използване  2. еолож ите опа но ти
– да минимизираме риска, да увеличим подготвеността  3. 
Зем  и драве – да изградим по-здравословна околна сре-
да  4. лимат т  5. е р ите  м то чиво и пол ва-
не  6. егаполи и – по-дълбоко, но да градим по-сигурно  

. Д лбо ата Зем  – от кората към ядрото  . О еан т – 
бездните на времето  9. очви – живата кожа на Земята  10. 
Зем  и ивот – корените на разнообразието (подчертани 
са проблемите, върху които е съсредоточена и работата на 
Института). От голямо значение се оказва и фактът, че меж-
дународният одит на Академията през 2009 г. подчертава 
добрите резултати на Геологическия институт и безспор-
ната нужда за обществото от наличие на такъв институт 
в системата на БАН. Независимо от позитивната междуна-
родна оценка на дейността на БАН, държавната бюджетна 
субсидия е драстично намалена, така че оцеляването на 
Института се оказва възможно главно благодарение на из-
пълнението на важни договорни научно-приложни теми в 
областите на геотехниката на околната среда, геодинамич-
ните рискове и хидрогеологията. 

Между изпълнените проекти с по-широко национално зна-
чение могат да се изтъкнат подборът на терени и участъци 
за погребване на радиоактивни и други опасни отпадъци  
изследванията върху свойствата на льоса и строителство-
то върху слаби земни основи  въздействието на пепелите 
върху околната среда (води и почви)  опасните склонови 
процеси, свързани с разломни структури  свлачищните 
процеси по Дунавския и Черноморския бряг и в Източните 
Родопи  триизмерният мониторинг на активни тектонски 
структури и археологически и културни паметници  гео-
ложките опасности по трасета на транзитни газопроводи  
оценката на подземните води и взаимодействията между 
техните ресурси и наземните води  хидрогеоложките из-
следвания и мониторингът на конкретни минни и строи-
телни обекти и много други. Тук е невъзможно да обхванем 
цялата пъстроцветна палитра от дейности на Института, 
особено по отношение на изследванията в областта на ре-
гионалната геология на България и гоизточна Европа и 
на техните резултати, публикувани в авторитетни между-
народни списания. В областите на палеонтологията, стра-
тиграфията, петрологията, геохимията, изотопната геохро-
нология, геотектониката и пр. учените от Геологическия 
институт използват модерни методи, като се обединяват с 
авторитетни учени от Софийския университет и Минно-ге-
оложкия университет и от Швейцария, Италия, Испания, 
Великобритания, САЩ, балканските и други страни в  меж-
дународни колективи. 

За изминалите 12 години от четвъртия етап са публикувани 
забележителни резултати в палеонтологията и стратигра-
фията на силурската, девонската, юрската и кредната сис-
тема, върху границите юра креда и креда палеоген  върху 
изотопната геохронология, геохимията и петрологията на 
палеогенския магматизъм в Родопите  върху изотопната 
геохронология и последователността на палеозойските и 
мезозойските магмени и метаморфни събития в Средно-
горието, Моравската единица, Сръбско-Македонския и Ро-
допския масив и много други. Тези резултати предизвикват 
създаването на нови геодинамични модели и хипотези, 
които често са противоречиви и несъвместими помежду 
си. Това бързо и интензивно развитие на знанията ни за 
геологията на България и съседните земи изисква дълбока 
преоценка на натрупаните знания и остава една от основ-
ните задачи на учените от Геологическия институт. 

те от подземни води и възможностите за устойчивото им 
използване  оценка на геотермичния потенциал, и др. Сеиз-
мотектонските и неотектонските изследвания са съсредото-
чени върху дълбочинния строеж на литосферата  активни-
те разломи и сеизмичното райониране  сеизмотектонските 
условия на важни обекти  тектониката и морфологията на 
карстови райони  сеизмичната опасност за паметници на 
културата. За първи път започват палеосеизмологични из-
следвания, свързани с изясняване на геоложката опасност, 
мониторинга на свлачища и земетръсни огнища. Продъл-
жава мащабната практическа дейност за минимизиране на 
последствията от геодинамичните рискове чрез проучване 
и проектиране. Изработени са Национална стратегия за 
намаляване на последствията от свлачи а  арта на свла
чи ата в ългария в 1   и карти на свлачи ата на 10 
области в М 1:100 000. 

През 19 9-1996 г. е публикувана в 92 картни листа заедно 
с обяснителните записки първата национална еоло ка 
карта на ългария в  1 1  , основните изследвания по 
която са дело на втория етап. Още по това време Директо-
рът и Научният съвет на Института се ориентират към фор-
мулиране на важни дългосрочни задачи, чието изпълнение 
би могло да мобилизира голяма част от учените на Инсти-
тута и извън него и да преодолее дребнотемието и разкъс-
ването и обезценката на научния потенциал. Най-големият 
интерес е привлечен от три теми: Геология на България, Ге-
оложка карта на България в М 1:50 000 (предимно части от 
Родопите, Средногорието и Западна Стара планина) и Про-
учване на подходящи участъци за складиране на радиоак-
тивни отпадъци. В тази статия не е възможно да се направи 
анализ на работата и резултатите от трите проекта. Ще се 
задоволим да кажем, че по редица обективни и субективни 
причини засега е издаден само един (вторият) от заплану-
ваните 3 тома от монографичната разработка еология на 

ългария. Геологическият институт излиза от втория проект 
( еоло ка карта на ългария в  1  ) още в самото му 
начало, отново по обективни и субективни причини и пора-
ди сблъсък между лични и обществени интереси. Задачите 
по изпълнението на третия голям проект са изпълнени и се 
изпълняват в съответствие с проектните задания.

Подобно и на другите етапи в развитието на Геологическия 
институт, третият етап завършва с подобаващо българско 
участие (от Геологическия институт и от Софийския уни-
верситет) в голямо международно събитие – 32-ия Между-
народен геологически конгрес във лоренция. България 
участва в това събитие като съорганизатор в рамките на 
Медитеранския научен консорциум ГЕОМЕД – подготовка 
на две международни екскурзии с отпечатване на пътево-
дители (проведена е една), и активно участва в съставянето 
и публикуването на два международни трансекта по проек-
та ТРАНСМЕД.

Четвъртият етап от развитието на Геологическия институт 
се характеризира с борба за оцеляване и за поддържане на 
високи академични стандарти. Между основните негативни 
фактори следва да се изтъкнат организационните проблеми 
и промени от началото на етапа, смяната на поколенията в 
края на миналия век и първите десет години на настоящия 
и драстичното намаляване на държавната субсидия за БАН, 
което довежда до хроничен недостиг на средства. На фона 
на повишаването на интереса към науките за Земята в све-
товен мащаб и осъзнаването на голямата роля, която те 
трябва да играят в устойчивото развитие на човечеството, 
българските ръководители проявяват в най-добрия случай 
привиден интерес дори към такова значително междуна-
родно събитие като Международната година на планетата 
Земя и Триениума на геонауките 200 -2009. Геологическият 
институт насочва своята дейност именно в основните на-
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А  ТОДОР НИКОЛОВ

Уважаеми колеги, уважаеми гости,

Всеки юбилей дава повод за равносметка. За от-
делната личност тя обикновено е винаги емоцио-
нална, изпълнена с трепети и спомени за прежи-

вявания, които са съпътствали живота ѝ. Защото животът 
на всеки, както казва поетът, е „неспираща щафета и всеки 
е бегач с отмерен път“.

билеят на една институция, какъвто е 0-ата годишнина 
на Геологическия институт, е калейдоскоп, в който блясват 
в реална светлина  усилията и постиженията на основопо-
ложниците на тази институция и на техните последователи. 
В началото е възрожденецът акад. Георги Бончев. Тук няма 
да отбелязвам какви са заслугите на този велик българин, 
който заедно с Георги Златарски полага основите на бъл-
гарската геология. Много са и по-сетнешните негови го-
леми дела с историческо значение за нашата наука. Сред 
тях е основаването на Геологическия институт при БАН 
през 194  г. Той е и първият директор на института (194 -
194  г.), който го повежда с успех и го предава в ръцете на 
своя ученик – акад. Стр. Димитров. Любопитно е да се от-
бележи, че създаването на института през 194  г. е било 
„почти светкавично“ одобрено, тъй като тогавашният пред-
седател на БАН акад. Т. Павлов е имал дълбок респект към 
акад. Г. Бончев.

Днес не случайно институтът носи името на акад. Стр. Ди-
митров, който го ръководи по един блестящ начин през пе-
риода 194 -1960 г. Запазил съм спомени за този невероятен 
учен-петролог, строг и взискателен към младите, и с необк-
новен стил да поощрява своите ученици.

Дълбоки следи в ръководството и в развитието на институ-
та оставиха акад. Еким  Бончев, акад. Иван Костов, чл.-кор. 
Б. Каменов, чл.-кор. В. Цанков, чл.-кор. М. Минков, проф. . 
Минчева-Стефанова, проф. Е. Алексиев и много други. Те 
развиваха своите изследвания, но заедно с това успяха да 
привлекат плеада талантливи млади учени, които израсна-
ха в института и се утвърдиха сред елита на европейските 
геолози.

Няма да изброявам имена, те са известни и повечето са 
тук сега, сред нас. Бих искал да отбележа, че работата ми 
в Геологическия институт (195 -19 0 г.) стана забележите-
лен етап в моето развитие, който започна преди 60 годи-
ни. Институтът беше встъпил в своята 10-а годишнина, а аз 
бях достигнал 26 години  Известно е, че по това време бяха 

разгърнати широки геолого-проучвателни работи в цялата 
страна и това беше начало на златния век на българската 
геология. В института съществуваха изключително добра 
атмосфера и стимулиращи условия за научни изследвания. 
Три години след започването на дейността ми в него, през 
1960 г., публикувах първата си работа върху амонитите от 
валанжинския етаж в Източния Предбалкан, в обем 11  стр. 
И сега се чудя на смелостта си. За радост, тази моя първа 
студия остава сред най-цитираните ми публикации от всич-
ки палеонтолози по света, които работят в тази област на 
амонитната палеонтология. И другите ми колеги в институ-
та работеха интензивно и активно публикуваха. Работехме 
с желание и активно дискутирахме съвременните проблеми 
на науката. По това време се създаде б лгар ата ола 
по палеонтологи  и тратигра и . Тази кола всъ ност 
възникна в гр па от млади чени  които работе а по различ
ни теми в палеонтологията и стратиграфията  и които не 
бя а сива маса  а всеки един има е вече позиция в на ката и 
заедно гледа а не в една точка  а в една посока. исля  че ние 
няма ме един лидер  но се отличава ме с привързаността 
си към едни и съ и теоретични принципи и морални стои  
които ни сплотява а. Всеки един от тази група направи 
важни научни и научно-приложни приноси и остави следа 
сред следващото поколение. Веднага трябва да подчертая, 
че тази палеонтолого-стратиграфска школа в БАН се офор-
ми в Геологическия институт по чисто обективни причини 
- поради наличието на една „критична група“ от личности 
за разглеждане и решаване на научни задачи. В това време 
в Софийския университет и Минно-геоложкия университет 
също работеха много силни учени, които със своите прино-
си са неотменна част от по-обширната българска школа по 
палеонтология и стратиграфия, включваща също палеонто-
лози и стратиграфи от системата на тогавашния Комитет по 
геология. Лично аз, след 19 0 г., когато преминах на работа 
в Софийския университет не бях административно свързан 
с Геологическия институт, но мисля, че останах част от тази 
българска школа. И ако допуснем, че съм имал успехи като 
преподавател в Софийския университет, то това в опреде-
ляща степен се дължи на работата ми сред забележителна-
та атмосфера в Геологическия институт.

Радвам се, че и днес в института работят много учени, които 
очертават високото съвременно равнище на геологически-
те науки. Позволявам си да кажа, че съм особено горд от 
успехите на младите учени и от сърце им пожелавам по-на-
татъшни успехи.

В заключение пожелавам на учените от Геологическия ин-
ститут да продължават и да задълбочават развитието на 
широката палитра на геологическите науки, олицетворена 
в емблемата-лого на института: единство на минералогия-
та, петрологията, геохимията, палеонтологията, стратигра-
фията, иженерната геология и хидрогеологията. 

Позволете ми да завърша с цитат и малка перифраза на 
едно стихотворение на френския поет от Х  в. леман аро:

  
тдавна ви дам  че съм променен

напразно е за младост да копнея  
и пролетта ми отлетя от мен
и лятото кна подир нея.

абота  ти бе за мен всевластна фея
сл га ти бя  по с а и море
да мо е  два ивота да ивея
о  колко  би  ти сл ил по добре.

Благодаря за вниманието, уважаеми колеги.
Пожелавам ви само напред и нагоре.
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Преди 30 го-
дини, на 19 
юни 19  г. 
под звуци-

те на „Върви наро-
де възродени” На-
ционалният музей 
„Земята и хората” 
отвори врати за 
посетители и еже-
годно на тази дата 
чества своя Ден на 
дарителя. Създаден 
през 19 6 г. чрез 
щедрите дарения на 
90 български и чуж-
дестранни учени, 
интелектуалци, ко-
лекционери и 65 ин-
ституции и фирми, 
музеят се превърна в храм на дарителството. Броят 
на дарителите и спомоществователите непрекъсна-
то нараства, за да достигне през 201  г. 24 частни 
лица и 235 институции и фирми.

През 19 3 г. Илия Делев, единственият търсач и ко-
лекционер на гигантски кристали в света, показва в 
Париж своята колекция от Бразилия. След неверо-
ятния успех на изложбата родолюбивият българин 
предоставя през 19 5 г. дарение от 53 гигантски квар-
цови кристала на ДОО „ онд 13 века България” с ус-
ловието те да бъдат експонирани в неговата родина 
България. До намиране на подходяща сграда мине-
ралите се съхраняват от онда. Комитетът за култура 
(Министерство на културата), начело с Георги орда-
нов, полага усилия за спасяването на предвидените 
за разрушение сгради на Военния арсенал в София, 
построени през 1 96-1 9  г. Голямата работилница е 
запазена и предоставена на новосъздадения с Указ 
на Министерския съвет (01.01.19 6 г.) Национален 
музей „Земята и хората”. С труда на проектанти и ху-
дожници от Института за паметниците на културата 
и финансиране от ДОО „ онд 13 века България” ста-
рата сграда е реставрирана и адаптирана за нуждите 
на музей. Така голямата сграда на Военния арсенал в 
София приютява втората в света колекция от гигант-
ски кварцови кристали и става храм на минералите. 

Първите минерали в музея, описани с инвентарни  
номера от 01 до 600, са гигантските кристали и ахати 

от Бразилия, дарени от Илия Делев. Към тях бързо 
се добавят даренията на десетки български учени, 
колекционери, интелектуалци, миннодобивни пред-
приятия и организации. 

Във фондовете на музея постъпват научните колек-
ции на доц. Михаил Малеев, проф. Богдан Богданов, 
Леонид Ратиев, проф. Ангел Кунов, проф. Иван На-
чев, проф. Мария елязкова  колекциите от българ-
ски и чужди минерали на Александър Диков, Никола 
Зидаров, Димитър Ноков, Антон Иванов, Димитър 
Сокеров  сбирката от монокристали от Института 
по минералогия и кристалография при БАН  даре-
ния от бившите Д  „Горубсо”, Д  „Кремиковци” и 
престижните фирми   Со. , 

  ,  -  и много други. 
Илия Делев прави още две дарения, включващи ги-
гантски кварцови кристали, аметистови геоди, скъпо-
ценни камъни (изумруд, топаз, турмалин, ахати) и др. 

Ежегодно от 19  г. насам на 19 юни, в Деня на дари-
теля, екипът на Националния музей „Земята и хората” 
представя пред своите приятели новите  постъпле-
ния  във  фондовете. На юбилейната дата бяха връче-
ни 6 свидетелства за дарение на минерали, книги и 
парични средства на дарители и спомоществователи 
и 16 благодарствени адреса на доброволци на музея. 
Гостите, приятелите и екипът на Националния музей 
„Земята и хората“ имаха възможност да се насла-
дят на музикалния подарък на изтъкнатия виртуоз
проф. Лидия Ошавкова. 

 ГОДИНИ НА ИОНАЛЕН М Е  ЕМЯТА И ОРАТА
   ДЕНЯ НА ДАРИТЕЛЯ

Директорът на НМ „Земята и 
хората“ Чавдар Начев откри 
тържественото честване със  
слово, в което отбеляза основ-
ните етапи в развитието на му-
зея

Гостите се насладиха на музикалните изпълненията на 
ученици на изтъкнатия виртуоз проф. Лидия Ошавкова 
и с интерес разгледаха временната експозицията „Нови 
постъпления“

Г М   
  

М  Д

     Б    

 8621 643 182 90 65

   1569 309 724 235

С      НМ              
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В изложбата „Нови постъпления” са  представени 
както дарения на минерали и суровини, така и екс-
понати от теренни изследвания на специалистите на 
музея.

Нов момент е дарителската кампания в полза на му-
зея сред нашите приятели във ейсбук. В резултат на 
нея през последния месец чрез куриер пристигнаха 
дарения от Димитровград, Пловдив, Варна, Момчил-
град, Хасково, Кърджали, Гърция, София. Сред име-
ната на дарителите чрез социалните мрежи са Лазар 
Вълнеев, Стефан Арабаджиев, Калин Прахчаров, Ма-
рия Дечева, Ангел Ангелов, Кирил Стаменов, Иван и 
Емил Георгиеви, Петър Малинов, Здравко Стефанов, 
Ростислав Траянов, Христо Маврудов, Веселин Ара-
баджиев, четвъртокласничката Виктория Стефанова 
от Димитровград. Те дариха ахати, коралити, псевдо-
морфоза на халцедон по миди, псевдосталактити от 
халцедон, виолетов халцедон, халцедонови геоди от 
различни български находища. 

онд „Минерали на България“ се обогати с авторски 
образец на д-р Момчил Дюлгеров от СУ „Св. Кл. Ох-
ридски“ – холотип на нов за науката минерален вид 

–  арфведсонит от Бухово – Сеславски плутон. От 
постоянния дарител Николай Господинов постъпи-
ха най-добрите досега находки в кариера „Канара-
та“, Тополовградско: кристали клиноцоизит  богат 
на кристални форми прозрачен апатит и опушен 
кварц – дофинов срастък. ондът се обогати с много 
нови интересни находки: глаукокеринит от находи-
ще „9-ти септември“ – нов минерален вид за музея, 
дарение от Смаил Джамбазки  фериерит–  от нова 
минерална точка – местност „Добра могила“, Брез-
нишко, дарение от Петко Петров  клиноптилолит от 
находище „Ауста“, дарение от Николай Господинов  
син калцит с множество газово-течни включения от 
находище „Иглика“, дарение от Музей по МППИ към 
СУ „Св. Кл. Охридски“  пирит в андезитобазалт от ка-
риера „Изгрев“, дарение от Антон Иванов  кварцова 
секреция от с. Поточница, дарение от ивка Янаки-
ева  виолетов халцедон от с. Джанка  едрокристален 
галенит от рудник „Бориева“ и др.

Проф. Ангел Кунов получи дарителско 
свидетелство за уникалните образци 
от кавансит и апофилит  от Индия

Диана Марини от „ГЕОТЕХМИН“ ООД 
получи свидетелство за оказаната от 
дружеството финансова подкрепа

Един от постоянните дарители проф. Ангел Кунов 
отново ни зарадва, този път с уникални образци от 
кавансит и апофилит  от Индия. Колегите от Сърбия 
Бранислав Пашалич, Трайчо Тончич и Душан Паду-
навац предоставиха суровини от уникалните мине-
рални находища „Бор“ и „Трепча“. В израз на добро 
отношение към музея, доц. дгн Руслан И. Костов дари 
за научно-спомагателния фонд чернова от писмо 
на първия геолог на България - проф. Г. Златарски, 
както и теренни описания и лични вещи (алтиме-
тър, уред за измерване на надморски височини) на
проф. Г. Бончев.

Експонирани са също: турмалин с лепидолит от Мо-
замбик, дарение от Алксандър Диков  съвременни 
пещерни образувания  авторски образци на редки 
минерални видове от цял свят, дарени от открива-
теля на минерали Игор Пеков  силифицирани расти-
телни останки на възраст 320 млн. години и др. Пред-
ставени са собствени сборове на специалисти на 
музея от различни минерални находища в България.

Музеят се обогати още с прототип на нова техно-
логия на емблематичните за София жълти павета, 
от техния създател Л. Лаков от Института по мета-
лознание към БАН  миниатюрна златна фигурка от 
златоносните разсипи в района на София  кремъчни 
суровини от района на с. Дебово, Плевенско и с. Ка-
меново, Разградско, използвани от праисторически-
те обитатели на земите ни за отцепвне на кремъчни 
пластини за различни сечива  оловен слитък, наме-
рен край рупа (стара минна изработка) на находище 
„Чипровци“,  останал от най-вероятно от периода на 
саксонските рудари, добивали и преработвали сре-
бросъдържащите оловни руди в района.

Освен минерали през изтеклата година музеят по-
лучи дарения за своята библиотека от проф. Кънчо 
Кънчев, Алексей алов, Руслан И. Костов и др.

Прессъоб ение на Н  Земята и ората

Росен Драганов получи благодарствено 
свидетелство за дарените на музея мине-
рални образци
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КА СЪТ ТРЪН

РОНОЛОГИЯ

} Януари 201 г. – Кметът на община Трън внася
предложение и Общинският съвет приема реше-
ние за произвеждане на референдум.

} Януари 201 г. – Решението е обжалвано от Об-
ластния управител на Област Перник като незако-
носъобразно и във връзка с редица процесуални
нарушения при решението за референдум. Об-
жалват също инвеститорът „Евромакс Сървисиз“
ЕООД и браншовата организация - Българската
минно-геоложка камара.

} евруари 201 г. – Административният съд (АС) -
Перник излиза с Определение по делото, образу-
вано по жалбата на Областния управител и не раз-
глежда делото по същество.

} Март 201 г. – Определението на АС - Перник е об-
жалвано от Областния управител пред Върховния
административен съд (ВАС).

} Март 201 г. – Решението на ВАС е АС - Перник да
разгледа делото по същество.

} Март 201 г. - Общинският съвет гласува отмяна
на решението си за произвеждане на референдум
и така отпада предмета на делото, затова АС - Пер-
ник прекратява производството.

} Април 201 г. - Кметът на общината внася ново
предложение и Общинският съвет приема реше-
ние за произвеждане на референдум.

} Април 201 г. - Решението е обжалвано от Об-
ластния управител на Област Перник като незако-
носъобразно.

} Май 201 г. – Областният управител оттегля жал-
бата си в деня на заседанието на АС - Перник по
образуваното дело.

} Май 201 г. – Областната прокуратура в Перник
внася в АС - Перник протест срещу Решението на
Общинския съвет.

} Май 201 – АС - Перник определя, че протестът не
е направен в законовия срок и не може да бъде
разгледан.

} Май 201 г. - Областната прокуратура в Перник
обжалва Определението на АС - Перник пред ВАС.

} 09.06.201 г. -  Сигнал до Централната избирател-
на комисия, Общинската избирателна комисия –
Трън и средствата за масова информация на „Ев-
ромакс сървисис“ ЕООД относно неучастие на
дружеството в кампанията за местния референ-
дум и сигнал за неверни твърдения по отношение
на фирмата.

 В писмото се казва: о нас достигат разкази на 
местни ители  свидетели на разговори с въз
растните ора  които ги въве дат в забл де
ние с цел да постигнат рез лтат в подкрепа на 
отговор а  на референд ма.  обясненията пред 
възрастните ора е заявявано  че отговор а  на 
референд ма означава подкрепа за мината. сички 
знаем  че поради сло ната форм лировка на въ
проса за допитването по благоприятен за реали
зацията на проекта е точно противополо ният 
отговор. За нас това е категорично забл дение 
на възрастните и необразовани ора в об ината  
за което и призоваваме да направите проверка и 
да предприемете мерки за ограничаване на мани
п лациите при прове дане на референд ма.

е по сериозен симптом за порочния под од при 
прове дането на референд ма са разказите на 
ора от селата  че фирмата е обе авала пари за 

глас в подкрепа на мината с отговор а . 

Предвид изло еното по горе  елаем изрично да 
отбеле им  че отговор а  е насочен против 
мината и описаните вн ения са ясен знак  че из
бирателите са въве дани в забл дение. Не о 
повече  набе даването  че представители на 

вромакс ървисиз   извър ват престъпле
ние  съ о представлява престъпно нар ение на 
закона. 

ирмата под никаква форма не частва в привли
чането на гласове за една или др га позиция при 
референд ма. ко няко  е обе авал и или предос
тавял финансови средства във връзка с референ
д ма  този акт не мо е да бъде приписван на нас.

оля спе но да разгледате представената ин
формация и категорично да се противопостави
те на манип лациите и използването на името 
на фирмата за некоректни цели. оп скането на 
подобни нар ения опорочава и обезсмисля до
питването до населението. .
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} 11.06.201  г. – В Община Трън се проведе местен 
референдум с въпрос: „Против ли сте община 
Трън чрез Общинския съвет да одобрява устрой-
ствени планове, определящи територии за добив 
и обработка на метални полезни изкопаеми “. По 
данни на общинската избирателна комисия ак-
тивността на референдума е била 59, % от имащи-
те право на глас, което означава, че резултатите 
трябва да бъдат зачетени. Над 93% от участвалите 
в референдума са се обявили против общината да 
одобрява устройствени планове, свързани с ме-
тални полезни изкопаеми.

} 12.06.201  г. - Районната прокуратура в Перник 
протестира пред Върховния административен 

съд (ВАС) основанията за провеждане на рефе-
рендума. Според прокурорите въпросът не е от 
местно значение, тъй като засяга национално бо-
гатство и не е предоставяна компетенция по него 
на органите за местно самоуправление. От друга 
страна, общината няма право да откаже одобря-
ване на устройствен план, ако всички законови 
изисквания са спазени. Очаква се ново решение 
на ВАС. 

} 14.06.201  г. - В отворено писмо до местната 
общност, медиите и до областния управител, ин-
веститорът в проекта за златодобив в община
Трън - „Евромакс сървисис“ ЕООД обяви, че се от-
тегля.

Уважаеми жители на община Трън,

Този процес на комуникация, който ние искахме да бъде диалог и да следва законово установената про-
цедура, а някои нарекоха битка и война, завърши с триумф на изкуствено създадените страхове.

С нашето инвестиционно намерение предложихме дългосрочно създаване на реална добавена стой-
ност. За да отговорим максимално на Вашите очаквания, подходихме отговорно, променихме проекта и 
ограничихме дейността в района на някогашната мина „Злата“, заради която в герба на Трън има златни 
миньорски символи.

Както към всичко останало, така и към последните събития ще проявим отговорно отношение. Много-
кратно и ясно сме заявявали, че виждаме смисъл от 100-милионна инвестиция, само ако има констру-
ктивен диалог. Можем да мислим и работим ефективно за благоденствие, социален и икономически 
успех, само ако го постигаме съвместно и получаваме подкрепа от местните общности.

Независимо как ще се произнесе съдът за законосъобразността на референдума, за нас проведената 
кампания, гласуването и резултатът остават показателни за инвестиционната среда в Трън. Тази среда 
в момента няма как да се приеме като благоприятна за реален „светъл“ бизнес, нито за постигане на 
хармонични отношения с местната общност, каквато е нашата кауза. Ние залагаме единствено на про-
фесионализма и създаването на реална добавена стойност.

 В тази връзка обявяваме, че на този етап се оттегляме от Трън и преустановяваме работата на Инфор-
мационния център. Ще преоценим цялостно реализацията на проекта за възстановяване на златодо-
бива в някогашната мина „Злата“.

елаем успех на всички, които желаят да инвестират и работят в община Трън.

         С уважение,
14.06.201  г.        „Евромакс Сървисиз“ ЕООД

} 20.06.201  г. - Върховният административен 
съд отхвърли протеста на Окръжна проку-
ратура Перник за референдума в Трън. Това 
съобщава изпълняващ длъжността кмет на 
Трън Цветислава Цветкова, цитирана от БТА. 
С определение висшите магистрати са оставили в 
сила определението на Административния съд в 
Перник от 25 май т.г., с което е оставен без разглеж-
дане протеста на Прокуратурата срещу решение-
то на Общинския съвет в Трън, с което се одобрява 
предложението за произвеждане на местния рефе-

рендум, и производството по делото е прекратено. 
Определението на ВАС е окончателно и на практика 
означава, че проведеният на 11 юни референдум 
за златодобива в Трън е валиден, каза Цветкова. 
Тя съобщи още, че на 19.06.201  г. е изте-
къл законоустановения -дневен срок, в кой-
то е можело да се обжалва решението на Об-
щинската избирателна комисия, с което се 
обявяват резултатите от проведения референдум. 
Досега при нас няма информация, някой да е об-
жалвал резултатите, каза Цветкова.
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  Ние, национално представителните организации на работодателите,

 Като приветстваме възможността за разширяване участието на гражданите в управлението на 
национално и местно ниво в една демократична и правова държава, 

 Като последователно и в единодействие като национално представителни работодателски съюзи 
съдействаме за развитието на родната икономика, за устойчив растеж в съответствие с интереси-
те на нашите членове,

 Като работим за трайно повишаване благосъстоянието на нашето общество чрез труд и пазарна 
икономика.

Намираме за необходимо да вземем отношение по вълнуващите ни днес въпроси за един от инструмен-
тите на пряката демокрация – референдума:

Уважаваме инициативите на гражданското общество. Самите ние сме част от него. В своята дейност се 
ръководим от стремеж да провеждаме и развиваме уважителен социален диалог за успешно установява-
не на модерни индустриални отношения, за по-благоприятни  условия за инвестиции и бизнес активност.

Уважаваме правото на гражданите да участват в демократични процеси с разрешени от закона средства, 
мирно, информирано. Икономическият ни напредък е наша обща национална цел.

В същото време изразяваме тревога от възможността за лавинообразна злоупотреба с референдума като 
инструмент в защита на интересите на гражданите в условията на демокрация и върховенство на правото. 
Липсата на опит в прилагането на дълбоко демократичните по своята природа принципи при произвеж-
дането на национални или местни референдуми е в състояние да ги дискредитира. Да предизвика опасни 
противопоставяния между различни социални структури, да блокира прилагането на правни норми, не-
минуема последица от което ще бъде нежелан от никого политически и социалноикономически застой.

Правото на една общност да се произнесе по поставен на референдум въпрос не е неограничено. Докол-
кото този народен вот замества директно акт  на съответен властови орган, той трябва да бъде съобразен 
с нормативните изисквания. Когато въпросите са формулирани така, че действително заложеният в тях 
смисъл е питане дали да бъде спазван законът или не, вотът се използва като оправдание за неизпъл-
нение на задълженията на властовия орган и абдикиране от поемане на отговорност, експлоатиране на 
общественото мнение и популистки внушения, които са в противоречие с установените в Конституцията 
и законите норми.

Нека да напомним, че както инициативата, така и отговорността за приемането и въздействието на реше-
нията на гражданските инициативи са отговорност на гражданите. Най-голямата гаранция за защита на 
правата и интересите на всеки човек, респективно на местните общности, е строгото прилагане на закона.

Да проявим по-висока гражданска и правна култура.

Да си сътрудничим в името на общото ни желание с честен труд да градим напредък.

Популизмът няма да помогне обществото ни да се отърси от потискащата бедност и да заживее достойно, 
а институционалното му насърчаване е крачка към произвол, като по никакъв начин не отстоява консти-
туционните принципи и не допринася за демократичното решаване на възникнали спорове.

Икономиката трябва да се развива в предвидима среда, гарантирана от закрепения в чл. 19, ал. 3 от Кон-
ституцията на РБ принцип, че „Инвестициите и стопанската дейност на български и чуждестранни гражда-
ни и юридически лица се закрилят от закона“.

Затова, водени от тревогата за възможни манипулации и превратно използване на референдумите, кате-
горично заявяваме нашето желание да не бъде възпрепятствано изграждането на благоприятна бизнес 
среда. Това не би довело до нищо друго освен до дълбоко подриване основите на демократичната държа-
ва и до отслабване градивната сила на гражданското общество.
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РЕ МЕ

Задача на настоящата работа е да се анализира ми-
нералния състав на шлихови проби от България 
(131 522 на брой) с цел да се очертаят перспективи 
за търсене на диаманти в България. Минералният 
състав на шлиховите проби от България е сравнен 
с минералния състав на публикувани еталони на 
различни типове диамантени находища по света. 
Сравнението е на основата на вероятностни методи. 
Използван  еталонният минерален състав на след-
ните диамантови находища: диамантоносни разси-
пи от Западен Урал  кимберлити  тежка фракция от 
коренни кимберлити, алпинотипни ултрамафити, 
пиропови перидотити, алкални базалтоиди, графи-
тизирани гнайси, метаморфозирани конгломерати 
Витватерсранд и кимберлитови разсипи. Въз основа 
на получените резултати са изказани геоложки съо-
бражения за наличие на два генетични типа диаман-
тоносни скали в България: 1) хромитоносни скали с 
гранат без титанови минерали и 2) високобарични 
скали, без гранати, набогатени на титанови минера-
ли.

„Изкуство е да хванеш черна котка в тъмна стая
Особено ако в стаята няма котка .“

Конфуций

ВЪВЕДЕНИЕ

Търсенето на диаманти в България 1  е затруд-
нено от липсата на теоретични предпоставки 
за търсене на кимберлитови орудявания (съ-
временната земна кора в България е сравни-

телно тънка), както и на изследвания за диаманто-
носност на некимберлитови източници на диаманти 
(лампрофири, офиолити, еклогити и палеоконгломе-
рати). Микродиаманти са открити в района на Чепе-
ларе – Централни Родопи 2 .

В статия на историка проф. еко Попов 3  се съоб-
щава за откриване на диаманти от Станимир Илиев 
Дерлипански от Кюстендил (1906-19 ) с препрат-
ка към Държавния архив в Кюстендил. Прегледът 
на документите в архива (фонд. № 9 ) показва, че 
Дерлипански е предоставил образци в бившия Ко-
митет по геология и е получил писмо (лист 23, изх. 
№ - - 60 1 . .19 6) от началник-отдел „Редки и 
благородни метали” Цано Райков с текст „Уважаеми 
другарю Дерлипански, щастлив съм да Ви съобщя, 
че направените изследвания на предаденото ми 

ЛИ ОМИНЕРАЛОЖКА РОГНО А А ТЪРСЕНЕ 
НА ДИАМАНТИ В БЪЛГАРИЯ

Д  -   О  В  
Институт по минералогия и кристалография, Българска академия на науките, .

от Вас минералче като „диамант”, действително е
ДИАМАНТ.”. В писмо до Председателя на Държавния 
съвет от 1. Х.19  г. Дерлипански съобщава, че около 
196  г. в землището на с. Пещера, близо до Земен, 
е намерил „тъмнокафен камък” с диамантен блясък 
и висока твърдост („по-твърд от стомана видия”), с 
жълт прах и тегло 140 . Предал образеца на инж. 
Боян Недев, той го предал на инж. иковски, който 
го предал някому и сега образецът го няма. Заведе-
ното дело от Дерлипански в Районната прокуратура – 
Кюстендил (дело №22 4 19 4) е прекратено поради 
смърт на ищеца. В разговор с доц. Сл. Мънков се ус-
танови, че Дерлипански е предоставил три диаманта 
с размери 2-3  за изследване в МГУ - София. Коми-
сия от доц. Мънков, инж. Куков и един техник-геолог 
заедно с Дерлипански са извършили ревизионно об-
хождане в района на Гърбино, Кюстендилско, но не 
са намерили диаманти.

Историята на откриване на диамантови находища 
4  показва, че първите находки на диаманти са слу-

чайни, след което се откриват диаманти в алувиални 

      
 -  -  

Oleg Vitov - Institute of Mineralogy and Crys-
tallography at the Bulgarian Academy of Sciences

The task of the present work is to analyze the miner-
al composition of stream-sediment pan-concentrated 
samples from Bulgaria (131522 in number) in order 
to outline diamond prospects in Bulgaria. The miner-
al composition of Bulgaria‘s samples was compared 
to the mineral composition of published standards of 

    .  -
parison was based on probabilistic methods. Mineral 
standards of the following diamond deposit types were 
used: diamond-bearing placers in West Ural, kimber-
lites; heavy mineral fractions of bed kimberlites, Alpine 

     
graphitized gneisses, Witwatersrand’s metamorphosed 
conglomerates, and kimberlitic placers. The results 

       -
ic types of diamondiferous rocks expected in Bulgaria 
as follows: 1) chromite-bearing rocks with garnet and 
without titanium minerals and 2) high-pressure rocks 
enriched in titanium minerals but without garnet.
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роятностно оконтурване на перспективни площи за 
търсене на диаманти.

МЕТОДИКА

А     

В  са представени набори от минерали-спътници 
на диаманта в скали, руди и разсипи (табл. 1). Устой-
чивото повторение на минералния състав на тези 
обекти предполага, че минералите им имат корела-
тивна връзка помежду си, от което следва, че доказ-
ването на корелативна връзка между минералите от 
същия набор за конкретна територия е показателно 
за перспективите за търсене на диаманти от опреде-

седименти и конгломерати, изветрителни кори и на-
края се извършват систематични изследвания и про-
учвания. Целенасоченото търсене на кимберлити в 
Сибир от Лариса Папугаева, увенчало се с успех, е 
показателно за научен подход с анализ на минерал-
ния състав на речните отложения 5 . Шлихомине-
раложките изследвания 6  показват че, диамантите 
се съпътстват от характерен за всеки район набор от 
минерали, което позволява да се търсят диаманти по 
минералния състав на шлихоминераложки проби.

Предмет на настоящата работа е анализът на мине-
ралния състав на шлихоминераложки проби от Бъл-
гария чрез сравнение с еталони, представящи мине-
ралния състав на различни промишлени находища 
на диаманти  - 9  и при съвпадение с еталона - ве-

М m R = m/n ±dR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Монацит 40635 0,30 9 0,0024 + + 2

2 Циркон 33 3 0,25 2 0,0023 + + + + + + + 7

3 Рутил 30942 0,2352 0,0022 + + + + + 5

4 Титанит 2323 0,1 66 0,0020 + + + 3

5 Пирит 21 4 0,1653 0,0020 + + + 3

6 Илменит 1 12 0,143 0,001 + + + + + + + + + 9

7 Апатит 1 64 0,1426 0,001 + + + + + 5

Хромит 1 5 3 0,1412 0,001 + + + + + + 6

9 Кианит 13 19 0,1043 0,0016 + + + 3

10 Гранат 565 0,05 5 0,0012 + + + + + + + + + + + 11

11 Хематит 5 44 0,0436 0,0011 + 1

12 Анатаз 550 0,041 0,0010 + 1

13 Магнетит 5342 0,0406 0,0010 + + + + + + + 7

14 Лимонит 4 53 0,0361 0,0010 + + + 3

15 Турмалин 4356 0,0331 0,0009 + + 2

16 Левкоксен 3444 0,0261 0,000 + 1

17 Корунд 2732 0,020 0,000 + + 2

1 Епидот 1651 0,0125 0,0006 + + 2

19 Амфибол 1305 0,0099 0,0005 + + + + 4

20 Шпинел 124 0,0094 0,0005 + + 2

21 Биотит 25 0,0062 0,0004 + + 2

22 Пироксен 522 0,0039 0,0003 + + + + + 5

23 Ставролит 491 0,003 0,0003 + + 2

24 Хлорит 331 0,0025 0,0002 + + 2

25 Силиманит 217 0,0016 0,0002 + 1

26 Мед 115 0,000 0,0001 + 1

27 Сребро 17 0,0001 0 + 1

2 Графит 0 0 + + 2

29 Моасанит 4 0 0 + + + + 4

 - брой минерали 13 5 10 9 3 11 10 11 12

 - вероятност за откриване 0,4 0, 1 0,90 0,9 0, 2 1,00 0, 0, 4 0, 0 0,91

 - брой пълни съвпадения 0 0 61 616 0 71 0 0 0 71

 - брой аномални съвпадения 1 2 522 226 2435 6046 2225 6103 2 15 4 03 3036

Номерирани колони в таблицата:  1 -   Диамантоносни разсипи от Западен Урал 9   2 -  Кимберлити  3 - 11 Минерален състав на тежката фракция
( 2,9 3), : 3 - Коренни кимберлити  4 - Еклогити  5 - Карбонатити  6 - Алпинотипни ултрабазити   - Пиропови перидотити   - Алкални 
базалтоиди  9 - Графитизирани гнайси  10 - Метаморфозирани конгломерати Витватерстранд  11 - Кимберлитови разсипи  12 - Брой диаман-
тоносни скали, в които минералът се среща

Т   С          Б       
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лен промишлен тип. Корелацията между минералите 
се изследва чрез изброяване на случаите на едновре-
менно намиране на m12 - брой случаи с всеки отделен 
минерал (m1  m2) и общия брой проби n. Вероятността 
за едновременно намиране, при независимост меж-
ду минералите, е:

. 

Вероятността да няма нито единия, нито другия ми-
нерал е:

.

Вероятността за k случая на едновременно намиране 
се дава от разпределението на Бернули, 10 :

.

Чрез сумиране на вероятностите се извършва оцен-
ка Q12 на реално наблюдавания случай:

.

Оценката има три възможни състояния: 

1. Отрицателна връзка Q12< α  

2. Неопределеност α ≤ Q12 ≤ (1-α) и 

3. Положителна връзка Q12 > (1-α). 

Параметърът α е критично значение на вероятността 
за допускане на грешка от първи род (да се приеме не-
правилно решение). След изследване на корелация-
та между минералите по схемата „всеки срещу всеки” 
се получава корелограма с максимален брой връзки
n = (k2 - k)/2 [11] между k минерала и сходство меж-
ду еталон и реално разпределение на минералите за 
конкретната територия R = m/n, където m е броят ус-
тановени връзки. 

Конструираният коефициент на сходство R има зна-
чение от 0 до 1 (пълно съвпадение) и може да се из-
ползва за сравнителен анализ между различни ета-
лони. Корелограмата се представя във вид на граф 
с отделяне на групи от минерали по схемата „всеки 
срещу всеки” и свързаните с тях минерали. Получена-
та статистическа структура е показателна за генетич-
ния произход на минералите, състав на вместващи 
скали, процеси на изветряне и процесите на обогатя-
ване в алувиална среда. При пълно съвпадение R  1 
се приема, че в изследваната територия съществува 
аналог на избрания еталон.

Т  

Приема се, че минералният състав на конкретния 
промишлен тип диамантово находище (табл. 1) е ми-
нераложки признак за търсене на диаманти в разси-
пите. Чрез сравняване на минералния състав на про-
бите с еталонния минерален състав се изготвя карта 
на съвпадение с цветови код по броя съвпадащи ми-

нерали. При наличие на ореол на механично разсей-
ване на скали от определения тип се получават зони 
и ивици с последователна смяна на цветовете (броя 
съвпадения) с център – проби с пълно съвпадение на 
минералния състав. Като се има предвид, че проце-
сите на механично разсейване са смесване на мине-
рали от различни източници в различни количества, 
е изчислена пълната вероятност за откриване на 
един, два и повече минерала. Случаите с аномално 
голям брой съвпадения са сигнализирани с черни 
точки. Пробите с пълно съвпадение са сигнализи-
рани допълнително с черни квадрати. Очакванията 
са, че във водосборния район на точката на опроб-
ване - подхранващите области и провинции 12 - 14  
на пробите, индексирани с черен цвят се разкриват 
скали с минералния състав на еталона.

Изчисляването на пълната вероятност е извършена 
в предположение, че минералите са независими и 
вероятността за едновременно намиране е:

,

където: m е броят минерали в еталона  mi - броят 
проби с даден минерал  N - общият брой проби  Pm - 
вероятността за съвпадение на минералния състав с 
еталона при независимост между минералите.

По същия начин, вероятността за отсъствие на мине-
рали от еталона :

 .

Вероятността за откриване на един минерал от ета-
лона е сума от вероятностите за откриване на всеки 
един и неоткриване на другите минерали:

.

Вероятността за откриване на два минерала от ета-
лона е сума от вероятностите за откриване на всички 
възможни комбинации от два минерала и неоткри-
ване на останалите минерали:

.

С тази процедура се изчисляват вероятностите за от-
криване на три и повече минерала. Сумата от всички 
вероятности е единица (пълна вероятност) и в раз-
пределението на вероятностите има област от брой 
съвпадения, реализацията на които в реалното раз-
пределение са малко вероятни събития (аномалия). 
Границата на минимално аномален брой съвпаде-
ния се приема при превишаване на сума 0,999.
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Близостта на минералния състав на всяка проба (Pi) 
до минералния състав от еталона се изчислява като 
отношение:

където: m е броят съвпадения  n - броят сравнявани 
минерали. 

Територията на страната е разделена на квадрати с 
площ 100 2 (картни листи в М 1:25 000) и за всяка 
площ е изчислен обобщен коефициент на близост K:

 ,

където: L е броят проби за конкретен квадрат (картен 
лист). Получената оценка има смисъл на вероятност 
за откриване на сходен на еталона минерален със-
тав на шлиховите проби в конкретния квадрат и се 
присвоява към центъра на квадрата. Множеството 
точкови оценка на вероятности се обобщава по ме-
тода на триъгълниците в изовероятностна карта за 
откриване на проби с минералния състав на еталона.

За филтрация на данните и изследване на законо-
мерностите в разпределението на вероятностите се 
извършва двумерен урие анализ и двумерно урие 
моделиране по метода, описан в 15  и адаптиран за 
данни от шлихоминераложките картировки в 16 .

   

Като се има предвид, че минералът шпинел (хром-
шпинелид 1 , алумохромит 1 ) е типоморфен 
спътник на диаманта в шлихите и че шпинелът има 
кристалохимични признаци за принадлежност към 
определен тип диамантоносни скали 19, 20 , са из-
готвени шлихоминераложки прогнози и оценки за 
търсене на шпинел в България.

К   

Като независим контрол на картите са нанесени 
находища, проявления и индикации на хромитови 
руди (непубликувани данни на Мазников, Национа-
лен геофонд).

РЕ ЛТАТИ

В табл. 1 са представени данни за минерали в шли-
хоминераложките проби от България 21 - 23  и ми-
нерали от диамантоносни скали. За всеки промиш-
лен тип диамантови находища  изработена отделна 
прогнозна карта и анализ на връзките между мине-
ралите (фиг. 1 - 4).

ОБСЪЖДАНЕ

Територията на България има минерален състав на 
шлихоминераложките проби, най-близък до пиропо-

ви перидотити (R  1,0), определянето е само по три 
минерала), еклогити, карбонатити и кимберлитови 
разсипи (R 0,9). По-слабо е подобието с Урал, гра-
фитизирани гнайси и метаморфозирани конгломе-
рати тип Витватерстранд (0,   R  0,9). Най-далечно 
е подобието с кимберлити (R  0,4 ), по  R  0, 1, 
по ), алпийски ултрамафити, алкални базалтоиди 
(R  0, ). На геоложките карти на България тези скал-
ни разновидности не са известни (с изключение на 
еклогитите). Възможно обяснение на тази аномалия 
е лошото определяне на имената на скалите от ма-
фичната и ултрамафичната серия. В случая с кимбер-
литите от басейна на р. Лена (Русия) те са картирани 
като „базалтови лавобрекчи“ и едва след изследвани-
ята на Лариса Папугаева са именувани „кимберлити“ 
и стават диамантоносни 5 .

В структурата на моделите се забелязва изявена за-
кономерност на подредба в три групи минерали:

} гранат, хромит
} циркон, амфибол, монацит, кианит, ставролит, 

турмалин, биотит, апатит, магнетит, лимонит, ко-
рунд, пироксен и др.

} рутил, анатаз, илменит, титанит. 

За еталона „Западен Урал” това кореспондира с на-
блюдение, че има два типа диаманти – прозрачни, 
висококачествени заоблени диаманти и жълтеника-
ви диаманти с добре запазени форми. Закономер-
ността е устойчива, независимо от промишления тип 
орудяване и може да се предполага, че диамантите 
са два генетични типа: 

} привързани към хромитоносни скали с гранат, 
без минерали на титана  

} привързани към високобарични скали, без грана-
ти, набогатени на титанови минерали. 

Резултати от действие на високобарични процеси, 
способни да деформират дори гранати, са наблюда-
вани в района на Сакар планина 24  и може да се 
очаква диамантообразуване от некимберлитов тип 
(„кристаллизация алмаза в верхних частях мантии 
и низах кор  в различн х по составу породах в ус-
ловиях напряж нно-деформированного состояния 
за сч т аномальн х стрессов х напряжений в зонах 
континентальной коллизии и субдукционн х аккре-
ционно-коллизионн х зонах активн х континента-
льн х окраин” 25 ).

Индикаторните шлихоминераложки карти по бли-
зост до еталоните показват устойчиви преходи от 
области с единични находки на минерали от съот-
ветния еталон през наличие на два-три минерала 
към статистически аналози (черни точки) и пълно 
съвпадение (черни квадрати). Това поведение указва 
за наличие на големи ореоли на механично разсей-
ване около компактни източници на минерали със 
състав на еталоните. В района на Бургас тези пре-
ходи оконтурват дъга от долината на Резовска река 
през западна Странджа към Източна Стара планина 
(р. Ахелой, Обзор). Компактна аномалия има в района 
на Сакар планина. Контрастните аномалии в района 
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Звездел-Пчелояд и Спахиево са резултат от детайлно 
изследване на минералния състав на пробите. Това 
са последните шлихоминераложки картировки в 
България от 199  – 2004 г. (Вл. Георгиев, Национален 
геофонд). Независимо от завишената чувствителност 
на анализите в този район (изследван е пълният 
състав на пробите, без отделяне на навеска от 5 гра-
ма), следва да се обърне внимание на Джебелските 
пясъци като потенциал за диамантоносен разсип. 
Аномалията в района на Казанлък е с изявена зонал-
ност и контраст, при което максималното подобие с 
еталоните съвпада с разкрития на Диабаз-филито-
идния комплекс около връх Шипка. Там акад. Иван 
Костов установява алкални магматити 26 . Запад-
ните Родопи, Рила, Пирин са с изявени аномалии 
от различен тип. Областта Краище има устойчово 
повтарящ се контур на аномална площ с контрастен 
рисунък на преходите на увеличение на подобието 
с еталоните. Картите по вероятност за откриване на 
минерални асоциации със състав на еталоните са 
контрастни изображения на перспективни площи. 
В областите с очаквано съвпадение на минералния 
състав се оформят платовидни заравнености (100%). 

урие моделите са устойчиви и с добри показатели. 
Те потвърждават особеностите на вероятностното 
поле, повишават контраста на изявените аномалии и 
показват екстраполационни тенденции в развитието 
на аномалиите. Аномални площи са Странджа, Са-
кар, Източните Родопи, Централните Родопи, Рила, 
Пирин, Краище, Западния Балкан. Най-изявените за-
кономерности в разпределението на вероятността за 
откриване на минерални асоциации на еталоните са 
ивици с посока северозапад–югоизток и напречно с 
кръстосване на района на Източни Родопи (Лозен), 
Пловдив, София, Бургас, Западен Балкан. Маркиране-
то на хромитни находища, проявления и индикации 
(по Мазников, Национален геофонд) показва устой-
чива привързаност на аномалиите към тези обекти. 
Може да се очаква, че хромитоносните обекти са по-
тенциално диамантоносни.

Изготвената регионална прогноза (фиг. 3В) за об-
ласт Перник и област Кюстендил показа най-високо 
сходство с еталон „алкални базалтоиди“ (R    0,92 ) 
за Кюстендил и по-малко сходство (R   0, 50) с ета-
лон „кимберлити” за област Перник . Местата, ука-
зани от Дерлипански, са минераложки аномалии с 
перспектива за откриване на диаманти. Архивните 
геоложки карти в М 1:5000 на рудопроявление „Гър-
бино” (Първанов, Вацев, Краевски, 196 , Национален 
геофонд) показват наличие на палеозойски базични, 
ултрамафични и алкални скали с потенциал за диа-
мантоносност, пермо-триаски седименти (в Западен 
Урал диамантите са в пермски седименти) и дайки 
от перидотити и габра, процепващи триаските се-
дименти. Тези факти налагат сериозна ревизия на 
рудопроявлението с оглед комплексната му оценка: 
злато - единични проби със съдържания 50  2  
полиметали – геохимични аномалии по мед, олово 
и цинк 2  живак - проби по вторичен ореол на раз-
сейване със съдържания до 1000   23 , вкл. и 
диамантоносност.

Шпинелът (фиг. 4) е типичен минерал в две диа-
мантоносни формации (пиропови перидотити и 
кимберлитови разсипи). Изследването на корела-
тивните връзки показа, че в 21 случая корелатите 
на шпинела в България са минерали-индикатори за 
диамантоносност (от 2  възможни). В  се указва за 
шпинелови микровключения в природни диаман-
ти. Изготвената прогноза за търсене на шпинели в 
шлихоминераложки проби от територията на Бълга-
рия показва изявени аномалии в района на Краище, 
Западния Балкан, Рила, Пирин, Централните Родопи 
(област Смолян), Източните Родопи, Сакар и Стран-
джа. Най-изявената закономерност представлява 
ивици с посока северозапад-югоизток и напречно, 
които се кръстосват в района на Източните Родо-
пи („Света Марина“) и носят около 22% от шпинела. 
Шпинелът при определен с електронно-микросон-
дов анализ състав на окисите може да се окаже инди-
катор за диамантоносност. В 20  се препоръчват три 
критерия за оценка на диамантоносност на шпинели 
по данни от химичния състав (тегловни проценти на 
окисите), както следва:

1: 1. 2O3 1-1,63 2O3  2. 2O3 62  
3. 2O3 ,5  4. 2 0, .

2: за лампроити 1. 3 ( 2 3) 0,34  
2. ( ) 0, 5         3. 2O3 55.

2: за кимберлити 1. 3 ( 2 3) 0,2  
2. ( ) 0, 3         3. 2O3 55.

3: за лампроити 1. ( 2O4 2O4) 32  
3O4 40.

3: за кимберлити 1. ( 2O4 2O4) 50  
3O4 30.

Електронно-микросондовият анализ на шпинел от 
рудопроявление „Света Марина”, участък на нахо-
дище „Лозен” – област Хасково, показва „диаманто-
носност - кимберлити” по критерия 3. В района 
на „Света Марина“ се разкриват пъстри палеогенски 
конгломерати с ядра (валуни) от хидротермално про-
менени (лиственитизирани) ултрамафити с милерит, 
полидимит и ваесит 29 . Шпинелът е представен с 
единични зърна с частична промяна по повърхност-
та на кристалите (фуксит). Диаманти не са търсени, 
но обстановката е сходна с конгломератите от Витва-
терстранд и би представлявало интерес да се извър-
шат контролни опробвания. Подобни конгломерати 
вместват и орудяванията в находище „Лозен“. С на-
личие на диаманти в скалите може да се обясни чес-
тото запичане и бързото износване на диамантовия 
режещ инструмент при проучвателното сондиране 
на находището.

И ВОДИ И РЕ ОРЪКИ

Извършеното изследване показва висок потенциал 
за откриване на диаманти в няколко площи в Бълга-
рия: района на Краище, ивицата Източни Родопи – 
Пловдив – София, Западния Балкан, пръстеновидна 
аномалия в района западно от Бургас (Странджа), 
района на Сакар планина и района на Казанлък. Ука-



36

О О ИЯ

Минно дело и геология, 4 201

заните аномалии следва да се ревизират с увеличен 
обем на пробите и прилагане на пенна флотация за 
отделяне на дребни диаманти 30  и получените кон-
центрати да се изследват детайлно, в частност шпи-
нелите да се класифицират за диамантоносност по 
Соболев.

Констатира се неравномерност и непълнота на шли-
хоминераложкото опробване, което предполага да 
се извърши ново шлихоминераложко опробване на 
територията с оглед конкретизиране на прогнозите 
за диаманти и търсене на промишлени диамантови 
находища от некимберлитов тип, търсене на находи-
ща на редки и разсеяни елементи и нови полиметал-
ни находища.

Особено внимание трябва да се обърне на районите, 
посочени от Дерлипански – Пещера (до Земен, Пер-
нишко) и Гърбино (Кюстендилско).

Дефинирани са геоложки съображения за наличие 
на два типа диамантоносни скали в България – 1) 
хромитоносни скали с гранат без титанови минерали 
и 2) високобарични скали, без гранати, набогатени 
на титанови минерали.
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Продъл ение от бр. 17 г.

РОИ ВОДСТВЕНИ И ТЕ НОЛОГИ НИ РЕ ЛТАТИ 
ОТ МИННОДОБИВНАТА ДЕ НОСТ В МИНА ЕРНО 
МОРЕ

Д        
    

Годишният добив на въглища, средносписъчният 
състав на персонала и производителността на труда 
на лице от персонала, установени от различните ин-
формационни източници  и главно от Мина „Чер-
но море“ 11 , са дадени в табл. 3.

Анализирайки тези данни, може да се обобщи , че:

} Добивът на непресети сурови въглища („туве-
нан“) за 36-годишния период (19 0 – 2015 г.) в 
Черноморския басейн възлиза на 51  хил. , а 
среднодневният на 236,6 хил. . Рекордното го-
дишно постижение от 351,4 хил.  е реализирано 
през 2004 г. В общия добив на въглища са вклю-
чени и добитите въглища по открит начин в про-
дължение на 1  години по 33 хил. годишно или 
6,6% от сумарния добив, експлоатирани в близост 
до афльориментната линия след закриването на 
рудниците „Ст. Сейменлийски“, „Дим. Благоев“ и 
„Ахелой“.

} Годишните въгледобивни резултати в таблицата 
могат да се разделят в три времеви етапа:

- на планова икономика от 19 0 до 19 9 г. (10 
години), като средно годишното производство 
на въглища е 265,5 хил. 

- на преходен период към пазарна икономика, 
когато Мина „Черно море“ е регистрирана, 
като еднолично търговско дружество с дър-
жавно имущество от 1990 до 2003 г. (14 годи-
ни) със среден годишен добив от 203,5 хил.  
въглища

- на разработване на находището след привати-
зация на мината в условия на придобита кон-
цесия за добив от 2004 до 2015 г. (12 години) 
със среден годишен добив от 251,2 хил. . 

В третия етап се установява тенденция за намаля-
ване на добитите въглища след 2011 г., като през 
2015 г. се достига до минималния годишен добив за 
36-годишния период – 11 ,4 хил. . Причината е, че 
въглищните запаси в  и  панела са се изчерпали и е 

КРАТКАТА ИСТОРИЯ НА Р ДНИК ЕРНО МОРЕ-   
Г Д   М КИ  Г И  Б   АСТ 

С   Л  М

започнала подготовката и разработването на пласт В 
с намалена дебелина до 1,6 – 1,  .

За целия срок на миннодобивната дейност в Чер-
номорския басейн от 1921 до 2015 г. (94 години) 
добитите кафяви въглища са 1 ,  млн. . От тях
16,4 млн. , са реализирани от 1921 до 2015 г., съглас-
но 1 , а другите 2,4 млн.  след 2005 г. (табл. 3). Сле-
дователно средногодишният добив за 94-годишния 
икономически живот е 200 хил. .

Качествената характеристика на добитите въгли-
ща за 30-годишния период от дейността на мината 
(19 6 – 2015 г.) е представена в колона 5 табл. 3 с ин-
тегралния си показател долна топлина на изгаряне 
на работно гориво (Qi

r) в . Средноуравнове-
сената стойност за този период на калоричността 
на добитите въглища е 2990 , а през първия 

-годишен етап от 19 6 до 1993 г. - 2  . След-
ващият етап (1994 – 200  г.) се отличава с най-висока 
топлотворна стойност на произведените въглища с 
рекорд от 3696  през 200  г. В последния етап 
(2009 – 2015 г.) обаче се констатира значителен спад 
на средната топлина на изгаряне на въглищата, коя-
то се намалява до 2353 . Дължи се на обстоя-
телството, че в единствения действащ рудник „Черно 
море-2“ въглищата се добиват по комплексно меха-
низираната технология, при която е невъзможно се-
лективното изземване на пласт.

Стоковата въглищна продукция на Мина „Черно 
море“ са пресети въглища с ръчна скалоотборка на 
скалните късове. При тази механична преработка в 
рудничните сепарации добитите въглища се разде-
лят на едра класа с едрина над 40  за отопление на 
населението и ситна класа 0 – 40 , предназначена 
главно за енергийно гориво в тецовете. От 2006 г. в 
рудник „Черно море-2“ функционира нова обогати-
телна инсталация на пресевно-гравитационен прин-
цип 1 , която произвежда четири класи обогатени 
въглища по едрина с калоричност над 4000 . 
За съжаление обаче, обогатените качествени въгли-
ща за периода 2009 – 2015 г. са с относителен дял 
11% от стоковата продукция на мината, докато кла-
сата 0 – 40  за енергийно гориво съставлява 9% 
с ниска топлина на изгаряне (2000 – 2200 ),
което се дължи на валовото изземване с механи-
зирани комплекси на въглищния пласт А. Добра
представа за качествените показатели на Мина „Чер-
но море“ за периода 19  – 1992 г. дават данните в 
табл. 4.
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1 2 3 4 5 6 7

19 0 - 252,5 - 1515 166,

19 1 - 303, - 153 19 ,5

19 2 - 2 3,3 - 14 4 190,2

19 3 - 290,0 - 1440 201,4

19 4 - 266,5 - 144 1 4,2

19 5 - 251,2 - 141 1 ,3

19 6 - 260,4 - 2914 141 1 3,

19 - 25 ,6 - 2955 144 1 ,

19 39,0 236,1 - 2 22 1430 165,1

19 9 51,0 252,5 - 29 2 96 13 1 2,0

1990 4 ,0 241,6 - 2 11 - 14 3 162,9

1991 54,0 221,2 - 2 4 2 1 1526 144,9

1992 43,0 242,5 - 2 32 2 33 1440 16 ,4

1993 33,5 214,6 211,6 2964 1404 152,

1994 2 ,1 200,1 196,9 30 1305 153,3

1995 26, 215,1 211, 3091 1312 163,9

1996 23,3 1 ,6 1 5, 3223 11 6 151,9

199 19,3 1 3,1 1 0,3 3100 1055 164,1

199  1, 142,6 140,6 2940 1056 135,0

1999  2, 159,1 15 ,5 31 0  941 169,1

2000 - 1 0, 1 9,3 3440  203,5

2001 45, 221,4 220,1 3564 - -

2002 35,5 221, 219,4 3662 - -

2003 4 ,2 236,1 235,2 3445 - -

2004 4 , 351,4 352, 3445 - -

2005 - 263,2 - 3215  90 333,2

2006 - 2 2,9 - 3536 - -

200 - 2 9, - 3602 - -

200 15,3 222,2 192,3 3696 - -

2009 - 256,2 222,0 266 2 29 6 3 3,0

2010 - 2 ,0 233,0 2250 2545 600 4 0,0

2011 - 304,0 2 0,0 2390 2602 59 50 ,4

2012 - 2 6,0 252,0 2629 2 1 596 463,1

2013 - 192,0 164,0 2254 2650 564 340,4

2014 - 1 1,0 144,0 195 233 430 39 ,

2015 - 11 ,4 102,9 2323 2610 313 3 5,1

Общо 561, 51 ,3 4061,2 - - -

Среден годи-
шен добив  33,0 236,6 203,1 2990 2 01 - -

Т   Д    -       М   

С      

В структурата на организацията на миннодобивната 
дейност на Мина „Черно море“, нейната численост и 
натуралната производителност на труда на лице от 
персонала се установяват ясно два времеви периода 
(колона  от табл. 3):

} Период на миннодобивна дейност от 19 0 до
199  г. (1  години) с централна промишлена пло-

щадка „Минно селище Черно море“ и сепара-
ция-разтоварище гара Сарафово. Той се характе-
ризира със сложна структура на предприятието, 
изискваща голяма численост на персонала – сред-
носписъчен състав от 1460 души. Причините са: 
едновременната производствена работа на 2 – 3 
подземни рудника и един открит участък  транс-
портирането с автосамосвали на въглищата на 
голямо разстояние (5 - 6 до 10 - 2 ) от руднични-
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труда в мината е 1 0 човек годишно с колебания 
от 201,4 човек годишно през 19 3 г. до 135 човек 
годишно през 199  г. Вторият период от дейността 
на дружеството, вече на площадката „Черно море-2“, 
съвпада и с освобождаването на цените на въглища-
та за енергийни нужди и битово гориво – от 199  до 
2015 г. (1  години). Той се отличава с ежегодно на-
растване на производителността на труда. Тя достига 
своята рекордна стойност от 50  човекогодина за 
Черноморския басейн през 2011 г. Според нашите 
източници  това е най-високото постижение и в ис-
торията на подземния въгледобив в нашата страна. 
Данните за производителността на труда след придо-
биването на концесионни права за разработване на 
находището (2004 – 2015 г.) сочат, че тези години са 
най-производителните – от 333,2 до 50 ,4 човекого-
дина или средно 409 човекогодина. Високите резул-
тати, според нас, се дължат на следните положителни 
фактори:

} концентрация на добивните и подготвителните 
работи в рудник „Черно море-2“ в едно добивно 
поле, което е практически двустранна панела с ос-
новен и спомагателен транспорт в продължение 
на 15 години

} намаляване на списъчния състав на работниците 
до необходимата технологична численост и из-
ползване на минимален административно-упра-

те сепарации до главната сепарация и жп разто-
варище „Сарафово“.

} През втория период от 1999 до 2015 г. числени-
ят състав на на работническия и административ-
но-управленския персонал на мината ежегод-
но намалява. Това е в резултат от извършените 
ликвидационни работи на рудниците „Ахелой“, 
„Ст. Сейменлийски“, откритит добивен участък и 
най-вече на въвеждането в експлоатация на но-
вопостроения съвременен надземен рудничен 
комплекс на рудник „Черно море-2“ през 1999 г. 
За 1  години числеността на персонала се съкра-
щава от 941 души през 1999 г. на 313 в 2015 г., т.е. 
трикратно. Основният фактор на това съществе-
но съкращение на персонала е внедряването на 
двата руски въгледобивни комплекса 1ОКП- 0 
и 2ОКП- 0  през 2004 и 2006 г., ефективното им 
използване и пълната конвейризация на подзем-
ния транспорт на въглищата от добивните и под-
готвителните забои до извозната шахта.

Натуралната годишна производителност на труда 
на лице от персонала в добити тонове въглища за 
година ( човекогодина) е в пряка функционална за-
висимост от числеността на персонала и годишния 
добив. През първия период от 19 години (колона  
от табл. 3) средната годишна производителност на 
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 19

над 40 11,0 2 , 1 1 ,95 4,2 3 3

20 – 40 20,9 39, 19,01 4,2 3 096

0 – 40 1 5,2 43, 0 19,21 4,4 2 43

черна пляка 2 , 55, 6 19,31 4,4 2 0 1

 

19 9

над 40 12,5 2 ,66 1 ,96 4,2 3 5

20 – 40 16,2 40,35 19,10 4,2 3 061

0 – 40 206, 45,30 19,20 4,4 2 43

черна пляка 1 ,1 55,12 19,26 4,4 2 11

 

1990

над 40 13,4 2 , 2 1 , 4 4,2 3 

20 – 40 12, 39, 6 19,02 4,2 3 102

0 – 40 206,2 45,09 19,33 4,4 2 50

черна пляка 9,2 53,33 19,41 4,4 2 226

всичко 241,6 44,16 19,30 4,3 2 11

1991

над 40 5,9 2 ,99 1 ,94 4,2 3 55

20 – 40 6,2 41,45 19,09 4,2 2 991

0 – 40 20 ,2 45,05 19,41 4,4 2 4

черна пляка 1,0 53,4 19,62 4,4 2 0 2

 

 1992

над 40 6,2 2 ,63 1 , 6 4,2 3 1

20 – 40 ,9 40,93 19,12 4,2 3 023

0 – 40 22 ,5 44,32 19,3 4,4 2 9

 

Т   К       М    ЕООД
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вленски персонал с рационална структура и съв-
местяване на длъжностни характеристики

} висока професионална квалификация и умения 
на основния персонал, съчетана с добра техноло-
гична и трудова дисциплина  

} по-действен оперативен контрол при изпълнение 
на задълженията на персонала и своевременно 
вземане на управленски решения

} по-благоприятни от очакваните минно-геоложки, 
хидрогеоложки и геомеханични условия, въпреки 
голямата дълбочина на пласт А от повърхността.

Горните изводи и високата производителност на 
труда дават основание да се направи заключението, 
че дейността на дружеството след приватизацията в 
частния сектор е била рентабилна.

Р ДНИК ЕРНО МОРЕ-  СЛЕД  ГОДИНА

Данните от сондажните проучвания на пласт А в 
югозападната част на проучвателния участък „Чер-
но море-2“ доказват, че пластът е повсеместно раз-
пространен в границите на участъка с кондиционна 
дебелина, но съдържа глинести въглищни аргилити 
(въглищни шисти) с висока пепел над 50% и наличие 
в близост на пясъчни „плаващи“ пластове, опасни 
към водни пробиви с висок водоприток, изискващи 
предварително осушаване от повърхността по слож-
на и скъпа технология. 

Резултатите от експлоатационното проучване в  
панела 16   показват, че в тази панела непосред-
ственото горнище е представено от неспоени много 
неустойчиви глинести пясъци с дебелина 5 , които 
ако са оводнени, се превръщат в „плаващи пясъци“. 
Тази опасност е доказана от станалите водни проби-
ви, съпроводени с празнини (каверни) при прокар-
ването на  извозен и  материален бремзберг в
  панела. 

Освен тези много сложни хидрогеоложки условия от 
плана на изомощностите и проучването се установя-
ва, че средната дебелина пласт А в  панела е 1,0 , 
като тя се променя от 0,5 до 1,5 . При тези високи 
гранични отклонения показателят на относителна 
изменчивост – W , %, е: 

с допустим процент на неиздържана дебелина
W   15%. При този показател и малката дебелина 
на пласта прилагането на машинно изземване с ме-
ханизирани комплекси е невъзможно технически и 
икономически, т.е.  панела не може да се експло-
атира.

Извършените разчети са показали, че както въглищ-
ните ресурси в  панела, така и тези в сектор 2 по 
пласт А са технически и икономически нерентабилни 
за експлоатация и много рискови.

Единственият възможен начин да се продължи мин-
нодобивната дейност на дружеството с минимални 
разходи за подготовка и при по-благоприятни усло-
вия за разработване след експлоатацията на  добив-
но поле бе изземването на долулежащия въглищен 
пласт В. Той е с експлоатационна дебелина 1,50 – 1, 0 

, междупластие 11 – 12  и калоричност на въгли-
щата в масива около 3000 .

Новата  панела е разположена в южна посока под 
главните извозен и материален травербан, като до-
бивните стълбове практически подработват иззетата 
площ от  панела и по този начин попадат в зони, зна-
чително разтоварени от скален натиск. Въглищните 
запаси в  панела осигуряват миннодобивна дей-
ност на рудника за срок от около десет години при 
годишна програма от 120 хил.  въглища.

Добивните работи по пласт В в първия 402 фронт, 
съоръжен с комплекса 1ОКП- 0 , ремонтиран със 
собствени сили от мината, започват през ноември 
2015 г. Добивният стълб е ориентиран диагонално 
на посоката по простиране с наклон по западане на 
пласта.

Годишната програма на дружеството за добив на въ-
глища през 2016 г., съгласно одобрения от собстве-
ника на „Холдинг Минна компания“ ЕООД и Минис-
терството на енергетиката годишен проект, възлиза 
на 115 хил. . Тя се изпълнява само от добитите въгли-
ща в 402 фронт и тези от подготвителните изработки, 
тъй като вторият механизиран комплекс 2ОКП- 0 е 
неподходящ за прилагане в пласт В, поради техни-
ческата му характеристика и негодното състояние на 
комбайна след 12-годишна работа.

След тримесечна миннодобивна дейност със заповед 
на собственика от 0 .04.2016 г. се прекратява добив-
ната дейност на рудника и се съкращава работниче-
ският персонал, считано от 0 .04.2016 г. при следни-
те реализирани показатели и числен състав (табл. 5).

Приведените данни в табл. 5 позволяват да се напра-
вят следните по-важни изводи:

} Въпреки постоянните високи производствени ре-
зултати от единствения механизиран фронт при 
малката експлоатационна дебелина на пласт В, 
както и високата натурална производителност на 
труда на лице от персонала икономическата дей-
ност на дружеството е неефективна.

} Основната причина за губещата дейност на руд-
ника е намаленото общо количество на въгли-
ща за реализация и по-ниската калоричност на 
енергийното гориво за основния консуматор на 
черноморските кафяви въглища Топлофикация 
„Сливен“. При договорена цена от 140 лв  у.г. и 
калоричност 2000  продажната цена на 
въглищата се намалява да 40 лв . Тези ниски и 
единствени приходи водят до счетоводна загуба 
при съществуващите постоянни разходи и нама-
ления числен състав на персонала с 101 души в 
сравнение с 2015 г.
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} В този зимен период е имало търсене на обога-
тени въглища от всичките четири класи, които 
са с продажна цена от 126 до 204 лв., но поради 
сключения договор за доставка на въглища през
2016 г. за Топлофикация „Сливен“ и намаления 
добив на въглища приоритетно са ги продавали 
на централата.

} Инвестиционната дейност на дружеството се фор-
мира само от амортизационните отчисления.

} След прекратяване на добивната дейност на руд-
ника ръководството на мината разработва „Де-
тайлен проект за напускане на добивна площ в 
участък „Черно море-2“ – подземна площ. Чер-
номорски въглищен басейн“, изпратен в Минис-
терството на енергетиката (МЕ) по надлежния 
ред с изходящ № Е-26-М-221 от 2 .04.2016г. Той е 
разработен по действащата наредба 9  и е съгла-
суван и одобрен за изпълнение от МЕ с писмо с 
входящ № Е-26-М-221 от 29.0 .2016 г. Съгласно 
одобрения работен проект, изготвен по изисква-
нията на Холдинг „Минна компания“, действа-
щото работно минно оборудване в подземната 
част от 01.0 .2016 г. е изоставено без демонтаж и 
транспорт на повърхността, като вентилацията и 
водоотливната уредба на рудника се изключват 
и се оставя подземната му част да се наводни от 
подземните води. Проектните решения за тех-
ническа ликвидация на трите вертикални шахти 

(ВШ-1, ВШ-2 и ВШ-3) предвиждат изграждането 
на преградни стоманобетонни плочи, вкопани в 
устията с пълнеж между тях. Срокът за изпълне-
ние на ликвидационните работи е 6 месеца и до 
01.01.201  г. ще се изпълняват по обем и стой-
ност.

} Всички сгради, съоръжения, машини и жп коло-
вози от надземния рудничен комплекс на рудника 
ще се продават по действащото законодателство 
от Националната агенция по приходите (НАП). 
Целта е придобитите приходи от предлаганите 
обособени дълготрайни материални активи при 
публичните търгове да погасят общите финан-
сови задължения на мината към държавния бю-
джет, неизплатени компенсационни плащания, 
доставчици и други.

АКЛ ЕНИЕ

Настоящият исторически, производствен и техноло-
гичен обзор на въгледобивната дейност на рудник 
„Черно море-2“ дава основание за следните изводи 
и обобщения:

} За геоложкото проучване на находището в „Гео-
логопроучвателния участък „Черно море-2“, съ-
гласно данните от доклада са прокарани 3  гео-
ложки и инженерно-геоложки сондажа със средна 
дълбочина 333  и обща дължина на содажната 
мрежа 26 000 линейни метра. Общата стойностна 
оценка на разходите за геологопроучвателна дей-
ност възлиза на 12 600 хил. лв.

} Общата сума на вложените инвестиции за про-
ектирането и строителството на рудник „Черно 
море-2“ възлиза на 201 034 хил. лв. По генерал-
ната сметка от 1990 г. общият размер на капи-
таловложенията до 31.10.1991 г. се равнява на
219 305 хил. лв. 16 . Съгласно изготвената пуско-
ва програма за всички довършителни работи об-
щите разходи за строително-монтажни работи 
нарастват с още 630 55 хил. лв.

} През първия период от дейността на Мина „Чер-
но море“ от 19 0 до 199  г. (19 години) с Централ-
на промишлена площадка „Минно селище Черно 
море“ средната годишна натурална производи-
телност на труда е 1 0 човекогодина, а годиш-
ните стойности се променят от 201 през 19 3 г. до
135 човекогодина. Вторият период с централна 
промишлена площадка „Черно море-2“ се характе-
ризира с ежегодно нарастване на производител-
ността на труда след 199  г. Данните за този показа-
тел на дружеството сочат, че след придобиването 
на концесионни права за разработването на на-
ходището до 2015 г. те са най-производителните –
от 333,2 до 50 ,4 човекогодина или средно
409 човекогодина. Според нашите източници  
рекордното ниво от 50  човекогодина, постиг-
нато през 2011 г. е рекорд за Черноморския ба-
сейн, но е и най-високото постижение в България 
в подземния въгледобив.

М С

1 2 3 4

1 Заповед за прекратяване добивната 
дейност на рудника - 0 .04.2016 г.

2
Прекратяване на миннодобивната и 
миннопреработващата дейност на 
рудника

- 0 .04.2016 г.

3 Добити въглища от 01.01.2016 г. до 
0 .04.2016г. 33 42

4
Количество на стоковата въглищна 
продукция (пречистено производство) 
за периода

30 255

5

Качествени показатели на добитите 
въглища за периода

- пепел на сухо гориво ( d) % 56, 5

- обща влага на работно гориво (Wt
r) % 1 ,16

- средна калоричност на добитите 
въглища 2 0 2

6 Средна калоричност на стоковата 
продукция след преработка 2 2 4

7 Числен състав на персонала към 
31.03.2016 г. брой 2 1

Производителност на труда на лице 
от персонала за периода

човеко-
година 119

9 Брой на съкратените работници и 
служители към 0 .04.2016 г. брой 255

10 Числен състав на персонала на дру-
жеството след 0 .04.2016 г. брой 26

Т   Р      -
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През този почти вековен период на въгледобив 
въглищата заедно с дървата са били единствени-
те средства за отопление на населението, особено 
в първите 30 – 40 години от периода. С развитието 
на въгледобива в басейна, успоредно с електрифи-
кацията на страната, Мина „Черно море“ доставя от 
десетки години необходимите въглища за страната, 
както и твърдо гориво за Българските държавни же-
лезници.

Съществен е приносът на мината и за осигуряването 
на работни места в района със сравнително добри 
трудови доходи. Техният брой в периода 19 0 – 199  
г. е от 1600 до 1000, след което той намалява до 00 –
500 души. По този начин в района на басейна се съз-
дадоха условия за възникване на нови населени мес-
та – с. Рудничар и Минно селище Черно море с  три 
поколения миньори.

Общото заключение е, че въпреки кратката история 
на рудник „Черно море-2“, Черноморският басейн за-
ема достойно място в историята на българския под-
земен въгледобив.

И ОЛ ВАНИ И ТО НИ И
. Отчети за дейността на въгледобивните дружества. Комитет по 

енергетика, „Въглища-Холдинг“ АД, ДАЕЕР, МЕЕР и други прави-
телствени органи.

9. Наредба за изискванията към обхвата и съдържанието на ра-
ботните проекти за търсене и проучване или за проучване, 
добив и първична преработка на подземни богатства, за лик-
видация и или консервация на геологопроучвателните и мин-
нодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за 
условията реда за тяхното съгласуване. Приета с ПМС № 24  от 
25.10.2013г., обн., ДВ бр. 95 от 01.11.2013 г.

10. Марков, Л., Св. Петров. Окончателен отчет за резултатите от 
експерименталното прилагане на добивната технология в 301 
добивен стълб на рудник „Черно море-2“. Архив на „Минпроект“ 
ЕАД, 2000 г.

11. Справочни материали за миннодобивната дейност на „Мина 
Черно море - Бургас“ ЕАД.

12.  План за действие за преструктуриране, премахване на субсиди-
ите и финансово оздравяване на търговските дружества в енер-
гийния отрасъл за периода 199  – 2001г. (утвърден през август 
199 г.). 

13. Актуализиран план за действие и подготовка на въгледобивния 
отрасъл за ускорена  приватизация за периода 2000 – 2001г. 
Приет с решение № 356 от 19.06.200 г. на  Министерския съвет.

14. Търговски закон. Обн., ДВ, бр. 4  от 1 .06.1991г.

15. Информация от Мина „Черно море“ ЕАД Бургас до ДАЕЕР, Со-
фия, Управление „Въгледобив“, във връзка с разработването на 
„План за действие за подготовка на минните дружества за бърза 
приватизация, съгласно писмо 94 - ВГ- 11 9.02.2000 г.

16. Марков, Л., Н. Стоименов, Ст. Тасева. Оценка на работоспособ-
ността на прилаганите механизирани комплекси, технически 
изисквания, целесъобразност от усвояване производството на 
крепежни секции у нас. „Минпроект“ ЕАД, м. април, 1996 г.

1 . Нови технологии в „Мина Черно море-Бургас“ ЕАД – верният път. 
Сп.„Минно дело и геология“, 6, 2006 г.

} Цялостният работен проект за добив на въглища 
на концесионера „Мина „Черно море – Бургас“ е 
разработен от минното ръководство. Инвести-
ционната програма за целия срок за концесията 
до 203  г. (35 години) е с общ размер 35 млн. лв. 
Необходимите инвестиции за миннодобивната 
дейност са разпределени, както следва:

- през 2003 и 2004 г. – по 2 млн. лв. за обновява-
не на работното оборудване и за поддържане 
на производствената мощност на рудника

- от 2005 до 2035 г. – по 1 млн. лв. за ремонтни 
работи на оборудването и поддържане на мощ-
ността

- през 2036 - 203  г. – по 0,5 млн. лв. за поддър-
жане на производствената мощност.

На практика няма изготвен инвестиционен про-
ект за разработването на мощния пласт „Троен“ с 
дебелина   и 1 % от ресурсите на участък „Чер-
но море-2“ с необходимите за тази цел капитало-
ви разходи за подземно строителство, машини 
и съоръжения. Няма проект и за покупка на ме-
ханизиран комплекс, подходящ за условията на 
пласт В с цел удвояване на въгледобива до 230 –
300 хил. , който осигурява ефективна дейност на 
дружеството. През изминалите 16 години един-
ствени източници за инвестиции са отчисленията 
от натрупаната печалба и амортизационните от-
числения. По този начин е закупена и обогатител-
ната инсталация внесена от Турция, която произ-
вежда четири класи от обогатените въглища.

}  Техническата и биологичната рекултивация на 
засегнатите земи и терени от минните работи не 
е извършена и няма проектни решения и смет-
ни документации, съгласно Приложение № 3 на 
действащата наредба 3 . Обектите за рекултива-
ция са котлованите от открития добив на рудни-
ците „Д. Благоев“, “Ст. Сейменлийски“ и „Ахелой“, 
както и насипища и слягания на земната повърх-
ност в резултат на подземните минни работи.

} Във заключение може да се обобщи, че:

- вместо 35 години, по концесионния договор, 
икономическият живот на рудник „Черно море-
2“ бе кратък – 16 години при 23 години за строи-
телството му

- реализираните разходи за геологопроучвател-
на дейност, проектиране и строително-монтаж-
ни работи многократно превишават приходите 
от въгледобивната му дейност

- в земните недра на участък „Черно море-2“ 
безвъзвратно са погребани 3 млн.  остатъч-
ни въглищни ресурси със средна калоричност
3000 .

Днес е трудно да спорим за перспективите на под-
земния въгледобив, но едно е безспорно, че това 
беше славно минало. В Черноморския басейн за це-
лия срок на миннодобивна дейност от 94 години са 
добити 1 , 3 млн.  кафяви въглища, като средного-
дишния добив за този период е 200 хил. .
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В края на обучението участниците разбраха смисъ-
ла на геометалургията от гледните точки на трите 
основни специалности (геология, минен добив и ме-
талургия) и знаеха как трябва да се използват ресур-
сите за разработване на геометалургични програми 
за различни ситуации - от докладване, съгласно стан-
дарта , до оптимизиране на експлоатацията и до 
проектите за разширение.

Програмата на курса включваше следните модули:

} Въведение: кратък преглед на тема безопасност  
представяне на лектора  представяне на участни-
ците  какво е геометалургията  какво „не е“ гео-
металургия

} Примери: сполучлива геометалургия  несполуч-
лива геометалургия  гледни точки относно ге-
ометалургията от инженери-технолози, минни 
специалисти, геолози от експлоатацията, геолози 
проучватели, ръководители

} Стандартът  2012 (или 43 101) и геометалур-
гията  какво значат думите  начини за постигане 
на съответствие

} Променливост на рудата: геоложки фактори  реа-
гиране при обогатяването  геометалургичен вид 
руда  какво значи това за минния добив  вземане 
на смислени проби (и колко на брой)

} Свързване на обогатяването, минния добив и гео-
логията за повишаване до максимум на стойност-
та на проекта

} Обсъждания в групи: как  да  постигнем  диалог  
между  минните  специалисти, геолозите и мета-
лурзите  обратна връзка от групите

} Геометалургична база данни  дефиниция  подго-
товка  анализ  използване на резултатите  приме-
ри

К РС ВЪВЕДЕНИЕ В ГЕОМЕТАЛ РГИЯТА  Г И И   
Б Г К  МИ Г К  К М

Изп. директор на БМГК инж. Иван Андреев откри курса на 
тема „Въведение в геометалургията“

На 06 юни 201  г.  в Бизнес центъра „Земята и 
хората“ се проведе  курс на тема: „Въведение 
в геометалургията“, предназначен за геоло-
зи, минни инженери, инженери-технолози, 

както и ръководители на обекти и ръководители на 
проекти, желаещи да преодолеят границите между 
различните специалности.

Мероприятието се откри от изп. директор на Българ-
ската минно-геоложката камара инж. Иван Андреев, 
който пожела ползотворна работа на присъстващите 
над 20 специалисти от водещите дружества в мине-
рално-суровинния отрасъл. 

Курсът е обособен в девет модула и е предназначен 
за геолози-проучватели, геолози от експлоатацията, 
специалисти по минно планиране, минни инженери, 
инженери-технолози и ръководители на екипи, от 
които се изисква да работят заедно. 

Твърде често концепцията за геометалургията и 
стойността, която тя прибавя, са дефинирани зле. В 
резултат на това, методите и ефективността на въз-
приетите подходи варират в значителна степен. Цел-
та на курса бе да изясни как може и всъщност как 
трябва в центъра на всяка геометалургична програ-
ма да стои рентабилността на проектите. 

Курсът даде средства на практиците за изпълнение 
на значима геометалургична програма. Част от про-
грамата включваше работен семинар за споделяне 
на добрия и лошия опит, за да се илюстрира геоме-
талургичната програма в действие и належащата не-
обходимост от нея. 

Спазването на стандарта  2012, на 43-101 и 
сродните законодателни документи изисква въз-
приемане на геометалургичния подход при прео-
бразуването на ресурсите в запаси. Курсът изследва 
смисъла на текстовете относно геометалургията в 
стандарта  и как следва те да се тълкуват. 

Лекторът на курса г-н Дийн Дейвид притежава 34-годишен 
опит в обогатяването на минерални суровини
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} Шаблон за базата данни ( ) или Съгласие за 
минния добив и обогатяването ( )  Определе-
ние  постигане на съгласие (металурзи, миньори 
и геолози)  шаблонът съгласието в действие меж-
ду миньорите и инженерите технолози чрез бло-
ковия модел  шаблонът съгласието и проучвани-
ята за подобрения при експлоатацията

} Да съберем всичко в едно: прости геометалургич-
ни пътни карти.

*

Г-н Д. Дейвид бе любезен да отговори на няколко 
въпроса специално за читателите на списание 
„Минно дело и геология“, за което му благода-
рим и представяме отговорите на вашето вни-

мание:

-    Б   

- Досега  съм бил в България само два пъти и не пре-
тендирам, че съм специалист по въпросите в тази 
страна. Но постепенно започвам да разбирам ней-
ната сложна история. Наскоро осъзнах, че с местопо-
ложението си между Изтока и Запада през вековете 
България е имала множество различни владетели, 
които не винаги са действали в посока, развиваща я 
като нация.

Но България, която виждам днес, е страна, която уп-
равлява себе си и е част от жизнената Европа. На-
блюдавам как в София кранове изграждат сградите 
на днешния и утрешния ден, и че хората все повече 
работят като глобални жители.

- И       -
   -  

  Б

- Личният ми опит от отрасъла на полезните изкопа-
еми в България се ограничава до няколко действащи 
обекта и ограничен брой проекти за развитие. И в 
този случай не говоря като авторитетен познавач – 
мога само да се опра на ограничения си опит. Трябва 
да подчертая, че „Амек остър Уилър“ присъстват в 
района вече десет години и че София Тотева – наши-
ят мениджър за страната, и регионалният ни пред-
ставител Бранислав Гърбович познават добре раз-
личните рудодобивни и обогатителни обекти, както 
и много водещи фигури и специалисти от отрасъла.

- В         
  К      

  

- Опитът ми в тази област е смесен – срещал съм 
съпротива спрямо нови за България идеи, но и же-
лание от специалистите да приемат най-доброто, 
което предлага светът на обогатяването. Смятам, че 
политическата изолация, икономическите трудности 
и липсата на нови проекти във вашата страна през 
последните десетилетия са възпрепятствали достъпа 
на специалистите до иновационни технологии.  По-
ради това се налага известно догонване и за щастие 

съвременните информационни средства позволяват 
бърз достъп до глобалния опит.

Но в света на обогатяването няма заместител на пре-
кия досег с технологията в действие. Насърчавам 
инженерите в началото на кариерата си да пътуват 
и активно да търсят възможност за пряк контакт с 
най-новите фабрики, в които се прилагат най-добри-
те практики в отрасъла. Един начин за това са кон-
ференциите и учебните пътувания. Мисля обаче, че 
най-добрият начин да се разбере ценността на нови-
те технологии и да се развиват утрешните специали-
сти е чрез работа в обогатителна фабрика, в иконо-
мика със силно развит минен отрасъл.

Ди н Де вид притежава го
ди ен опит в обогат ването 
на минерални ровини. лед 
дипломирането и ба алав р 
по приложна метал рги  ни
вер итет  пона то щем 

жноав трали и нивер
итет   г.  то  апочва 

работа в р дни  ро н ил  
дето е ангажиран в е пло

атаци та  и п лнението на прое ти и ра работва
нето на те нологични еми. род лжава работата 
и в в ирма  пона то щем ио инто  дето 
ча тва в ра витието на прое та а минерални п

ци   щат и тори  а лед  това в рга л 
да м нд  дето над  години ча тва в и п лне
нието на прое ти и в е плоатаци та. ре   г. 
Ди н по т пва в в ирма  ато он лтант и 

аема дл жно тта р оводител на он лтативни  
отдел от  до  г.

лед това Ди н Де вид и п лн ва прое ти а инже
нерни ре ени  в   на дл жно т р оводи
тел те нолог  ато о тава в то и е ип в в ирмата  

о то промен  името и на  инпро   и 
пона то щем ме  о т р ил р . ирмата рабо
ти в обла тта на енергети ата и ре р ите и има 
над   л жители в лоновете и а минен добив 
и метали по цели  в т. Дл жно тта  о то Ди н 
Де вид аема ега е те ниче и дире тор те нолог и 
работи в о и а в гр. рт  Западна в трали .   

О новните мени  на Ди н Де вид в л чват геоме
тал рги  прое тиране в обла тта на де интеграци

та  и иче о ра дел не лотаци  гравитационно 
епариране и т.н.  оптими иране на проце ите от 

р дни а до абри ата  минералож и принципи на 
обогат ването и и готв не на програми а и питва
ни  правление и интерпретиране. 

дна от главните н ции на Ди н Де вид в ме  
о т р ил р  е оцен ата на геометал ргичното 
драве  на прое тите и про чвани  по време на 

тр жните процед ри  цел и готв не на планове а 
на под од щи  п т а ра витие и об ждането м  
 потенциалните лиенти. ова е о обено важно а 
л чаите  в оито работите ще а ча т от до лад

ването  гла но тандарта  или . Ди н 
Де вид има прино  в редица моногра ии  пред тавени 
пред в трали и  ин тит т на минните инжене
ри  и на ра лични он еренции  в л чително 
тати  в пи ание а геометал рги  о аглавена о

ногра и    добри пра ти и при и чи л ването на 
минералните ре р и и р дните апа и   г. 
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Прякото ми взаимодействие с някои от специали-
стите в България се ограничава обикновено до фор-
мални групови срещи. Ако имам време, бих искал да 
провеждам по-неформални срещи с тях, да обсъж-
даме професионални теми, което ще ми позволи да 
разбера по-добре местните проблеми и защо дадени 
технологии се използват по определен начин.

- С    В      В  
    К   

    -
   

-- С удоволствие проведох този курс в София пред 
голяма и заинтересована аудитория. Преценявам до-
колко се приема информацията въз основа на анга-
жираността в дискусиите в групите при разискването 
на  въпроси от областта на геометалургията (увери-
ха ме, че не обсъждат футбол, а говорят по темата ). 
Определено базата се оказа много добра за целта и 
според мен всички харесаха темата.

- К         -
       -

     

- Обикновено випускниците са най-общо металурзи 
или геолози и получават по-тясна специализация на 
работното си място. Дипломираният технолог, по-
стъпил на работа в обогатителна фабрика, обикно-
вено съсредоточава вниманието си там и естествено 
научава как да я експлоатира и какво разстройва ра-
ботата ѝ. Първата стъпка в геометалургията е любо-
знателността, за да търсиш причините за промяна в 
ефективността на работата на фабриката. Следваща-
та стъпка е да говориш с хората, които знаят откъде 
идва рудата – геолозите и миньорите. Такъв разговор 
води младият инженер по пътя към открития, което 
не е възможно или практически изпълнимо във ви-
сшето училище. Колкото по-скоро младият инженер 
разбере факторите, които определят успеха и рента-
билността на един минен проект, толкова по-скоро 
ще успее да промени нещата и да поведе поверения 
му обект към по-силни позиции.

- Т       
       

-        -
  И       

 -  - -
 -    

  

- Двата въпроса, които повдигнахте, са еднакво ва-
жни и са взаимно свързани. Малко вероятно е пос-
тигането на втората цел без добра комуникация и 
разбирателство между различните специалисти. От-
бележете, че именно инженерите трябва да иниции-
рат комуникацията между различните специалности, 
но и че тази комуникация би била много по-ефектив-
на, ако има стопроцентова подкрепа от ръководство-
то на обекта.

Ако всички специалисти разбират добре силните 
страни и ограниченията на рудното тяло, както и 

оборудването, което използват другите специалисти, 
качеството на проектите и шансовете им за успех 
се увеличават. Експлоатацията и управлението на 
нашите фабрики са достатъчно трудни и без допъл-
нително наложените проекти за „подобрения“, кои-
то имат непредвидими последствия. Неразбирането 
или липсата на общ език между различните специа-
листи провалят усилията, създават разочарование и 
евентуално крах на проекта.

Инженерът обогатител трябва да вижда ресурсите 
така, както ги вижда геологът, и да гледа на рудника 
с очите на миньора. Само такова разбиране (профе-
сионално съпричастие) показва далеч по-добре кои 
проекти следва да бъдат отхвърлени и кои да се из-
пълняват.

- А      -
        

    Б  
-  Д   М   Д  -

 М  К   А -М  -
         

- Освен геометалургията, аз специализирам и в де-
зинтеграцията, както и в повечето начини за физи-
ческо разделяне на минералите. Участвал съм в ня-
кои начинания в Челопеч за преглед на цикъла за 
дезинтеграция. По проекта за Крумовград прегледах 
избраните системи за дезинтеграция и съм оценя-
вал няколко алтернативни технологични схеми. По 
принцип, опитвам да работя на обобщено ниво,  без 
да детайлизирам, за да съм сигурен, че посоката е 
правилна и че няма „фатални недостатъци“. 

Получих добри познания за технологичната схема и 
рудите в „Асарел“, защото участвах в няколко оцен-
ки за подобряване на цикъла. Имах удоволствието, 
също така, да изнеса курса по геометалургия на мяс-
то в „Асарел“ в деня преди курса в София. „Асарел-Ме-
дет“ имат множество предизвикателства и благопри-
ятни възможности и се надявам, че ще работим в 
тясно сътрудничество с тях и занапред.

- Н   В       
  

- Всъщност геометалургията е стара, защото специа-
листите по минно дело преди 200 години са випуск-
ници на университети, които са ги обучавали по три-
те специалности. Може би в наши дни най-близо до 
традиционния геометалург от онези стари времена е 
миньорът занаятчия. Днес студентите се обучават и 
квалифицират в тясно специализирани области, кои-
то почти не си взаимодействат, но с които ще трябва 
да работят в експлоатацията. Вярвам, че ние в отра-
съла трябва всеки ден да търсим „вътрешния си ми-
ньор занаятчия“. Смятам, че университетите трябва 
да сменят посоката, която са поели преди 150 години, 
и да въведат по-широко обучение за всички минни 
специалности, за да може специалистите поне да го-
ворят на езика на колегите си.

ни 17 г.  офия
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Уважаеми автори,

Предлагаме на вашето внимание изисквани-
ята на редакцията към материалите, които 
ще предоставяте за публикуване на страни-

ците на списание „Минно дело и геология” 

❑	Статиите да са съобразени с тематиката на списа-
нието и да третират важни научни, производстве-
ни, технически. технологични и икономически 
проблеми. 

❑	Заглавието да бъде точно, ясно и кратко. 

❑ Размерът на статиите да бъде не повече от 10 
страници (30 реда по 60 знака  1 00 знака на стра-
ница) с двойно междуредие. Основният текст и 
литературата се представят в един файл, който не 
включва фигурите и таблиците.

❑ На първата страница под заглавието да бъдат по-
сочени двете имена на авторите, научните им сте-
пени и звания, тяхната месторабота, е-  адрес, 
телефон. 

❑ Статиите се представят задължително с авторско 
резюме на български и английски език в размер 
до 200 знака, включващо най-общо целта, използ-
ваните методи, получените резултати и изводите 
от разработката. 

❑ Препоръчваме по възможност авторите да офор-
мят статиите си в раздели и с отделни подзагла-
вия. 

❑ Приложените таблици и фигури да бъдат цитира-
ни на съответното място в текста. Таблиците да 
бъдат озаглавени, а фигурите и снимките, да бъ-
дат придружени със съответното обяснение.

❑ Графичните изображения трябва да са с висока 
резолюция (300 ) и съобразени с размерите, в 
които ще бъдат публикувани (ширина на набор-
ното поле 1 ,5 с ).

❑ Измерителните единици се означават, съгласно 
Международната система за измерителни едини-
ци ( ). 

❑ Използваните литературни източници се номери-
рат според последователността на цитирането им 
в текста. В текста се отбелязва в прави скоби   с 
цифра поредния номер на използвания източник 
В литературната справка след статията се посоч-
ват авторите на материала, неговото заглавие, 
издателството и градът, в който се намира то, и 
годината на публикуването.

Примери за цитиране :
1. Цитиране на сборници с нормативни документи :
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таналите, по желание, се изпускат с означението “и др.” 
или “  .” в зависимост от целите на цитиращия.
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Статистически годишник 199 , 1999, 2000, 2001. Нацио-

нален статистически институт - . София, НСИ, 
2002 . - 324 .

9. Цитиране от правно-информационни системи – Сиела, 
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Закон за митниците. В сила от 01.01. 1999. Сиела Норми. Ак-
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❑	Статиите се одобряват от редколегията, която 
може да възложи и рецензиране. Името на рецен-
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❑ Авторите на одобрените за печат статии и инфор-
мации приемат стилови поправки и съкращения, 
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редколегията нямат желаното качество. 

❑ Авторите носят пълната отговорност за мненията 
и концепциите, които изразяват в статиите си.

❑ Допълнителна информация по оформянето на 
ръкописите може да бъде получена на редак-
ционните телефони и е- .

❑ Списанието отпечатва рекламни материали сре-
щу заплащане по утвърдена тарифа, която може 
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