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МИННИЯТ СЕКТОР ВЗЕ АКТИВНО АСТИЕ В
    

На 14 декември 2021 г. се проведе  -  
S  2021 - най-голямото събитие за гради-
вен и оперативен диалог лице в лице между 

властта, бизнес лидерите, гражданския сектор и ме-
диите. Събитието бе част от Седмица на глобалното 
въздействие G    на фондация , 
която вече 16 години работи да позиционира Бълга-
рия на световната технологична карта. 

орматът на  S  включваше няколко 
панела, всеки съставен от 3 сесии. Участници бяха 
представители на лидерските екипи на парламентар-
но-представените партии, експерти, председатели на 
браншови организации, топ представители на индус-
триалния капитал, както и на малките и средни пред-
приятия, водещи активисти на гражданския сектор и 
науката, водещи журналисти и фигури с обществено 
влияние.

Целта на форума, наричан „Българският Давос , беше 
да се потърсят решения в реално време по водещите 
теми в диалог между правителството, бизнеса, граж-
данския сектор и науката, в името на създаване на 
устойчиви решения за бъдещето на България. 

През първия си работен ден като премиер на стра-
ната ни, Кирил Петков се включи в  S . 
С усмивка и добро настроение поздрави всички при-
състващи. 

„В думичките „държавен служител“ по-важната е служи-
тел. Когато създаваме добавена стойност, държавата 

не я създава, нито политиците. Създава се от бизнеса, 
в който трябва да присъстват младите учени. Ако иска-
ме да градим България като един център на иновативен 
бизнес, трябва да подредим нещата по следния начин – 
бизнес лидерите трябва да работят с младите учени, за 
да създават добавена стойност, а тази добавена стой-
ност да създава данъчни приходи, които да идват в дър-
жавата и ние политиците имаме само две задачи. Едната 
е тези пари да не отиват в погрешни посоки;  втората е, 
когато ги харчим да сме сигурни, че те се инвестират в 
България. От тук нататък държавата има само тази роля 
– да помага на младите и бизнеса, и да не прави грешки, 
когато прави своята социална политика.“ - каза той. 

Основните теми в рамките на деня бяха разделени в 
модули - образованието, планът за възстановяване и 
устойчивост, енергетика и зелена сделка, устойчиво 
развитие, здравеопазване, финтех и кибер сигурност, 
предприемачество. Всеки модул от своя страна се 
състоеше от 3 сесии - Дискусионен, в който участие 
взеха основно лидери на бизнеса и браншовите ор-
ганизации, Добри практики, представени от експерти 
и изявени представители на бизнеса, които ясно и 
прагматично поставиха проблемите и предизвика-
телствата, както и нужните действия от страна на 
държавата, и „Чувам Ви“ сесия, в която политиците 
обобщиха чутото и дефинираха последващи стъпки. 

БМГК взе участие по две от темите  Образование, къ-
дето  проф. дтн. инж. Николай Вълканов, председател 
на БМГК представи състоянието и постиженията  в 
професионалното образование в минерално-суро-

Целта на ор а  проведен на 14 деке ври в Со ия е да се пот рсят ре ения в реално вре е по водещите те и в диалог 
е д  правителството  и неса  гра данския сектор и на ката
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винния отрасъл и Зелена сделка, където доц. д-р инж. 
Иван Митев, изпълнителен директор на БМГК пред-
стави основните предизвикателства пред добивния 
отрасъл в контекста на зелената сделка.

От членовете на БМГК, в  -  S  2021 
като партн ори се включиха „Минстрой Холдинг  АД 
и „Дънди Прешъс Металс  АД. 

Ирена Цакова, директор „Разрешителни и правни дей-
ности“ в „Дънди Прешъс Металс“ взе участие в сеси-
ята План за устойчивост, енергия и „зелена сделка“ в 
панела Добрите практики, 

На събитието присъстваха и членове на Управител-
ния и на Контролния съвет на БМГК – представители 
на над десет водещи компании от сектора.

                                           
Поради важността на темата, форумът стартира с 
панела Образование.  Проф. дтн инж. Николай Въл-
канов изтъкна, че от 2015 г. насам е призната воде-
щата роля на минерално-суровинната индустрия в 
дуалното обучение и прилагането на Браншовия мо-
дел за подготовка на кадри, който се възприе от Ми-
нистерство на образованието и прерасна в Система 
на дуално професионално образование и обучение в 
страната. Така бяха преодолени и законовите пречки 
за подпомагане на дуалното обучение.

„През последната учебна година чрез дуална форма 
в бранша са се обучавали над 330 ученика. Общо за-
вършващи дуално професионално обучение по мин-
ни специалности за 2019 2020 г. са 150 ученици в 20 
паралелки от градовете Мадан, Панагюрище, Стара 
Загора, Раднево, Челопеч, Златица, Ветово.

От 2015 г. до момента, дружествата от добивната ин-
дустрия са инвестирали над 1 млн. евро в подкрепа 
на проекти за професионалното образование и дуал-
ното обучение. Това се изразява в следното
- Осигуряване на материална база – изграждане на 

сгради и реконструкция на помещения и учебни 
лаборатории за производствени практики, закупу-
ване на модерни машини и оборудване за практи-
чески обучения. 

- Осигуряване на преподаватели и наставници от 
дружествата, с богат практически опит за преда-
ване на полезни знания.

- Подпомагане на учениците с възнаграждения, 
стипендии, безплатен обяд, безплатен транспорт, 
учебни помагала. Осигуряване на работа след за-
вършване,

- Провеждане на учебни и производствени практи-
ки в дружествата, ежегодни стажантски програми. 

У астниците в панел Образование. Поради ва ността на те ата  ор т стартира и енно с то и панел  

Про . дтн ин . Никола  В лканов  председател на лгар-
ската инно-геоло ка ка ара представи пости енията на 
про есионалното о ра ование в инерално-с ровинния 

ран



НОВИНИ

4 ИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ     1-2/2022

- За учениците се осигуряват и различни интересни 
обучения за личностно развитие и работа в екип.

- Учениците в дуална форма на образование се от-
личават и с активно участие в различни благотво-
рителни и доброволчески акции, организирани от 
дружествата. 

По този начин, освен че се осигуряват необходими-
те бъдещи кадри по специфични професии, се дава 
възможност за работа и оставане на младите хора в 
страната и регионите. 

Резултатно е и сътрудничеството във висшето обра-
зование чрез взаимодействието с Минно-геоложки 
университет „Св. Иван Рилски“, който е основното ви-
сше учебно заведение в страната, подготвящо кадри 
за бранша. Към момента там се обучават над 108 сти-
пендианти по минни специалности и 114 стажанти.

Бизнесът осигурява както платени производствени 
стажове и стипендии по време на обучение студенти-
те, така и преки възможности за професионална реа-
лизация. жегодно компаниите инвестират средства 
за подобряване на материалната база в университе-
та, включително лабораторно и полево оборудване от 
последно поколение.

Традиционно студенти от Минно-геоложки универси-
тет „Св. Иван Рилски“, както и студенти от други уни-
верситети, преминали през стажантските програми, 
се реализират успешно в бранша. 

Дружествата от добивната индустрия са инвестирали 
над 1 милион евро в реновиране и съвременно обо-
рудване в над 20 учебни и лабораторни зали.

В заключение проф. Вълканов отбеляза, че този опит 
и дългогодишни практики позволиха и допринесоха 
да се изгради работещ модел за ефективно взаимо-
действие между бизнеса и образоването, който за-
служава да бъде представян и споделян.

Изпълнителният директор на Българската минно-ге-
оложка камара доц. д-р инж. Иван Митев се включи 
в панела План за устойчивост и възстановяване и зе-
лената сделка.

В продължение на засегнатата от преждеговоривши 
лектори тема за дигитализацията доц. Митев под-
черта, че успешното развитие, което минералносуро-
винната индустрия постига е благодарение на ино-
вациите и дигитализацията. „В българските рудници 
отдавна се използват модерни технологии, навига-
ционни системи, G S,  на над 500  под земята, 
мобилни инсталации с електрическо захранване с 
батерии и др. Всичко това позволява осъществява-
не на ефективен добив, който да компенсира ниското 
процентно съдържание на метал, характерно за пове-
чето руди в страната ни .

„Какво е важно да знаем за суровините  Те са в ос-
новата на прехода на всяка една революция - дали 
ще е дигитална, дали ще е енергийна. Виждаме, че в 

Доц. д-р ин . Иван итев (вдясно)  и п лнителен дирек-
тор на лгарската инно-геоло ка ка ара в е астие 
в панела План за устойчивост и възстановяване и зелената 
сделка

началото на миналия век  въглищата бяха в основа-
та на електрификацията на света. В днешно време се 
появяват и други енергоизточници, но трябва да има-
ме поглед върху световните постижения на науката 
и да търсим балансиран подход при целия пакет от 
суровини. С какво разполага България  Разполага с 
местни въглища, добива нефт и газ, макар и в много 
малки количества, разполагаме с ядрена енергетика, 
както и с възобновяеми енергийни източници. Всеки 
от тях  има своите предимства и недостатъци. Това 
което ги обединява е нуждата от инвестиции, за да 
гарантираме сигурно енергийно снабдяване и устой-
чиво енергийно развитие на нашата индустрия, как-
то и балансирано развитие по региони. Защото ако 
инвестираме основно във възобновяеми източници 
например, в определени региони има опасност да де-
балансираме и да извадим производствата от състо-
ятелност.

Цената на тока в момента е застрашаваща не само 
за българската, но и за европейската индустрия. Но 
трябва да се стремим към повишаване на енергийна-
та ефективност в процесите от производство до край-
но потребление на енергия, като гарантираме сигурно 
енергийно снабдяване на достъпни цени.

Ние много информирано трябва да влезем в диалог с 
европейските институции, затова че би било справед-
ливо новите цели да бъдат определяни въз основа на 
досегашните резултати на страните-членки. Бълга-
рия е на шесто място в С по намаляване на емисиите 
парникови газове в сравнение с 1990 г. Намалението, 
постигнато от страната ни, е 39,47 , т.е. настоящата 
цел за 2030 г. е изпълнена през 2017 г. Същевремен-
но, други европейски страни са постигнали по-ниско 
относително намаляване на емисиите си за същия 
период напр. Нидерландия е намалила емисиите си 
с 9,1 , ранция – с 13,4 , Италия – с 15,9 , средно за 

С – 21,7 , а някои страни бележат ръст Испания е 
увеличила емисиите си с 21,8 . 
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Ирена Цакова  директор Ра ре ителни и правни де нос-
ти  в Д нди Пре с еталс  в е астие в сесията План 
за устойчивост, енергия и зелена сделка в панела Добрите 
практики

Реално България отговаря за 1,2  - 1,4  от въглерод-
ните емисии на С. Страната ни има сравнително ма-
лък принос в общите емисии на С – 61,4 млн. тона 
еквивалент 2 средногодишно за периода 2008 – 
2017 г. при средногодишни емисии на С-28 за същия 
период от 4,69 млрд. тона еквивалент 2. Поради 
това, смятаме, че следва да се има предвид пропор-
ционалният принос на всяка страна-членка към об-
щите емисии при определянето на новите цели.

Искам да споделя само няколко цифри, които са мно-
го важни и трябва да ги знаем, ако говорим за инвес-
тициите в нови технологии и възобновяеми източни-
ци. като вятърна и слънчева фотоволтаична енергия. 

дин мегават вятърна централа изисква между 250 и 
400 тона бетон, докато при соларните фотоволтаици 
са необходими не повече от 60 тона за всеки мега-
ват. Потребността от вятър също е по-висока за сто-
маната около 100  срещу 70  в случая на 
фотоволтаични панели . Вместо това, материалната 
интензивност е по-висока за фотоволтаиците, що се 
отнася до стъклото около 50  срещу 8  и 
алуминия 8  срещу 1 . И накрая, пластма-
сите 5-6  и медта 5  показват подобен 
интензитет. Няма да се спирам подобно за специфич-
ни материали, както и за редкоземните елементи, из-
ползвани за слънчеви фотоволтаични панели.

Прогнозите показват, че търсенето на суровини за 
производство на вятърна и слънчева фотоволтаична 
енергия в вропейския съюз до 2030 г. ще се увеличи 
до 6 пъти и до 2050 г. – до 15 пъти в допълнение към 
настоящото потребление. 

България има своята ключова роля, защото за евро-
пейските страни, площта върху която се разгръща 
добивът на полезни изкопаеми, е 3 , тук е 1,5 . То-
ест ние имаме потенциал да доразвием сектора за 
суровини и свързаните към него дейности. Трябва да 
бъдат предприети мерки за подобряване на законо-
дателната рамка, диверсификация на доставките на 
материали, насърчаване на научните изследвания 
и иновациите, привличане и поддържане на дълго-
срочни наши и чуждестранни инвестиции за нови и 
съществуващи дейности в добива и преработката, 
стимулиране на бизнеса за рециклиране и укрепване 
на производството надолу по веригата.

Затова държавата и всички ние от бизнеса трябва от-
говорно да укрепваме тази изградена промишленост. 
Не само добивната, но и всички сектори по веригата 
на доставки, в една цялостна, устойчива индустриал-
на екосистема.

Ирена Цакова сподели целта на „Дънди Прешъс
Металс“, а  именно „Да разкриваме ресурси и създа-
ваме стойност, за да растем и просперираме заедно“, 
както и основните ценности на Дружествата – безо-
пасност и благополучие на хората, грижа за околна-
та среда, прозрачност и отговорност, взаимност и 
уважение, иновативност и партн орство с местните 
общности. 

Тя сподели, че зелената сделка не е изненада за мин-
ната индустрия, и по-специално за Дружествата на 
„Дънди Прешъс Металс“ в България, защото от годи-
ни посоката на работа е опазване на околната и соци-
ална среда и управлението.

„С гордост мога да споделя, че „Дънди Прешъс Ме-
талс“ е в топ 15 на най-добрите минни фирми, пред-
ставили се по околна и социална среда и управление. 
Рейтингът е направен от S   , което е 
голямо постижение за българския минен бизнес.“ - 
каза Ирена Цакова. 

Тя допълни, че минната индустрия ще продължи да 
допринася с реализирането на своите цели и дейст-
вия, за да може да бъде постигната енергийна ефек-
тивност. Тя сподели за част от постиженията на „Дън-
ди Прешъс Металс“, за дигитализацията, която се 
случва в компаниите, за автономните машини, който 
работят в рудник „Челопеч“, за подобренията и инова-
циите, които се правят. Като пример даде най-голямо-
то предизвикателство, а именно проектът „Ада тепе“, 
отнел повече от 17 години, който официално стартира 
на 23 август 2019 г. и вече 2 години работи успешно 
на пълен капацитет. 

„Успяхме да спечелим доверието на хората. Въпреки 
трудностите ние не се отказахме и бяхме новатори. 
Стигнахме до иновативно решение и създадохме 
Интегрирано съоръжение за съхранение на минните 
отпадъци ИССМО , като по този начин намалихме 
площта, която щеше да заема хвостохранилище, и по-
стигнахме ефективно ползване на водите в оборот. 
Създадохме един изцяло нов рудник в защитена зона 
„Натура 2000“. Грижим се за хората, околната среда и 
биоразнообразието.“ - с гордост сподели Цакова.
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ИЛЗА ИНКОВА Е НОВИЯТ ИЗ ЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
НА „МИНИ МАРИ А ИЗТОК“ ЕАД

Инж. Илза Чинкова е избрана 
за член на Съвета на директо-
рите на „Мини Марица-изток“ 

АД, до провеждане на нова кон-
курсна процедура за номиниране 
на член представител на държавата 
в борда. От 01.02.2022 г. тя поема и 
функцията на изпълнителен дирек-
тор на въгледобивното дружество. 

Тя беше представена пред ръковод-
ния състав на Дружеството от Диан 
Димитров, член на Съвета на ди-
ректорите на Българския енергиен 
холдинг, който подчерта, че се надя-
ва да има дълъг хоризонт за рабо-
та и да бъде създаден добър екип, 
който да осигури приемственост. 
По думите му, от холдинга заявяват 
своята готовност да откликват на 
предизвикателствата пред „Мини 
Марица-изток“ АД и проблемите 
на заетите в дружеството, които 
могат да разчитат на пълна под-
крепа в дългосрочен порядък. Диан 
Димитров увери, че решението за 
промяна на седалището на „Мини 
Марица-изток“ АД ще бъде отме-
нено.

В първото си изявление инж. Илза 
Чинкова подчерта  намерението 
си да създаде спокойна и сигурна 
работна среда, в която всеки да 
допринесе за постигане на високи 
професионални резултати. Именно 
те стоят в основата на устойчивия 
растеж и стабилната енергийна 

Новият и п лнителен директор на ини арица-и ток  ЕАД ин . Ил а Чинкова 
проведе и п рвата си среща с правителите на трите р дника в ко плекса

система на страната. На въпрос на 
социалните партн ори за цената на 
въглищата, инж. Чинкова сподели, 
че тя дава възможност за инвести-
ции и по-добро ниво и надеждност 
на техниката за осигуряване на до-
бива. 

За да онагледи колко продължително се случват 
дейностите в сферата на добива, тя показа няколко 
снимки. На едната президентът Кенеди обявява цел-
та човек да стъпи на Луната и друга снимка, направе-
на 8 години и 56 дни по-късно с космонавт, който е на 
Луната. Началото на проекта „Ада тепе“ започва през 
2003, а откриването е почти 17 години по-късно. 

„Бизнесът се нуждае от предсказуемост, от предвиди-
мост, от разумни срокове за разрешителни режими и 
администриране. Останалото го имаме или ще успеем 
да го намерим. Нуждаем се от подкрепа от страна на 
държавата, за да постигнем това, иначе трансформация 
на висока скорост не би била възможна.“ - с тези думи 
завърши представянето си Ирена Цакова. 

Освен участието в панелните дискусии, „Дънди Пре-
шъс Металс“ представи и щанд, на който участниците 
във форума можеха да се запознаят с част от произ-
водството, благодарение на видео-връзка направена 
на живо от подземния рудник „Челопеч“. Всички, по-
сетители на щанда се разходиха из недрата на земята 
с очилата за виртуална реалност и се докоснаха до 
атмосферата в рудника. 

БМКГ, „Дънди Прешъс Металс“

Пре иер т Кирил Петков по вре е на с итието. На пре-
ден план е щанд т на Д нди Пре с еталс  де онстри-
ращ пред астниците в в ор а високото ниво на те но-
логии в р дник Челопе
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ДОМИНИК ХАМЕРС ВРЪ И НАГРАДА НА ЕРЕМОНИЯТА 
„ДОСТОЙНИТЕ БЪЛГАРИ“

За 19-ти път на специална це-
ремония в. „24 часа“ обяви 
кои са „Достойните българи“ – 

наши сънародници с големи сърца, 
които са помагали на бедстващи и 
страдащи, борили са се за добри 
каузи и са спасявали човешки жи-
вот. За поредна година „Геотехмин  
ООД подкрепи инициативата, която 
показва истории на хора, с които 
всеки българин може да се гордее. 
Изпълнителният директор на ком-
панията Доминик Хамерс връчи на-
градата на организацията „Ангели 
за България“. Мисията  е българи, 
живеещи в чужбина да помагат на 
сънародници в нужда тук в родина-
та.

„Ангели за България“ са помогнали 
на над 4000 души, събрали са да-
рения в размер на над 200 000 лв. 
от сънародници, живеещи в чуж-
бина, изградили са 28 детски къта 
в болници в страната. „Над 2 млн. 
са българите в чужбина и всич-
ки те милеят за България и  искат 
да видят нашите баби и дядовци с 
по-добри старини, а всички деца да 
имат по-добро бъдеще. Благодаря 
от името на българите в чужбина“, 
каза Милена Тончева.

На събитието присъстваха преми-
ерите на Република България и на 
Република Северна Македония Ки-
рил Петков и Димитър Ковачевски. 

Те наградиха пожарникаря Давид 
Гълъбов, който за втори път пече-
ли наградата от инициативата „До-
стойните българи“. Първия път за 
участието си в гасенето на пожари-
те в Северна Македония преди 4 г., 
а сега, защото през декември м.г. 
мина през огъня и спаси новороде-
ни бебета от апартамент в Благоев-
град.

Премиерът на България връчи на-
градите на златните момичета от 
ансамбъла по художествена гим-
настика, които станаха олимпийски 
шампионки, на техни трен ори и на 
президента на федерацията по ху-
дожествена гимнастика. 

Кирил Петков даде призовете и на 
двама четвъртокласници, спечели-
ли и дарили финансови средства на 
майка, чийто син има двигателни 
проблеми.

„Геотехмин" ООД

На специална цере ония До иник а ерс  и п лнителен директор на Геоте -
ин  ООД награди инансовия директор на неправителствената органи ация „Ан-

гели а лгария  илена Тон ева

„За мен е чест да връча награ-
дата на „Ангели за България“. 
Дейността на тази организация 
показва, че за доброто няма 
държавни граници. Българи, 
живеещи в чужбина, помагат на 
сънародници в родината и по-
казват, че я носят в сърцата си. 
Продължавайте да подкрепяте 
различни каузи за България“, 
каза Доминик Хамерс по време 
на връчването на наградата.

„Имаме аргументите и всички 
основания да искаме повиша-
ване на цената на въглищата. 
Ще държа на приемственост. 
Заедно с вас ще търсим най-до-
брите решения за комплекса, да 
работим максимално дълго и 
при най-добри условия.“ добави 
инж. Илза Чинкова.

Зам.-изпълнителният директор 
Димитър Чолаков отправи свое-
то пожелание за успех и високи 
постижения като подчерта  „Труд-
ностите винаги са ни обединявали, 
да докажем, че със своята всеотдай-
на работа и висок професионали-
зъм сме готови да посрещнем всяко 
предизвикателство“. 

Илза Чинкова проведе и първата 
си среща с управителите на трите 
рудника в комплекса „Мини Ма-
рица-изток“ АД – Милен Манов, 

ивко Бончев и Тошко Кавалджи-
ев.

„Мини Марица-изток“ ЕАД
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Про . дтн ин . Никола  В лканов  председател на УС и на 
ГК вр и серти икат а ленство на Никола  Атанасов  

и нес енид р отдел Под е на инна и т нелна те ни-
ка  Епирок лгария

НОВО ДР ЕСТВО  ЛЕН НА БЪЛГАРСКАТА МИННО
ГЕОЛО КА КАМАРА

Ново дружество, прието за член на Българската 
минно-геоложка камара в края на миналата го-
дина, получи своя сертификат за членство по 

време на заседанието на Управителния съвет, про-
ведено на 25 януари 2022 г. Дружеството премина 
през утвърдената процедура за кандидатстване за 
членство в БМГК, съгласно устава и представи необ-
ходимия набор документи, своя опит и мотивите си 
за членство.

Е ИРОК БЪЛГАРИЯ ООД е директен представител 
на българския пазар на  - водещ глобален парт-
н ор на фирмите в минната индустрия и строителния 
бранш.  България предлага машини и решения 
за подземна работа в рудници и тунели, за открити 
рудници, за проучвателни дейности, сондажни и гео-
ложки инструменти, прикачно оборудване за разру-
шаване и рециклиране в строителния сектор, венти-
лационни системи, както и системи за автоматизация 
на минните процеси. 

 България осигурява сервиз, гаранционно и 
след гаранционно обслужване на своите машини, ре-
зервни части и аксесоари.

Компанията  е с 147 годишна история. Започва 
като част от Атлас Копко Груп и се отделя като са-
мостоятелна структура през 2018-та година.  
има производствени и развойни центрове в веция, 
Германия, Китай и други страни. На българския па-

зар е представена от над 15 години и е доставчик на 
техника и услуги на най-големите предприятия на на-
шата територия. Със собствен търговски и сервизен 
екип обезпечава нуждите на своите клиенти, които 
разчитат на високото качество на продуктите и пер-
соналното отношение.

БМГК

Научно-техническият съюз по минно дело, гео-
логия и металургия ви кани да  участвате в Н

о  о е ес  о ере  
„ГЕОЛО КОТО КАРТИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ”. Съоргани-
затори на форума са едерацията на научно-техни-
ческите съюзи в България, Геологическият институт 
на Българска академия на науките, Българската мин-
но-геоложка камара, Минно-геоложкият университет 
„Св. Иван Рилски , Секция „Науки за Земята  на Съюз 
на учените в България и Българското геологическо 
дружество. 

Конференцията „Геоложкото картиране в България  
ще се проведе на 14 април 2022 г. от 10.00 часа в 
зала  3 на Националния дом на науката и техниката,
гр. София, ул. Г. С. Раковски  108. 

ТЕМАТИ НИ НА РАВЛЕНИЯ

l Възникване и развитие на геоложкото картиране.

l Геоложкото картиране и геоложките карти в Бъл-
гария.

l Геоложкото картиране - основа на проучванията и 
изучаването на земната кора.

l Специализирани видове геоложки карти.

l Новости в съставянето на геоложките карти.

l Управление на геоложкото картиране. Национал-
на геоложка служба.

елаещите да участват с доклад следва да го пред-
ставят в електронен вид на е-  . , 

.  до 1 април 2022 г. Изискванията за 
оформяне на докладите можете да намерите на сайта 
на НТС по МДГМ  . . .

АСТВАЙТЕ В НА ИОНАЛНАТА НА НО ТЕХНИ ЕСКА 
КОНФЕРЕН ИЯ „ГЕОЛО КОТО КАРТИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ
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Изпълнителният директор инж. Делчо Николов пред-
стави проектите за дългосрочно устойчиво развитие 
и инвестициите в модерна техника, нови технологии, 
опазване на околната среда и безопасност на труда 
за над 1,4 млрд. лева от 1999 до сега. По време на 
работната среща бяха обсъдени възможностите за 
партн орство на „Асарел-Медет  АД с фирми от Ав-
стрия по различни бъдещи проекти. След това гос-
тите посетиха диспечерната на рудник „Асарел , къ-

Председателят на Над орния с вет  на Асарел- едет  АД Ди ит р Цоцорков и и п лнителният директор на др еството 
ин . Дел о Николов по вре е на ра отната среща с гостите от посолството на Австрия

ГОСТИ ОТ ОСОЛСТВОТО НА АВСТРИЯ ОСЕТИХА 
„АСАРЕЛ МЕДЕТ  АД

Търговският съветник към посолството на Ав-
стрия у нас и ръководител на A N G  

US  B  илип Купфер и Петя Галино-
ва - маркетинг офисър в Търговския отдел, посетиха 
„Асарел-Медет  АД на 2.12.2021 г.. Те бяха посрещ-
нати от председателя на Надзорния съвет Димитър 
Цоцорков и изпълнителния директор инж. Делчо Ни-
колов.

И п лнителният директор на Асарел- едет  АД ин . Дел-
о Николов апо на гостите с прои водствения процес в 

ко панията

„Компанията ни е успешна, благодарение на своя-
та последователна политика на инвестиции в 
най-модерните технологии, екологосъобразно 
и безопасно производство. През годините „Аса-
рел-Медет“ АД е разчитало на партньорството си 
с австрийски компании, като отношенията ни с 
тях винаги са били коректни и ползотворни“, зая-
ви в приветствието си Димитър Цоцорков.

дето изпълнителният директор инж. Делчо Николов 
ги запозна с производствения процес в компанията. 

илип Купфер и Петя Галинова останаха особено впе-
чатлени от мащабите на оборудването, което работи в 
рудник „Асарел  и се снимаха за спомен пред някои от 
най-внушителните експонати във фирмената експо-
зиция за историята и развитието на „Асарел-Медет  
АД.

„Асарел-Медет" АД
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„АСАРЕЛ МЕДЕТ“ АД СЕ ВКЛЮ ВА В НОВ 
НА НО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РОЕКТ

вропейската комисия одобри научно-изследова-
телския проект G , в който „Асарел-Ме-
дет“АД е партн ор в консорциум с още 19 други 

организации. Проектното предложение беше пода-
дено през месец септември 2021 г. по вропейската 
програма „Хоризонт“. То получи висока оценка и през 
месец януари 2022 г. партн орите по проекта бяха по-
канени да сключат договор за безвъзмездна финан-
сова помощ. 

Целта на G  е да отключи потенциала на вро-
па в областта на критичните материали чрез извърш-
ване на модерни геоложки и геофизични проучвания 
на обща площ от над 4700 кв. км. По този начин ще 
се детайлизира картата на критичните материали - 
кобалт, боксит, литий, ванадий, ниобий, тантал и др. 
в 6 европейски страни – България, Полша, Германия, 
Босна и Херцеговина, Испания и инландия и Зам-
бия – като страна извън С. Критичните материали 
са от стратегическо значение за икономиката на С, 
но към настоящия момент не се добиват или се доби-
ват трудно в вропа, поради което се налага внос от 
други страни. 

Геофизичните полеви тестове ще демонстрират три 
иновативни неинвазивни метода за проучвания до 

ниво на технологична готовност  5 – технология, 
валидирана в релевантна среда. Те ще са базирани 
на отдалечени сензорни и свързани с бази данни 
анализи, а именно  1  пасивни сеизмични методи  2  
мултисензорна дронна система, комбинираща маг-
нитни, радиометрични и електромагнитни сензори  
3  мюонбазирана мултисензорна детекторна система 
за плътност.  

Координатор на проекта е университетът в гр. Улу, 
инландия. Партн ори са университети, научни ин-

ституции, технологични компании и минни предпри-
ятия от инландия, Хърватска, стония, Унгария, 
Испания, Полша, Германия, Нидерландия, Босна и 
Херцеговина. От българска страна, освен „Асарел-Ме-
дет“АД, партн ор по проекта G  е и Геологиче-
ският институт при БАН.

„Асарел-Медет“АД получи поканата за участие, бла-
годарение на успешно приключения иновативен про-
ект Х- , в който дружеството беше стратегически 
партн ор в тестването на две пилотни установки 
за анализ на ядки и за сортиране на руда на лентов 
поток. Участието в проекта -  донесе на пана-
гюрската компанията браншовата награда за инова-
ции за 2021 г.

лтисен орна дронна систе а ще аства в гео и и ните полеви тестове в р дник „Асарел
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НОВАТА ТО КОВА МЕЛНИ А НА „АСАРЕЛ МЕДЕТ“ АД 
ИМА АВТОМАТИЗА ИЯ ОТ О ВИСОКО НИВО

Системата за автоматизирано управление на 
новата топкова мелница в обогатителната фа-
брика „Асарел“ ще облекчи работата на опера-

торите, като по този начин ще им позволи да се кон-
центрират още по-добре върху работата на целия цех 
„Дезинтеграция“. 

През настоящата година специалисти от „Метсо“ – 
ранция, предстои да приключат финалните настрой-

ки, тестове и пуск в експлоатация на системата за 
управление от по-високо ниво -   
S  S-4  на новата топкова мелница ТМ10. 
Контролират се контурите за управление на нивата 
на зумпфовете, работата на помпите и хидрциклон-
ните батерии, както на предварителната класифика-
ция, така и на основния поток на мелницата. S-

СИСТЕМА НА СИМЕНС РАВЛЯВА ВАРОВАТА ЕНТРАЛА 
В „АСАРЕЛ МЕДЕТ“ АД

4  представлява софтуерен продукт, разработен от 
„Метсо-Оутотек“, който надгражда S   - 
системата на „Сименс“ за мониторинг и управление 
на мелницата. 

Взаимодействието между софтуерните продукти е 
двупосочно – операторите задават желаните стой-
ности на технологичните параметри за управление на 
мелницата в системата за мониторинг и управление, 
а S-4  ги променя в определен диапазон динамич-
но, според измененията на технологичните променли-
ви. По този начин отпада необходимостта операторът 
постоянно да следи малките по количество промени 
на процеса, като може навременно да реагира и да 
коригира заданията на технологичните величини.

Автоматизирана система на „Сименс“ управлява 
технологичните процеси в модернизираната ва-
рова централа на Обогатителна фабрика „Аса-

рел“.

Към момента е разработена изцяло нова система за 
автоматизация, която обхваща измерване, индикация 
и управление на основните технологични процеси на 
новопроектираните съоръжения, заедно с контрол-
но-измервателни прибори в инсталациите за подго-
товка на варно мляко. 

Основната част от съоръженията са оборудвани с ин-
телигентни директ стартери за мониторинг и контрол 
на двигателите S  S   . Задвижва-
нето на дозиращата гумено-транспортна лента и на 
барабана за гасене на вар е реализирано с честотни 
инвертори S   930, осигуряващи пла-
вен регулируем ход в голям честотен диапазон. За 
улеснение на технологичния персонал при работа с 
оборудването е предвиден сензорен екран S  
S   . 

Съоръженията от бункера за вар до спиралния кла-
сификатор се управляват като поточно-транспортна 
система, която изисква последователно автоматично 
пускане и спиране на отделните механизми в опреде-
лен технологичен ред. Агитаторите работят в непре-
къснат режим, а помпите за дозиращите контури се 
пускат и спират по преценка на оперативния персо-
нал.

Предстои новоизградената система за управление 
да се разшири, като тя ще обхване и съществуващи-
те досега съоръжения в новата варова централа на 
„Асарел-Медет“ АД, а след това ще се интегрира към 
системата за процесен контрол на „Сименс“ S  

S7 9.
„Асарел-Медет“ АД

Авто ати ирана систе а на Си енс  правлява те ноло-
ги ните процеси в одерни ираната варова централа на 
О огатителна а рика Асарел
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ФОНД ЗА ОДКРЕ А И НАСЪР АВАНЕ НА МИКРО  МАЛЪК И СРЕДЕН 
БИЗНЕС В ОБ ИНА КР МОВГРАД ВРЪ И ЛАКЕТИ

„ДЪНДИ РЕШЪС МЕТАЛС“ ЕАД ВРЪ И ЛАКЕТИ
НА БЕНЕФИ ИЕНИТЕ  ОЛ ИЛИ ФИНАНСИРАНЕ
ОТ ФОНДА РЕЗ  Г

Онла н цере онията а предприе а ите от о щина Кр овград

Фирмите от община КРУМОВГРАД,
получили финансова помощ от 

Фонда през 2021 г. 

ЗП Адем С ле ман Х сн   подо-
бряване ефективността на ферма за 
млечни овце чрез закупуване на земе-
делска те ника

ЕТ Аризона  Александър Узунов   
изгра дане на мандра за производ-
ство на млечни продукти от овце, кози 
и краве мляко

АДЕКС  ООД  закупуване на ма и-
ни за пови аване капацитета за про-
изводство на облекло

М-ДЕНТ Д-р Миглена Пачева   из-
гра дане на стоматологичен кабинет

И-ДЕНТ Д-р Ирена Пачева   изгра -
дане на стоматологичен кабинет

ХЗЕ-ЕС 202  ЕООД  изгра дане на 
производство на дета ли за мебели и 
облицовка

Крумовград  ЕООД  изгра дане на 
оран ерия за отгле дане на листни 
зеленчуци

Об инско дру ество Крумовица  
ЕООД  осигуряване на услуги по об-

ествен транспорт в об ина Крумов-
град

Моллови 2005  ЕООД  раз иряване 
на производствения капацитет чрез 
въве дане на линия за фасониране 
на дървесина

ЗП ълдъз е сим Али   закупуване 
на тракор за пови аване ефетивност-
та на земеделското стопанство

ПИПЕРИКА  ООД  оборудване на 
ново предприятие за консервиране и 
замразяване на зеленчуци

ЗП инка осифова Ирикова   из-
гра дане на оран ерия за отгле да-
не на зеленчуци

 ЕНД А ДРИЛИНГ  ЕООД  предоста-
вяне на услуги за сонда и за вода

„Поздравявам всички прияте-
ли и съмишленици. Не случай-
но използвам точно тази дума, 
защото в началото всички ние 
имахме една идея и една ми-
съл – как да направим живота 
в община Крумовград устойчи-
во по-добър тогава, когато про-
изводството приключи. Имаше 
недоверие, но заедно, с една 
мисъл извървяхме пътя и днес 
резултатите са видими. Под-
клаждайте огъня на предприе-
мачеството.“, с тези думи проф. 
д-р инж. Илия Гърков поздрави 
всички присъстващи на офици-
алната церемония.

подкрепа и насърчаване на микро, 
малък и среден бизнес в община 
Крумовград“, на което бяха обявени 
бенефициентите, получили финан-
сиране от онда през 2021 г. По 
време на онлайн церемонията, за 
втора поредна година, бяха връче-
ни плакети на предприемачите.

Участници в събитието бяха учре-
дителите на онда - община Кру-
мовград, представлявана от кмета 
Себихан Мехмед и зам.-кмета и 
член на Управителния съвет Аби-
дин Хаджимехмед,  „Дънди Прешъс 
Металс Крумовград“ АД, предста-
влявано от проф. д-р инж. Илия 
Гърков, изпълнителен директор на 
„Дънди Прешъс Металс“ за Бълга-
рия, Красен Кискинов – председа-
тел на онда и членовете на Упра-
вителния съвет, представители на 
„Смарт А Груп“ ООД – консултант 
по техническата помощ, представи-
тели на „Райфайзенбанк България“ 

АД, представители на фирмите, 
получили финансиране от онда и 
регионални медии.

Проф. Илия Гърков сподели ос-
новните цели на Сдружението, а 

На 2 февруари 2022 г. се прове-
де официалното годишно съ-
битие на Сдружение „ онд за 
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именно осигуряване на устойчиво 
развитие на общината и създава-
не на нови работни места, които да 
допринасят за благосъстоянието 
на населението. Проф. Гърков поз-
драви бенефициентите за смелите 
стъпки и идеи, общината за жела-
нието да направи нещо в името на 
хората, Управителния съвет и уп-
равляващите онда за оказаната 
помощ и усърдна работа, екипът 
на „Дънди Прешъс Металс Крумов-
град“ АД и медиите, които помагат 
всичко това да стане по-достъпно.

Себихан Мехмед, кмет на община 
Крумовград също се обърна към 
присъстващите на церемонията. „За 
поредна година за мен е удоволствие, 
че виждам плодовете на Фонда. Още 
през 2015 г., когато подписахме „Ме-
морандум за разбирателство между 
„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ 
ЕАД и Община Крумовград, знаех, че 
вървим в една посока, а именно към 
трайни ползи, трайна следа и траен 
поминък за населението на община-
та. Думата „благодаря“ е сърдечно 
отправена към всички във веригата.“

Красен Кискинов, председател 
на Управителния съвет на онда, 
представи дейността му през 2021 
г. и акцентира върху актуализира-
ните възможности. След обобщено 
представяне на одобрените проек-
ти, той обяви имената на бенефи-
циентите, които получиха финан-
сиране от онда през изминалата 
година и виртуално „връчи“ серти-
фикатите им. Заедно с това разка-
за за сферите на дейност на всеки 
един от проектите и откритите ра-
ботни места. 

Д-р Ирена Пачева изказа своите 
благодарности към „Дънди Прешъс 
Металс Крумовград“ АД и онда 
за подкрепа и насърчаване на ми-
кро, малък и среден бизнес в общи-
на Крумовград. „Заедно със сестра 
ми, която също е доктор участвахме 
с два отделни проекта за създаване 
на стоматологични кабинети. Успях-
ме да изградим една съвременна 
клиника и благодарение на Фонда ще 
имаме по-силен старт. От кандидат-
стването ни до одобрението, всичко 
се случи много бързо.“

„Бих желал да благодаря на община 
Крумовград за оказаната помощ на 
хора като мен, които дълго време са 
отсъствали от страната. Благодаря 

стойност 743 984 лв., като от тях 
се откриха нови 17 работни места. 
През 2020 г. Управителният съвет 
на онда одобри 14 проекта с обща 
стойност 2 852 946 лв. и новите ра-
ботни места, които се откриха са 35.

ест от проектите, които получиха 
получили средства от онда през 
2021 г. са в сферата на животновъд-
ството и земеделието  изграждане
на мандра; преработка на мляко, 
производство и търговия с млечни
изделия; изграждане на оранжерия; 
ново предприятие за консервиране
и замразяване на зеленчуци. Три 
проекта са в сферата на производ-
ството  преработка на дървесина; 
производство на мебели; производ-
ство на облекло. Четири проекта в 
сферата на услугите  осигуряване
на обществен транспорт в община
Крумовград; сондажи за вода; сто-
матологични кабинети.

и на компанията за помощта. С лич-
ни средства човек може да направи 
проект до едни нива, но с финансо-
вата помощ на „Дънди Прешъс Ме-
талс Крумовград“ ЕАД нещата стават 
по-различни.“, сподели Александър 
Чилингиров, бенефициент от фирма 
„Крумовград“ ООД.

През 2021 г. проектите, които по-
лучиха финансиране са 13, на обща 
стойност 3 824 937 лв., като „Дън-
ди Прешъс Металс Крумовград“ 

АД осигури гранд в размер на
2 105 535 лв. Откритите работни 
места са 43.

От началото на дейността на Сдру-
жение „ онд за подкрепа и насръ-
чаване на микро, малък и среден 
бизнес в община Крумовград“ са 
финансирани 33 проекта на обща 
стойност 7 486 513 лв., като от-
критите работни места са 95. През 
2019 г. бяха одобрени 6 проекта на 

Фирмите от общините ЧЕЛОПЕЧ, 
ЧАВДАР и ЗЛАТИЦА, получили 

финансова помощ
от Фонда през 2021 г. 

Диск  ЕООД  автоматизиране 
процесите за обработка на естест-
вен камък

Ел чър  ЕООД  предоставяне на 
електрически велосипеди под наем

ХОСТИН ЕСТ  ЕООД  изгра дане 
на релакс зона към къ а за гости 

  

Кузманови арт  ЕООД  производ-
ство на рекламни материали и су-
венири

Па н Хил  ООД  оборудване на 
къ и за гости в Комплекс оров 

ълм

Пчелин орданов  ЕООД  демон-
страционен пчелин с къ и за пчел-
на терапия

Прикл ченски залив  ЕООД  отда-
ване под наем на надуваеми детски 
съоръ ения

РСтил 20  ЕООД  раз иряване 
де ността на ателие за ива ки 
услуги

ФОНД ЗА ОДКРЕ А И НАСЪР АВАНЕ НА МИКРО  МАЛЪК И СРЕДЕН 
БИЗНЕС В ОБ ИНИТЕ ЕЛО Е  АВДАР И ЗЛАТИ А ВРЪ И ЛАКЕТИ

На 2 февруари 2022 г. се про-
веде официалното годишно 
събитие на Сдружение „ онд 

за подкрепа и насърчаване на ми-
кро, малък и среден бизнес в оби-
ните Челопеч, Чавдар и Златица“, на 
което бяха обявени бенефициенти-
те, получили финансиране от онда 
през 2021 г. „

По време на събитието присъства-
ха част от учредителите на онда 
– община Чавдар представлявана 
от Григор Даулов, кмет, „Дънди Пре-
шъс Металс Челопеч“ АД, пред-
ставлявано от проф. д-р инж. Илия 
Гърков, изпълнителен директор на 
„Дънди Прешъс Металс“ за Бълга-
рия, Красен Кискинов – председа-
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По вре е на онла н цере онията я а вр ени плакети на предприе а ите от 
о щина о щините Челопе  Чавдар и латица  пол или инансиране от онда 
пре  2021 г.

тел на онда и членовете на Упра-
вителния съвет, представители на 
„Смарт А Груп“ ООД – консултант 
по техническата помощ, представи-
тели на „Райфайзенбанк България“ 

АД, представители на фирмите, 
получили финансиране от онда и 
медии от региона на Средногорие-
то.

Ани опова, ръководител „Връзки с 
обществеността“ приветства учас-
тниците и даде думата на проф. д-р 
инж. Илия Гърков, изпълнителен 
директор на „Дънди Прешъс Ме-
талс“ в България.

Помощта на „Дънди Прешъс Металс 
Челопеч“ ЕАД е неоценима. Не гово-
рим само за финансовата част, а и за 
консултантската помощ. В тези тежки 
времена стартирането на бизнес е 
много сложно. Благодарение на ком-
панията и Фонда успяваме да стоим 
по-стабилно на земята и да продъл-
жим напред.“

Милко орданов, собственик на 
„Пчелин орданов“ ООД също спо-
дели своите впечатления и опит. 
„Благодаря на „Смарт А Груп“ за ока-
заната помощ. Не вярвах, че ще успея 
да постигна всичко това. Имах тази 
идея, но Фондът ми даде един огро-
мен старт. Надявам се, че ще успея да 
направя всичко, което искам.“

лена Стоилова от „ПА Н ХИЛ“ ООД 
също благодари на онда и всички 
съмишленици.

Невелина Бабурова, представител и 
управител на фирма „ХОСТИНВ СТ“ 

ООД сподели своите положителни 
впечатления и емоции и благодари, 
че ондът се доверява на младите 
и новостартиращи бизнеси.

Венета Атанасова от „Приключен-
ски залив“ ООД разказа за дей-
ността на тяхната фирма, която е 
насочена към най-малките. Тя бла-
годари на „Смарт А Груп“ и на всич-
ки, които им помогнаха, за да реа-
лизират идеята си.

Станислав Велев от фирма „ л ю-
чър“ ООД не пропусна да отпра-
ви благодарности към Сдружение 
„ онд за подкрепа и насърчаване на 
микро, малък и среден бизнес в об-
щините Челопеч, Чавдар и Златица“.

Венета Кузманова, представител на 
„Кузманови АРТ“ ООД се включи в 
последните минути, за да изкаже 
своите благодарности.„Имахме мно-
го проблеми и бяхме на път да се от-
кажем, но благодарение на Вас и на 
това, че повярвахте в нас и проекта 
ни, ние продължихме и получихме фи-
нансиране.“, каза още Венета.

През 2021 г. проектите, които по-
лучиха финансиране от пилотната 
фаза на онда са 8 на обща стой-
ност 262,713 лв. Откритите работни 
места са 9.

Припомняме, че създаването на 
фонда води началото си от месец 
май 2015 г., когато между „Дънди 
Прешъс Металс Крумовград“ АД 

„Искрено се надявам да имаме 
много годишни срещи и мно-
го работни срещи, за да успеем 
да постигнем целите на Фонда, 
а именно осигуряване на устой-
чиво развитие на трите общи-
ни, създаване на нови работни 
места, независещи директно и 
индиректно от минния бизнес и 
подобряване на благосъстояние-
то на жителите. Това беше годи-
ната, в която нашата скрита цел 
да запалим духа на предприема-
чеството в региона се доказа, а 
показател за това са одобрените 
проекти. Създадохме една до-
бра основа за развитие на пред-
приемачеството.“, проф. Гърков 
благодари на всички участници.

Григор Даулов, кмет на Община 
Чавдар поздрави всички участни-
ци. „Това е едно от най-смислените 
неща, които са се случвали в Средно-
горието, защото това не е класически 
бизнес модел. Една голяма компания 
като „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ 
ЕАД финансира стартирането на 
предприемачество в региона, в който 
работи, при условие, че не трябва да 
бъде свързано с нейния бизнес. Това 
е иновативно. Не мисля, че в Бълга-
рия има друг такъв модел. Заетостта 
в Средногорието е тясно свързан с 
трите големи предприятия. Тук идея-
та е да се създаде устойчив бизнес, 
който да продължи развитието на 
региона и хората.“, допълни още той 
и пожела много бъдещи успехи на 
всички предприемачи.

Красен Кискинов, председател 
на Управителния съвет на онда, 
представи презентация за дейност-
та му през 2021 г. Той разказа за 
приемните периоди и работните 
групи. След обобщено представяне 
на одобрените проекти, обяви име-
ната на бенефициентите, които по-
лучиха финансиране от онда през 
изминалата година и виртуално 
„връчи“ сертификатите им. Заедно 
с това разказа за сферите на дей-
ност на всеки един от проектите и 
откритите работни места. 

Мария Ранчева от фирма „РСтил 
2019“ ООД сподели опита си с он-
да. „Вълнувам се по няколко причини. 
Изисква се смелост, за да започнем. 
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и Община Крумовград беше подписан Меморандум 
за разбирателство. След успешното реализиране на 

онда в община Крумовград, и интересът от страна 
на жителите за осигуряване на устойчивост и стабил-
ност на местния бизнес, „Дънди Прешъс Металс Че-
лопеч“ АД реши да последва добрата практика и да 
създаде пилотен проект в Средногорието.

Вече 18 години „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ АД 
инвестира в устойчивото развитие на регионите, в 
които извършва дейността си. С тази стъпка друже-
ството допълнително цели да създаде условия и да 
насърчи развитието на микро, малък и среден бизнес 
като стимулира предприемачество, осигуряването на 
устойчива заетост и икономически растеж.

ДПМ

Благотворителната програма „Българските до-
бродетели“ продължава да променя облика 
на населените места от региона на дейност на 

компаниите Геотехмин, лаците-Мед, Геострой и
Геотрейдинг. През ноември и декември бяха завърше-
ни три социално значими проекта – в трополе беше 
направен ремонт на басейните в СУ „Христо сенов“, 
в Мирково беше монтирано ново  осветление, а 
в с. Бенковски – рехабилитация на улици. Проектите 
са реализирани след подписани споразумения с две-
те общини, в които четирите дружества от Група Г О-
Т ХМИН участват с дарения.

През 2022 г. учениците от СУ „Христо сенов“, едно 
от най-големите училища в Софийска област, в които 
учат и възпитаници на утболна академия „Христо 
Стоичков“, ще могат да спортуват в двата басейна. 
Там са приложени съвременни решения в интериора, 
направени са нови инсталации -  електрическа, венти-
лационна и водопроводна, както и нови съблекални, 
бани и е монтирано  осветление. Проектът е част 
от големия ремонт в училището, извършен по „Бъл-
гарските добродетели“. Басейните ще бъдат въведе-
ни в експлоатация след получаване на разрешително 
от РЗИ.

Само за два месеца беше извършено реновиране на 
уличната осветителна мрежа на централния площад 
и на две главни улици в село Мирково. Другият реа-
лизиран значим проект е за ремонт и асфалтиране на 
пет улици в с. Бенковски.

О „БЪЛГАРСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ“ БЯХА РЕАЛИЗИРАНИ 
НОВИ СО ИАЛНО ЗНА ИМИ РОЕКТИ

асе ните в едно от на -голе ите илища в Со и ска о ласт - СУ ристо сенов  Етрополе я а основно ре онтирани по 
лаготворителната програ а лгарските до родетели  на Гр пата ГЕОТЕ ИН

По програ ата лгарските до родетели  пет лици в
с. енковски я а ре онтирани 

С изпълнението на тези проекти Геотехмин, лаци-
те-Мед, Геострой и Геотрейдинг следват идеята на 
Благотворителна програма „Българските добродете-
ли“, създадена от проф. дтн инж. Цоло Вутов, да бъдат 
в полза на обществото, като доброволно подпомагат 
различни значими каузи, подкрепят и реализират 
проекти, включително в сферата на образованието, 
инфраструктурата и градската среда.

Група ГЕОТЕХМИН
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На 15 декември 2021 г. се състоя церемонията по 
връчване на наградите на Национален конкурс 
„Сграда на годината 2021 . Той е учреден през 

2002 г. и е най-популярното и престижно събити  в 
сферата на инвестиционните проекти, строителство-
то и архитектурата в България. Целта на конкурса е 
да отличава най-добрите постижения при реализация 
на съвременни сградни проекти през съответната го-
дина в България, както и свързаните с реализацията 
им инвеститор, архитект и строител.

ДР ЕСТВА ОТ „МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ  АД
И ГР А ГЕОТЕХМИН   

     

Двете награди от Националния конк рс Сграда на годината 2021  а NV o er пол и а: про . дтн ин . Никола  В лканов 
и д-р ин . Р яна В лканов а инвеститора инстро  Проп ртис  ЕООД  ар . Ангел а ариев а ар итект рния проект на
А и А ар итекти  ООД и ин . Радослав Ра ев а и п лнителя аркан  ЕООД 

„В моя дълъг опит като строител съм построил над един 
милион квадратни метра офиси, жилища, хотели, въпре-
ки че това не е основният ми бизнес. Но исках да напра-
вя нещо което да се запомни, исках да направя сграда, 
която отива добре на София и мисля, че се получи.  - 
каза проф. дтн инж. Николай Вълканов при приема-
нето на статуетката по време на конкурса.

Отличените подчертаха, че сградата е с най-голямата 
вертикална градина с живи растения - над 3200 кв. 
метра и това я прави уникална за България. Те изра-
зиха увереност, че N   отразява напълно тен-
денциите в развитието на сградите и оттук нататък 
ще бъде стандарт. 

Наградените отправиха благодарности към всички 
участвали в реализираното на този иновативен про-
ект, с който екипите могат да се гордеят.

Конкурсът се организира от ГРАД Т Медиа Груп под 
патронажа на Министерството на регионалното раз-
витие и благоустройството. Събитието се осъществи 
с подкрепата на индустрията и браншовите органи-
зации в областта на инвестициите, проектирането и 
строителството в България – Камара на строителите 
в България, Камара на архитектите в България, Кама-
рата на инженерите в инвестиционното проектиране, 
Българска асоциация на архитектите и инженери-
те-консултанти, както и на Университета за национал-
но и световно стопанство.

  с инвеститор „Минстрой Пропъртис  ООД 
получи две награди - първа в категория „Офис и корпо-
ративни сгради" и специална в раздела „Сгради с еле-
менти на зелена архитектура и иновации".

N   е многофункционална сграда,  включваща 
офиси, жилища, търговски обекти - ресторант, кафе-
не, медицински център, аптека, банков офис, уелнес 
и спортен център, конферентен блок, подземни пар-
кинги. Тя е със застроена площ  2391,8 2, характер-
на с обширни публични пространства, богато озе-
ленени тераси, отваряне на сградата на ниво терен 
към града и богато озеленена паркова среда около 
нея. Сградата интегрира в структурата на фасадата 
си иновативни за страната технологии в сферата на 
строителството. Устойчивостта на N   е гаран-
тирана от сертификацията по  G . 
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Наградата от Националния конк рс Сграда на годината 
2021  а ного нкционалния ко плекс ro to пол и а:
Иван Дон ев (вдясно) а инвеститора Геотре динг  АД
ин . ордан онов а и п лнителя Геостро  АД и
ар . Кирил К цков а ар итект рния проект

М о о о  ом е с  бе от-
личен със специална награда в раздел „Търговски 
сгради" на Националния конкурс „Сграда на година-
та“ 2021. Призовете бяха за две дружества от Група
Г ОТ ХМИН – инвеститора „Геотрейдинг  АД и глав-
ния изпълнител „Геострой  АД, както и за архитекта – 
Кирил Куцков. Наградите – грамота и статуетка, из-
работена от скулптора Петко Москов бяха връчени 
на официалната церемония. 

„Благодаря на главния изпълнител „Геострой" АД, на 
арх. Кирил Куцков и на всички наши партньори, които 
участваха в изграждането на този зелен комплекс, сер-
тифициран по стандарта BREEAM 2013“, каза при полу-
чаването на наградата Иван Дончев – член на Съвета 
на директорите на „Геотрейдинг  АД. 

От името на „Геострой  АД статуетката взе инж. ор-
дан онов – главен инженер „Строителство“ в друже-
ството. 

За компаниите от Група Г ОТ ХМИН наградата е 
оценка за проектирането и цялостното изпълнение 
на Многофункционалния комплекс . През 
месец юни той беше сертифициран по британския 
стандарт за устойчиво строителство B  2013 с 
оценка  G . Дизайнът, процесът на изграждане 
и експлоатацията на  са съобразени с опаз-
ването на околната среда, а материалите са еколо-
гично чисти съгласно всички изисквания на B . 
Над 44,3  от енергията в комплекса се осигурява от 
възобновяеми източници. На територията на ком-
плекса има изключително богато озеленяване –
8404 кв. метра са покрити различни растител-
ни видове. Реализирани са редица еколого-
съобразни решения и са създадени отлични условия 
за работа и отдих на служителите. 

В Многофункционалния комплекс  се намират 
офисите на няколко дружества от Група Г ОТ ХМИН - 
Геотрейдинг, Геоохрана, ИТР Сървисиз, нергео и кс-
плозивпрогрес – ГТМ.  

По фирмени материали

Геострой получи поредното престижно отличие. 
Компанията бе наградена със специална награ-
да за устойчиво развитие и добри практики в 

сферата на строителството в ежегодния конкурс на 
ОП на Камарата на строителите в България – София 
„Най-добър строител“. 

Наградата бе връчена на ордан онов, главен ин-
женер „Строителство“ в „Геострой  АД, по време на 
специално събитие в сградата на Камарата на строи-

телите. Отличията връчи председателят на Областно 
представителство София на Камара на строителите в 
България инж. Любомир Качамаков. 

Устойчивото развитие е част от политиката, както на 
Геострой, така и на Група Г ОТ ХМИН. Групата рабо-
ти последователно в тази посока чрез грижа за окол-
ната среда, отговорност към обществото и прилагане 
на социална политика към служителите. 

„ГЕОСТРОЙ  АД СЪС С Е ИАЛНА НАГРАДА 
ЗА СТОЙ ИВО РАЗВИТИЕ И ДОБРИ РАКТИКИ

ного нкционалният ко плекс ro to
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За четвърти път се проведе Националният кон-
курс за млади учени и специалисти от минното 
дело, геологията и  металургията, организиран 

от НТС по МДГМ и НТС в България. 

Конкурсът се провежда през две години и цели поощ-
ряването на младите хора, учещи и работещи в облас-
тта на минното дело, геологията и металургията да 
разработват иновативни научни и научно-приложни 
теми с приложение в практиката, както и Научно-тех-
ническия съюз по минно дело, геология и металургия 
да популяризира тяхната дейност и постижения и да 
свързва науката и бизнеса.

Докладите обхващаха следните три тематичните на-
правления

МИННО ДЕЛО  Устойчиво минно производство при 
добива на енергийни и минерални суровини  Ком-
плексно преработване на минералните суровини с 
високи технологии  кологични проблеми при разра-
ботването и преработването на минерални находища.

ГЕОЛОГИЯ. Търсене и проучване на земните недра 
за минерални находища  Хидрогеология и инженерна 
геология  Приложна геофизика  Техника и технология 
на сондирането  Геоекология.

Специалната награда за устойчиво 
развитие и добри практики в сфера-
та на строителството се връчва за 
първи път. През годините Геострой 
има присъдени три първи награди в 
конкурси на ОП на КСБ в категория 
„Много големи предприятия“.

Геострой

РИКЛЮ И НА ИОНАЛНИЯТ КОНК РС ЗА МЛАДИ 
ЕНИ И С Е ИАЛИСТИ ОТ МИННОТО ДЕЛО  

ГЕОЛОГИЯТА И  МЕТАЛ РГИЯТА 

Ин . о ир Ка а аков (вляво)  председател на О ластно представителство 
Со ия на Ка арата на строителите в лгария вр и наградата на ордан онов  
главен ин енер Строителство  в Геостро  АД

„Наградата е много ценна за 
нас. Устойчивост – няма нищо 
по-хубаво от това. Нашият екип 
се стреми към нея наред със 
стремежа към качество и ефек-
тивност“, каза при получаване-
то на отличието инж. ордан 

онов, Геострой.

МЕТАЛ РГИЯ  Технологии за производство на мед, 
цинк, олово, желязо, благородни и редки метали. Тех-
нико-икономически показатели и насоки за тяхното 
подобряване  кологични проблеми при металургич-
ното производство и насоки за тяхното решение  Тех-
нологии за производство на прокат от черни и цветни 
метали  Асортимент и качество на проката и изделия-
та от черни и цветни метали.

Първият  етап на конкурса приключи на 15.10 2021 г., 
когато бе крайният срок за приемане на докладите. 
До участие бяха допуснати  докторанти, магистри, ба-
калаври и студенти на възраст до 35 години и доктори 
на възраст до 40 години, които имат самостоятелна 
или в съавторство разработка, изследване, моногра-
фия или друг труд с авторски характер, непубликуван 
до момента.

През втория етап, разработките бяха оценени от жури 
по ясно дефинирани критерии

l Актуалност
l Новост
l Приноси
l Методология
l Практическа приложимост
l Специфични резултати и показатели.
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Отли ените астници в Нацио-
налния конк рс а лади ени 
и специалисти от инното дело  
геологията и етал ргията 2021 
пол и а своите награди от 
председателя на НТС по ДГ  
д-р ин . Кре ена Деделянова.
Авторите на доклади отляво -
надясно: Венцислав аков  
Вер иния Вари ска  Веселина 
Ганева  Иван Георгакиев и Весе-
лин итков

Във всяка от конкурсните области бяха присъдени 
първа, втора и трета награда, включваща грамота и 
съответно 250 лв., 150 лв. и 100 лв.

Наградените доклади от Националния конкурс за 
млади учени и специалисти от минното дело, геологи-
ята и металургията 2021 са

НА РАВЛЕНИЕ МИННО ДЕЛО

П РВА НАГРАДА

l Инструменти за геомеханичен мониторинг, използ-
вани в рудник „Челопеч“ с автори Иван Георгакиев, 
Делчо Делчев, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ 

АД.

ВТОРА НАГРАДА

l Съпоставка на методи за изчисляване на надработка 
и подработка в недостъпни минни изработки, с авто-
ри Мартин Колев, Сергей Михалев, Минно-геолож-
ки университет „Св. Иван Рилски“.

ТР ТА НАГРАДА

l Заснемане на Обединени северни насипища на руд-
ник 1 и рудник Север в комплекса „Мини Марица-из-
ток” ЕАД по метода на въздушна фотограметрия и 
създаване на 3D модел на повърхността, с автор Ве-
селина Ганева, Минно-геоложки университет ,,Св. 
Иван Рилски .

НА РАВЛЕНИЕ ГЕОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЯ

П РВА НАГРАДА

l Нови направления при ролкови скалоразрушаващи 
инструменти, с автор Веселин Митков, Минно-гео-
ложки университет ,,Св. Иван Рилски .

ВТОРА НАГРАДА

l Изследване и оценка на въздействието върху окол-
ната среда на устойчиви органични замърсители в 
България от Базова екологична обсерватория "Му-
сала" към Институт за ядрени изследвания и ядрена 
енергетика при БАН, с автор Вержиния Варийска, 
Институт за ядрени изследвания и ядрена енерге-
тика, БАН.

НА РАВЛЕНИЕ МЕТАЛ РГИЯ И ХИМИ ЕСКИ ТЕХНО
ЛОГИИ

П РВА НАГРАДА

l Синтез и изследване на 1,8-нафталимидна сензорна 
система, оперираща посредством ФЕТ и емисия в 
твърдо състояние, с автор Венцислав Баков, Нико-
лай Георгиев, Химикотехнологичен и металурги-
чен университет, София.

Наградите на премираните доклади бяха връчени 
през месец януари 2022 г. от председателя на Науч-
но-техническия съюз по минно дело, геология и мета-
лургия д-р инж. Кремена Деделянова.

НТС по МДГМ

Доклади  отли ени на конк рса о е да на ерите в настоящия ро  на списание инно дело и геология  на следните стра-
ници:  41-ва -  на авторите Иван Георгакиев и Дел о Дел ев   46-а - на авторите  артин Колев и Серге  и алев  и 51-ва - на 
автора Веселин итков. 
Доклад т на  Вер иния Вари ска е отпе атан на стр. 59 в р. 10/2021 г. на списание инно дело и геология
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АИМЕ ОВА ИЕ ОРГА ИЗАТОРИ ВРЕМЕ М ТО

АУЧ О ТЕ ИЧЕ КИ ПРО ВИ А МЕ ДУ АРОД О И АЦИО АЛ О ИВО

Национална научно-те ническа конферен-
ция Геоло кото картиране в ългария

НТС по МДГМ,
НТС и др

4 април
2022 г София

Проблеми, породени от закриването лик-
видирането  на дър авната геологическа 
слу ба

НТС по МДГМ, НТС, 
Клуб към НТС по МДГМ, 

МГУ, МГК и др
ма  2022 г София

Национална конференция Състояние и 
перспективи на българската енергетика

НТС по МДГМ, НТС, 
Клуб към

НТС по МДГМ и др
 ни 2022 г София

22-ри Ме дународен конгрес на К ГА К ГА, ГИ на АН, НТС
по МДГМ, МГУ и др

-  септември 
2022 г Пловдив

Х Ме дународна конференция по 
геоме аника

НТС по МДГМ, НТС, 
МГУ Св  Иван Рилски , 

МГК и др

-2  септем-
ври 2022 г арна

 национална научно-те ническа конфе-
ренция с ме дународно участие  Те но-
логии и практики при подземния добив и 
минното строителство

НТС по МДГМ,
Минстро  олдинг  АД, 

НТС, МГК, МГУ
и др

4 -  октомври 
2022 г Девин

Национална научно-те ническа конферен-
ция с ме дународно участие Автоматиза-
ция в минната индустрия и металургията  

УЛКАМК 22

НТС по МДГМ, НТС, 
МГУ Св  Ив  Рилски , 
САИ Д он Атанасов

и др

2 -2  ноември 
2022 г София

Национална конференция на ългарското 
геологическо дру ество Геонауки 2022

ГД, НТС по МДГМ,
МД и др

декември
2022 г

СУ Св  Кл  О рид-
ски , София

АУЧ О ТЕ ИЧЕ КИ ПРО ВИ А  РЕГИО АЛ О ИВО

Програма на Клуба на експертите към НТС 
по МДГМ

НТС по МДГМ, Клуб на 
експертите е емесечно НДНТ, София

УЧА ТИЕ В АУЧ О ТЕ ИЧЕ КИ ПРО ВИ В ЧУ И А

 алкански минен конгрес 2022 г елград, Сърбия

0 -то заседание на Ме дународния организационен комитет на 
Световния минен конгрес 2022 г

Ме дународна конференция по открит и подземен добив на 
полезни изкопаеми  Подекс-Повекс  2022 г

ноември 
2022 г С  Македония

2 -ти Световен минен конгрес 2 -2  ни
202  г

ризбе н,
Австралия

ГРАФИК А АУЧ О ТЕ ИЧЕ КИТЕ МЕРОПРИ ТИ
ПРЕЗ 2022 Г., ПРИЕТИ А У  А Т  ПО МИ О 
ДЕЛО, ГЕОЛОГИ  И МЕТАЛУРГИ
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ВРЕМЕ АИМЕ ОВА ИЕ М ТО , 

18-19 January 2022 ICMEMM 2022: 16. International Conference on Mining 
Engineering and Mine Mechanization Rome, Italy waset.org/conferences

16 Mar 2022
The 60th Rankine Lecture: The Unusual and the Unexpected 
in Geotechnical Engineering: Observation – Analogy – 
Experiment

London, United Kingdom https://www.britishgeotech.org/

22 - 25 Mar 2022 IMCET 2022- 27th International Mining Congress and 
Exhibition of Turkey Antalya, Turkey http://www.imcet.org.tr

23-25 March 2022 2nd Professional Conference and onsite visit “Mining of 
Russia and CIS: Construction and Modernisation” Murmansk, Russia https://miningrussiaconference.

com/en/

26 - 28 Mar, 2022 TuniRock 2022 - 2nd International Conference on Advances 
in Rock Mechanics - an ISRM Specialized Conference Hammamet, Tunisia http://atmr.tn/tunirock2022.php

5-7 April 2022 MINEX Kazakhstan Forum and Exhibition Nur-Sultan, Kazakhstan kz@minexforum.com

25 - 26 Apr 2022  AGSNFMPS2022- Asia Green Smart Non-Ferrous Metal Plant 
Summit 2022 Shanghai, China http://www.broadersinc.com/agsn-

fmps2022

26-28 April 2022 26-th International exhibition of machines and equipment
for mining, processing and transportation of minerals Moscow, Russia https://miningworld.ru

29 Apr -
01 May 2022

7iYGEC- 7th International Young Geotechnical Engineers 
Conference Sydney, Australia https://icsmge2022.org/7iygec/

01 - 05 May 2022 ICSMGE 2022- 20th International Conference on Soil 
Mechanics and Geotechnical Engineering Sydney, Australia https://www.icsmge2022.org/

09 - 11 May 2022 Physical Separation '22 Online https://mei.eventsair.com/physical-
separation-22/

17 - 19 May 2022 Iraq 2022 - Third International Conference on Geotechnical 
Engineering Baghdad, Iraq https://ocs.uobaghdad.edu.iq/index.

php/ICGEI/ticgei

20 - 27 May 2022
ALTA 2022 - Nickel-Cobalt-Copper, Uranium-REE, Gold-PM, In 
Situ Recovery, Lithium & Battery Technology Conference & 
Exhibition

Perth and online, 
Australia

https://www.altamet.com.au/
conferences/alta-2022/

24 - 27 May 2022
3rd International Conference on Sustainable Futures: 
Environmental, Technological, Social and Economic Matters 
- ICSF-2022

Kryvyi Rih, Ukraine https://icsf.ccjournals.eu/2022/
index3.html

26-28 May 2022 13th Regional Rock Mechanics Symposium - ROCKMEC-2021 Isparta, Turkey sempozyum2.sdu.edu.tr/rockmec

1-2 June 2022 Smart Industry Conference and Exhibition Moscow, Russia ru@minexforum.com

1-4 June 2022 18 Congress of Serbian Geologists Divcibare, Serbia sgd.rs/en/registration/

7-10 June 2022 UGOL ROSSII & MINING Novokuznetzk, Russia https://www.ugol-rossii.com/

12 - 17 Jun 2022 GPR 2022 - 19th International Conference on Ground 
Penetrating Radar

Golden, Colorado, United 
States https://learn.mines.edu/gpr2022/

13 - 15 Jun 2022 IntegratedMinPro '22 - Integration, Optimisation & Design of 
Mineral Processing Circuits '22 Online https://mei.eventsair.com/

integratedminpro22/

13 - 17 June 2022 EUROCK 2022 Rock and Fracture Mechanics in Rock 
Engineering and Mining Helsinki, Finland

14-16 June 2022 Euro Mine Expo 2021 Skellefteå, Sweden www.euromineexpo.com/

18 - 19 Jun 2022 Gordon Research Seminar - Deep Carbon Science Bates College, Lewiston, 
USA

http://www.grc.org/deep-carbon-
science-grs-conference/2022/

19 - 22 Jun 2022 NAT2022 - North American Tunneling Conference Philadelphia, PA, United 
States

http://www.natconference.com/
index.cfm

23 - 25 Jun, 2022 5th Symposium of the Macedonian Association for 
Geotechnics - an ISRM Specialized Conference Ohrid, Macedonia https://mag.net.mk/

30 Jun -
02 Jul 2022

Fifth International Conference on New Developments in Soil 
Mechanics and Geotechnical Engineering NICOSIA https://zm2020.neu.edu.tr

МЕ ДУ АРОД И МЕРОПРИ ТИ  ПРЕЗ П РВОТО 
ПОЛУГОДИЕ А 2022 Г.
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Мобилните наклонени пре-
севни инсталации с колесна 
или верижна ходова част са 

много популярни в добива и пре-
работката на инертни материали в 
кариерите. След двустепенен или 
тристепенен процес на претрошава-
не на добитата скална маса следва 
пресяване и разделяне на материал 
по размери на 3-4 фракции с една 
мобилна пресевна машина . Получе-
ните готови продукти - филц, пясък, и 
т.н. се използват основно за влагане 
в циментобетонови или асфалтобе-
тонови смеси.

Мобилните наклонени пресевни ма-
шини се използват с голям успех и 
в мините. дно от приложенията им 
там е преработка на разкривката. Тя 
може да съдържа голям дял скална 
маса, която може ефективно да се 
преработи в инертни строителни ма-
териали и да се реализира на паза-
ра, вместо да се депонира. Това вече 
се прави в България. През ноември 
2020 г., например, в рудодобивния 
комплекс на „ лаците-Мед“ АД офи-
циално бе открит мобилен комплекс 
за производство на скални фрак-
ции. Така дружеството вече предла-
га продукти и за строителния биз-
нес  добавъчен материал за бетон, 
скални материали за несвързани и 
хидравличносвързани смеси за из-
ползване в строителни съоръжения 
и пътно строителство, скални мате-

МОБИЛНИ НАКЛОНЕНИ РЕСЕВНИ МАШИНИ
ЗА РАБОТА В ОТКРИТИ Р ДНИ И И КАРИЕРИ

РИН И НА КОНСТР К ИЯ И 
ВЛО ЕНИ ТЕХНОЛОГИИ

Мобилните наклонени пресевни 
машини разполагат със собствена 
ходова част, чрез която могат да се 
придвижват бавно на къси разстоя-
ния. Стандартно тя е верижна, като с 
колесна тип полуремарке  се пред-
лагат само най-малките модели. 
Материалът, подготвен за пресява-
не, попада най-напред в приемния 
бункер на машината. Бункерът се 
зарежда или директно от предше-
стваща мобилна трошачка, когато 
работи комплектна технологична-
та линия, или от мобилна товареща 
машина -верижен багер или колесен 
челен товарач. На входа на бункера 
може да има предварително сито 
тип скара, което да отделя случайно 
попаднали по-едри парчета матери-
ал примерно над 100 .

В бункера е разположен входящ кон-
вейер питател , подаващ постъпва-
щия материал към главната транс-
портна лента, която на свой ред го 
издига нагоре и го пуска на първото 
ситово ниво. Тези нива могат да бъ-
дат две или три, като всяко следва-
що надолу е с все по-малки отвори 
на ситовата повърхност. Отделените 
на всяка наклонена ситова плоскост 
фракции се насочват към съответ-
ните изходящи конвейери - три или 
четири, поемат се от тях и се извеж-
дат извън машината, оформяйки ку-
пове.

Задвижването на мобилната накло-
нена пресевна машина в стандарт-
ния вариант е съставено от дизелов 
двигател и хидравлична система. В 
общия случай почти всички произ-
водители на тази техника използват 
двигатели на , но винаги 
предлагат опция и за друга марка. 
Ситовият модул модули  използва 
хидромотори и специални лагери, 
осигуряващи специфичното „ви-
бриращо  действие при определена 
амплитуда и работен ъгъл на преся-
ване. И тъй като това е съвременна 
техника, тя е с електронно управле-

риали за битумни смеси и настилки 
за пътища, трошен камък за жп ли-
нии и др. Добиваните скални фрак-
ции са с коефициент на ускорено 
полиране над 53.

Мобилните наклонени пресевни ма-
шини намират широко приложение и 
в неголемите въглищни мини. Обик-
новено се използват двуплощни мо-
дели, а тъй като въглищата могат да 
бъдат влажни, за долното сито, отде-
лящо финия прах, се предвижда сис-
тема за самопочистване - примерно 
B   с подскачащи сферични те-
жести. С такива мобилни пресевни 
машини въглищата могат да обрабо-
тят до степен за директна продажба 
не само не едро, но и на дребно.

дно от популярните минни прило-
жения на мобилните наклоненени 
пресевни машини е добивът на же-
лязна руда. В Индия, която е един 
от най-големите производители на 
стомана, годишно се добиват около 
230 млн.  желязна руда, основно хе-
матит. Много индийски мини разчи-
тат на пресяване с мобилни машини 
след взривяването и претрошаване-
то на рудата. С помощта на шест мо-
билни наклонени пресевни машини, 
например, се постига производител-
ност от 30 000 ден при двусменен 
режим на работа и желан размер на 
фракциите 0-10  и 10-40 .

Мобилните наклонени пресевни машини се използват за 
пресяване на добити и претрошени минерални или руд-
ни суровини и тяхното класифициране според размера 

на фракциите директно в забоя. В зависимост от големината 
на кариерата или рудника, годишния производствен капацитет 
и технологията на работа, калкулациите могат да покажат, че е 
по-ефективно добитият материал да премине трошене с преся-
ване още в забоя вместо директно да се превозва към стацио-
нарна трошачно-пресевна инсталация. На следващите страници 
разглеждаме мобилните наклонени пресевни машини с произ-
водителност от 300 до 800 .
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   и пра-
ви първите крачки в оборудването 
за трошене на инертни материа-
ли. След Втората световна война 
трошачните и пресевните машини 
се превръщат основен продукт на 
дружеството, а през 2006 г.  
G  става мажоритарен собстве-
ник в .

Днес централата и заводът на 
 се намират в Г опинген, в 

близост до утгарт. Заводът, раз-
положен на 26 000 2 е специал-
но изграден за производството на 
трошачни и пресевни инсталации 
с големи размери. Продуктовата 
палитра на , освен пре-
севните машини за предварително 
пресяване скалпиране , включва и 
пълна гама от мобилни наклонени 
пресевни инсталации, обозначена 
като  S. Тя е съставена 
от общо осем модела с максимал-
ни производителности от 350  до
800 . Това са изключително со-
лидни, надеждни и издръжливи 
машини, отличаващи се с висока 
ефективност, лекота на управление 
и висока транспортабилност.

ние, което значително улеснява ра-
ботата с нея.

Важна нова технология през послед-
ните десет години е електрифика-
цията на мобилните пресевни ма-
шини, заради динамиката на цените 
на горивата. Вместо да разчитат на 
традиционното дизел-хидравлично 
задвижване, т. нар. хибридни моде-
ли могат да работят също и на ток 
чрез включване с кабел към елек-
трическата мрежа, към външен 
електрогенератор или към мобилна 
трошачка, работеща на ток. На прак-
тика към машината се добавя елек-
трооборудване голям електромотор 
и др. , което задвижва работната хи-
дравлика. Така, в зависимост от ра-
ботните условия, цените и достъпа 
до горива и електроенергия, опера-
торът на хибридната мобилна маши-
на може да избере дали да работи на 
дизел или на ток.

Подобно на дизел-електрическите 
мобилни трошачки, вече има про-
изводители, които предлагат висо-
копроизводителни мобилни накло-
нени пресевни машини с капацитет 
600-800 , разполагащи не само 

с дизелов двигател, но и с бордови 
електрогенератор. Този вид машини 
също могат да се включват с кабел 
към електрическата мрежа. При тях 
голяма част от хидравликата е заме-
нена от електрически компоненти - 
електромотори и др. Така разходите 
за енергия могат да се понижат съ-
ществено, дори с до 30-50 . Липсата 
на хидромотори, по-малкото филтри, 
тръбопроводи и охладители, както и 
по-малкото необходимо количество 
хидравлично масло намаляват зна-
чително разходите за поддръжка.

На следващите страници представя-
ме четири от най-популярните марки 
мобилни наклонени пресевни ма-
шини според заявените от произво-
дителите продуктови гами и техни-
ко-технологични преимущества.

KLEEMANN

Началото на компанията  
 поставено през 1857 г., когато тя 

стартира като малка работилница, 
но впоследствие се превръща в пър-
вия промишлен завод в Обертюрк-
хайм близо до утгарт. В началото 
на 20 в. фирмата работи под името 
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Днес продуктова палитра на ком-
панията включва четири различни 
вида машини за пресяване, сред 
които ясно изпъква гамата от мо-
билни наклонени пресевни инстала-
ции, обозначена като серия . 
Тя включва четири основни модела 
с максимални производителности 
от 400  до 700 , като всеки има 
варианти с две или три ситови нива -
само най-малкият модел е двупло-
щен, като той има версия не само с 
верижна, но и с колесна ходова част.

дин от доказаните и особено под-
ходящи модели за работа у нас е 
триплощната пресевна инсталация 

  2100 . Това 
е изключително производителна 
мобилна машина с капацитет до
600  и размери на ситовите по-
върхности 6100х1530 . От една 
страна голямата производителност 
прави  2100  предпочитана, 
защото може да поеме голямо на-
товарване. Българските фирми за-
лагат най-често на три ситови нива, 
тъй като тенденцията у нас е да се 
произвеждат повече видове фрак-
ции с „тесни  размери. Освен това 
моделът разполага с по-добри сис-
теми за очистване на транспортните 
ленти и за обтягане на ситата една 
подмяна отнема около 20 .

Много перспективен модел за Бъл-
гария е също   
1700  с размери на ситовите по-
върхности 4800х1530 . При него 
класическата концепция с два ла-
гера на ситовия възел е заменена с 
нова - с четири лагера. Два са вгра-
дени в ситовия възел, а два са към 
външната рама. Когато се подаде 
материал, натоварването се разпре-
деля не само към вала и двата лаге-
ра в ситото, но също и към външните 
лагери и рамата. Самият вибрацио-
нен ход се генерира не от монтира-
ните тежести, а от ексцентриковия 
вал. Това позволява при подаване 
на голямо количество материал ско-
ростта на пресяване и амплитудата 
да се запазят постоянни. Вместо 
зъбен хидромотор се използва акси-
ално бутален, което също има голям 
принос към константната скорост на 
пресяване.

В крайна сметка по-малка машина 
като  1700  може да по-
стигне производителността дори на 
най-големите модели, което вече се 
доказа в реалната практика у нас. В 

о илна наклонена пресевна а ина leemann S 953i VO с три ситови нива и 
прои водителност до 500 t/h

За разлика от други производители, 
гамата на  е структурирана 
по по-специфичен начин. Тя започва 
с четири модела от най-търсените 
капацитети - от 350  до 500 , 
обозначени като серия , като тук 
са ясно разграничени двуплощните 
от триплощните модели. Тези маши-
ни предлагат изключително високо 
технологично ниво, стандартно из-
ползват дизел-хидравлично задвиж-
ване и имат опция за електрическо 
оборудване, позволяващо външно 
захранване чрез кабел от електри-
ческата мрежа, външен електроге-
нератор или от мобилна трошачка, 
работеща на ток.

Забележителните производително-
сти на машините от серия  се 
дължат на високата проходимост на 
материала в машината, осигурена от 
голям приемен бункер, захранващ 
конвейер с впечатляваща ширина от 
1200  и отражателна плоча, коя-
то разстила материала равномерно 
по повърхността на първото сито. 
Мобилният панел на съвременното 
електронно управление, с автома-
тично стартиране на всички работ-
ни функции, може да се поставя на 
три различни места по машината за 
максимално добра видимост към 
конкретни работни агрегати.

В сегмента на високите производи-
телности със стандартно дизел-хи-
дравлично задвижване  
предлага два модела - двудеков и 
тридеков, с максимални произво-
дителности до 750 . Тези мощни 

машини разполагат с много големи 
приемни бункери от 10 3, а също 
и с опция за електрическо външно 
захранване, както серия .

На върха на технологията и произво-
дителността са следващите два мо-
дела мобилни наклонени пресевни 
инсталации, които са триплощни и 
с максимален капацитет съответно 
650  и 800 . Уникалното при тях 
е, че разполагат с дизел-електриче-
ско задвижване, което през послед-
ните години започна да придобива 
все по-голяма популярност при мо-
билните трошачни машини. В случая 
тези мобилни пресевни инсталации 
са оборудвани не само с дизелов 
двигател, но и със собствен бордови 
електрогенератор и електромотори. 
Освен това клиентите могат да избе-
рат да включат машината на външ-
но захранване с кабел от електриче-
ската мрежа с цел да оптимизират 
разходите си за експлоатация.

POWERSCREEN

Компанията  е основана 
в Северна Ирландия през 1966 г. Тя е 
пионер в инеженеринга и производ-
ството на мобилни пресевни инста-
лации. Още от самото създаване на 

 основателите  започ-
ват да разработват революционната 
за времето си концепция за прена-
сяне на техниката за пресяване ди-
ректно в забоя и така да се спести 
скъпото транспортиране на матери-
ала към машините.
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същото време тази машина е с по-
ниска цена на придобиване, по-мал-
ки габаритни размери и по-малката 
собствена маса, които предполагат 
и по-малко разходи за транспорт.

 е също сред пионерите 
в разработките за задвижване на 

мобилните пресевни машини с елек-
тричество. Опцията   е 
налична за всички модели от серия 

, без най-малкия. Тя е раз-
работена за клиенти, които желаят 
да имат алтернативен източник на 
задвижване - електричество с ка-
бел от мрежата или от външен елек-

трогенератор. За целта се монтира 
допълнително електрооборудване, 
което задвижва работната хидра-
влика на машината. Така на обекта 
винаги има избор дали машината ще 
работи на ток или на дизел според 
конкретните условия, а също и с цел 
оптимизиране на разходите за екс-
плоатация.

SANDVIK

S  е един от най-големите све-
товни производители на минна и 
кариерна техника. В областта на мо-
билните трошачно-пресевни маши-
ни шведската компания дълго време 
произвеждаше само големи мобил-
ни челюстни трошачки - в сегмен-
та с най-висока производителност. 
Но през 2007 г. S  придоби 
собствеността върху  и  -
два реномирани производителя 
на трошачна и пресевна техника в 
средния и малкия клас, със заводи 
във Великобритания и персонал над 
700 души. По този начин S  се 
превърна във водещ доставчик на 
мобилни трошачни и пресевни ма-
шини за мини и кариери.

о илна наклонена пресевна а ина o er reen hie tain 2100X с три ситови нива 
и прои водителност до 600 t/h
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плоатация и поддръжка, по-малко 
емисии на изгорели газове и съот-
ветно ефективна работа на закрито, 
и др.

 

Компанията  , пионер в 
мобилните пресевни машини, е съз-
дадена през 1953 г., а първата мо-
билна пресевна инсталация  е 
пусната на пазара през 1958 г. През 
1976 г. производството на сита е 
преместено в нов завод, построен 
специално за тази цел в Омаг, Се-
верна Ирландия. Днес   
продължава да бъде сред лидерите 
на пазара и предлага три различни 
вида мобилни пресевни машини  
наклонени, хоризонтални и за пред-
варително пресяване скалпиране , 
отличаващи се с висока производи-
телност, надеждност и ефективност.

Гамата от мобилни наклонени пре-
севни инсталациите е съставена от 
девет модела с максимална произ-
водителност от 300  до 700 , 
като машините са ясно разделени 
на двуплощни и триплощни модели. 
Те са оборудвани със съвременни 
ситови модули с агресивно високоп-
роизводително действие и разчитат 
на голям приемен бункер с големина 
8 3. Към него може да се монтира 
сито тип скара за предварително 
отделяне на много едър материал, с 
дистанционно управление на вдига-
нето и спускането. Има и вариант с 
двуплощна вибрационна скара. Ско-
ростта на лентовия питател може да 
се регулира за осигуряване на рав-
номерен поток на материала.

Изходящият конвейер за надгаба-
ритната фракция се настройва хи-
дравлично по височина и по ъгъл на 
странично завъртане с цел по-удоб-
на рециркулация на материал към 
вторична трошачка или стифиране 
на готов продукт. Изходящите транс-
портни ленти за отделните готови 
фракции могат лесно да се сгъват 
и отварят при необходимост от пре-
местване на машината. Пасарелките 
са хидравлично сгъваеми стандарт-
но , което осигурява по-лесна рабо-
та и бързо привеждане на ситовите 
повърхности в работно положение. 
Работния ъгъл на ситата се регулира 
в широк диапазон от 18  до 32-37 .

Цялостната конструкция на мобил-
ните наклонени пресевни машини 

о илна наклонена пресевна а ина Sand ik 441 с две ситови нива и прои во-
дителност до 600 t/h

Днес, освен гамата от мобилни ма-
шини за предварително пресяване 
скалпиране , S  произвежда 

и най-съвременна гама от мобил-
ни наклонени пресевни инстала-
ции. Моделите с верижна ходова 
част от серия  са три и предлагат 
максимална производителност от
400  до 600 , с две или три сито-
ви повърхности. S  произвеж-
да и един по-малък модел с колесна 
ходова част.

В сърцевината на успеха на мобил-
ните наклонени пресевни машини 
S  е уникалната технология 

S . Тя е въведена за пър-
ви път през 1999 г. и прави револю-
ция в конструкцията на мобилните 
пресевни машини чрез използва-
не на два високоскоростни ситови 
модула, които работят независимо 
един от друг. Първото сито отделя 
фината фракция, а второто действа 
като класификатор. Задвижването 
на всеки ситов модул е независимо, 
като работните амплитуди и ъгли се 
настройват в подходяща комбина-
ция според вида на пресявания ма-
териал.

Сред преимуществата на патенто-
ваната система S , отли-
чаваща S  от конкурентните 
машини, трябва да се отбележат въз-
можността за по-голям контрол над 
преработвания материал, повече ва-
рианти за регулиране и настройки, 
повишена прецизност на пресява-
нето и много висока ефективност на 
работа. то защо мобилните накло-
нени пресевни машини S  са 

отлично решение за преработка на 
много големи обеми материал при 
постигане както на висока произво-
дителност, така и на постоянно ви-
соко качество - не само на фракции 
инертни материали за строителство-
то, но също и на горен почвен слой, 
желязна руда и въглища.

фективната работа на моделите от 
серия  се осигурява от големия 
им капацитет за стифиране на ма-
териал под изходящите транспортни 
ленти с хидравлично сгъване, кон-
вейер за надгабаритната фракция 
с хидравлично регулиране на висо-
чината и страничния работен ъгъл, 
най-съвременно електронно упра-
вление с последователно стартира-
не и спиране на отделните агрегати, 
понижен разход на дизел в резултат 
на оптимизираната хидравлика и 
по-ниските работни обороти на дви-
гателя.

В съответствие с най-съвременни-
те тенденции при задвижванията 
на мобилната трошачно-пресевна 
техника S  предлага мобилни 
пресевни машини както с конвен-
ционално дизел-хидравлично зад-
вижване, така и хибридни модели. 
При хибридните машини клиентите 
могат да избират между работа с ди-
зеловия двигател или с електриче-
ско захранване на работната хидра-
влика чрез свързване с кабел към 
мрежата, към електрогенератор или 
към мобилна трошачка, работеща на 
ток. Хибридните модели предлагат 
редица предимства от гледна точка 
на намаляване на разходите за екс-
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о илна наклонена пресевна а ина ere  inla  863 с две ситови нива и прои во-
дителност до 300 t/h

на   е предвидена както 
за лесно привеждане в транспортно 
положение, така и за бързо развръ-
щане в работно състояние - под 30 
минути за повечето модели. Хидра-
вличната система е разработена 
за постигане на оптимален баланс 
между мощност и ефективност, 

като дизеловият двигател работи на 
сравнително по-ниски обороти с цел 
понижаване на експлоатационните 
разходи, но без компромиси с рабо-
тоспособността на машините.

Всяка мобилна наклонена пресевна 
инсталация   се оборудва 

фабрично с най-модерна телематич-
на система - . Чрез нея посто-
янно се следи работното и техниче-
ското състояние на техниката, в т.ч 
разход на гориво, с цел подобрява-
не на производителността, ефек-
тивността и рентабилността.  

 предлага машините стандарт-
но с 7-годишен безплатен абонамент 
за - .

Всички модели в гамата, без 
най-малкия, се предлагат във хи-
бридна версия. При тази опция към 
машината се добавя допълнително 
електрическо оборудване за зад-
вижване на работната хидравлика. 
Тя позволява на операторите да 
захранват пресевната инсталация 
чрез кабел от електрическата мре-
жа, външен електрогенератор или 
мобилна трошачка, работеща на ток. 
Целта е постигането на още по-голя-
ма гъвкавост при работа и по-висо-
ка енергийна ефективност в зависи-
мост от условията на обекта, в т.ч. 
значителни икономии на дизел.

О ор  о о
Д  НИКОЛОВ
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МОБИЛНИ РЕСЕВНИ ИНСТАЛА ИИ     
ЗА РАБОТА В ОТКРИТИ Р ДНИ И И КАРИЕРИ

На база на задълбочени инже-
нерни изчисления относно 
големината на кариерите, го-

дишния производствен капацитет и 
необходимите технологични проце-
си, често се установява, че използ-
ването на мобилни и полумобилни 
пресевни системи, работещи директ-
но в забоя, е в пъти по-ефективно 
и рентабилно от транспортирането 
на вече добития материал към ста-
тичната инсталация. Изхождайки от 
тези обстойни проучвания,  
B  N  разработи свой 
пилотен мобилен проект, с който 
оптимизира пресевния процес и 
задоволява нуждите на минната и 
строителната промишленост.

Благодарение на тясното си сътруд-
ничество с клиентите, отчитайки 
техните изисквания и изследвайки 
задълбочено пробите от материали 
в собствения си център за иновации 
и развитие   G , 

  B  N  разработи 
концепция за мобилна инсталация. 
Тя успя да убеди един от най-голе-
мите производители на инертни ма-
териали в Германия да се довери на 
иновативната мобилна технология. 
В конкретния случай   B  
N  проектира ситова маши-
на от ексцентриков тип SS 1800  
5000 5000 с верижна ходова част. 
При подготвянето на концепцията 

  B  N  се фокусира 
предимно върху оптимизирането на 
машината за постигане на макси-
мално качество на добивания ба-
залт и за достигане на желаните от 
клиента нива на производителност. 
Иновативната мобилна инсталация 

позволява на клиента да обработва 
над 600 . 

Инсталирането на мобилната пре-
севна система N  позволява на 
клиента безпроблемно да се справя 
с най-големите скални късове с раз-
мер над 800  и да пресява мате-
риала до фракции с размер 70 .

Отличните резултати, постигнати 
след инсталирането на мобилната 
система, убеждават и други клиенти 
в качеството на иновативното обо-
рудване на   B  N , 
които установяват връзка с немска-
та компания за разработването на 

редица проекти с мобилни инста-
лации в Русия, Канада, Германия и 
други части на света. След инстала-
ция на високоефективните мобилни 
пресевни системи N , клиенти-
те се радват на редица предимства 
и могат ефективно да се справят с 
проблеми като задръстване на си-
товите повърхности и ниско качест-
во на материала.   B  
N  се ангажира да е винаги бли-
зо до своите клиенти, дори когато е 
най-трудно, и да съдейства в нами-
рането на иновативни решения по 
пътя към реализирането на техните 
амбициозни проекти.

о илна пресевна а ина a er  oe ker Niagara а н дите на инната и строи-
телната про и леност с прои водителност до 600 t/h
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МЕТОДИКА ЗА ИЗГРА ДАНЕ  ИЗМЕРВАНЕ И 
ОБРАБОТКА НА РЕ ИЗНИ ДЕФОРМА ИОННИ МРЕ И 

ОСРЕДСТВОМ 

Доц. д-р инж. Юри Цановски, е-  .  - 
Университет по архитектура, строителство и геодезия, 
Геодезически факултет, катедра „Висша геодезия“

METHODOLOGY FOR CONSTRUCTION, MEASUREMENT AND PROCESSING OF PRECISE 
DEFORMATION NETWORKS BY GNSS
А . . .  , , е-  . , 
U   A , C  E   G , F   G ,  „G

      -
,         

     . G  
         

 ,      -
          

.        -
 ,      

   ,    
     . GNSS -

          -
           
    ,    -

       -
 GNSS .       
         

    ,   -
      GNSS  

      -
.

KEYWORDS  GNSS, , , -
, 

РЕЗЮМЕ

Хвостохранилищата са сложни хидротехнически съ-
оръжения, чийто експлоатационен живот е в зависи-
мост и от конструктивната якост на изграждащата 
стена. Геодезическите измервания са неизменна част 
от една контролно-измерителна система,  навлиза-
нето на спътникови технологии в бита и индустрия-
та е с високи темпове. Необходимо е да се изградят 
мрежи за деформационен мониторинг, даващи доста-
тъчно надеждни резултати в хоризонтално и верти-
кално направление, като същевременно с това стаби-
лизираните точки са поставени на защитени места. 
ГНСС технологията е метода, чрез който бихме могли 
бързо и лесно да придобием представа за поведение-
то на хидротехническо съоръжение спрямо заобика-
лящата го среда, за което е необходимо прилагането 
на методология за извършване и обработка на ГНСС 
измервания. За ясна представа на поведението на 
съоръжението е нужно и въвеждането на локална ко-
ординатна и височинна системи, като прехода от ко-
ординатната система на ГНСС определенията следва 
да се извърши използвайки само ортогонални тран-
сформации.

КЛЮ ОВИ Д МИ  ГНСС, деформации, язовирни сте-
ни, хидрография, методика

Доклад  и несен на Националната на но-те ни еска кон еренция УПРАВ ЕНИЕ И Е ОПАСНОСТ НА ВОСТО РАНИ И А  
28 окто ври 2021 г.  органи ирана от На но-те ни ески с  по инно дело  геология и етал ргия



ГЕОДЕЗИЯ

30 ИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ     1-2/2022

ЮРИ АНОВСКИ е доцент, д-р инж., зам.-декан по научна и международ-
на дейност на Геодезически факултет при Университет по архитектура, 
строителство и геодезия, считано от юни 2020 г. Средното си образова-
ние завършва през 1998 г. в Строителен техникум „Христо Ботев“ – София, 
а през 2003 г завършва УАСГ, със степен магистър-инженер по геодезия. 
През 2014 г защитава докторска дисертация на тема „Приложение на ГНСС 
за изследване премествания на точки при насипни язовирни стени“, а от 
2016 г. заема академичната длъжност „доцент“. От 2005 г. е преподавател 
от катедра „Висша геодезия“, занимавайки се най-вече с дисциплините ка-
саещи ГНСС Глобални навигационни спътникови системи  и тяхното при-
ложение. Участник и в две Антарктически експедиции, където с доц. д-р 
инж. Борислав Александров извършва първата хидрографска снимка през 
2010  г, в района пред БАБ Българска антарктическа база , за да се устано-

ви безопасния район за акустиране и пренасяне на хора, материали и провизии. През 2015-2016 г. отново с 
доц. д-р инж. Борислав Александров и колегите от ВГС Военно-географска служба  при МО полк. инж. Пе-
тър Данчев и кап. д-р инж Георги Михайлов за първи път с помощта на БЛС Безпилотен летателен апарат  
и хидрографски комплекс създава едромащабна цифрова карта на района около БАБ.

ОБРАБОТКА НА МРЕ И ИЗМЕРЕНИ ОСРЕДСТВОМ 
ГНСС

Глобалните навигационни спътникови системи 
ГНСС  мрежите имат значително предимство 

пред класическите мрежи за определяне на мес-
тоположението. Обработените пространствени векто-
ри са в обща ортогонална геоцентрична координатна 
система, което автоматично ги освобождава от нана-
сянето на каквито и да било редукции, натоварващи 
ги с нежелани деформации. Връзките между параме-
трите на изравнението координатите на новоопреде-
ляемите точки  и пространствените вектори е линей-
на, т.е. не е натоварена от гледна точка на законите на 
геометрията. Конфигурацията на точките от измерва-
ната мрежа не влияе на крайния резултат, както е при 
класическите ъглово-линейни мрежи. Това от своя 
страна дава гъвкавост при проектирането на мрежи 
измервани чрез ГНСС, като единственото условие е 
осигуряването на „чисто небе  – безпрепятствено 
приемане на ГНСС сигнали. Конфигурацията на спът-
никовото съзвездие е значим фактор за точността на 
измерванията – критерии за точност. За определяне 
координатите на единична точка са необходими из-
мервания от минимум 4 сателита за получаване на 
четири неизвестни - XP , YP , ZP и tP. Обикновено по вре-
ме на измерване се наблюдават едновременно много 
повече сателити, което води до изравнение по МНМК

                      1

Получената нормална система, а следователно и те-
жестната матрица  с размерност 4, 4

    2

DOP    числа – букв. превод „раз-
водняване на точността  - отразява влиянието на 
конфигурацията на съзвездието спътници върху точ-
ността на определяне на координати и или височини. 
Различават се различни критерии за точност, в зави-
симост от отразените елементи от тежестната матри-
ца – GDOP – точност по положение и време  PDOP – 
точност по положение  TDOP – точност по време

3

Особеността при ГНСС мрежите се състои във включ-
ването в обработката на изчислени величини, а не на 
измерени. Това от своя страна, следва да се вземе 
предвид, тъй като уравненията на поправките, съот-
ветстващи за даден пространствен вектор, не са не-
зависими, т.е. включват се в изравнението на мрежа-
та с тежестната си матрица, определена в следствие 
ковариационните матрици на всеки вектор 3.56

                       , 4

където k – положителен коефициент.

Така матрицата на тежестите за една мрежа става 
блок-диагонална

  5
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Коефициентите извън блок-диагоналните елементи 
ще бъдат 0, само при независими определения на 
пространствените вектори. В противен случай се по-
лучава по-сложна структура на тежестната матрица 
и изкуствено завишена оценка на точността. Извън 
диагоналните елементи показват корелацията между 
параметрите, отговарящи на съответния елемент от 
матрицата. Коефициентът на математическа корела-
ция между две величини се изчислява по

6

Координатите на точка в ГНСС мрежа се получават в 
следствие на измерени минимум два пространствени 
вектора към две точки от същата мрежа, следовател-
но средната квадратна грешка на местоположението 
на тази точка е функция от средните квадратни греш-
ки на определените пространствени вектори

     ,      7

където  m 1 и m 2 – грешките на съответните функции  
P 1 и P 2 – тежестите на съответните функции.

От друга страна средната квадратна грешка на функ-
ция от корелирани величини е

                8

При независими величини коефициента на корелация 
е 0, което не е така при зависимите. Обикновено ГНСС 
пространствените вектори дават отрицателен коефи-
циент на корелация, което от своя страна завишава 
изкуствено оценката на точността, както е видно от 
формулата.

Ако се разгледа матрицата на обратните тежести за 
цялата мрежа, която е с клетъчна структура

                   или     ,  9

където за произволна точка от мрежата съответства 
блок с размер 3, 3

             10

                             ,

би следвало да се направи извод, че за коректно из-
равнение на зависими величини каквито са ГНСС 
измерванията, е необходимо да са известни корела-
ционните матрици, образувани най-често от двойни 
фазови разлики, при определянето на компонентите 
на базовите линии между точките.

За повишаване на точността в координатите на даде-
на точка, би следвало тя да бъде определена от пове-
че пространствени вектори, така в редовете и коло-
ните за тази точка в тежестната матрица, ще бъдат 
внесени по-голям брой тежестни коефициенти, с кое-
то диагоналните елементи от  матрицата ще заемат 
по-ниски стойности.

                                         . 11

Коефициентите  се получават от решаването на  
на брой системни уравнения, различаващи се едно от 
друго само по свободните си членове всеки измерен 
вектор дава по 3 уравнения на поправките

12

ИЗМЕРВАНИЯ НА МРЕ И ЗА ДЕФОРМА ИОНЕН 
АНАЛИЗ

ГНСС определенията имат няколко неуспорими пре-
димства пред класическите методи

l Възможност за събиране на значително количе-
ство данни, без пряката намеса на оператор, т.е. 
полуавтоматизирана дейност

l Независимост на постиганата точност от геоме-
трията на мрежата

l Получаване на измервания в тримерното прос-
транство

l Независимост от атмосферните условия

l Сравнително бързо измерване на мрежата в три-
мерното пространство в сравнение с класически-
те методи

l Достатъчно добър анализ и интерпретация на по-
лучените резултати.

Разбира се за прилагането на метода от първостепен-
но значение е постигането на желаната точност, кое-
то предопределя метода на измерване и обработка, 
броя и вида на използваните приемници и дължината 
на измерителна сесия 3 .
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При създаването на високоточни мрежи се прилага 
единствено статичния метод на измерване с послед-
ваща обработка, при който има контрол върху полу-
чените резултати и коректен техен анализ. На база 
стъпките за предварителна обработка и възмож-
ността за управление на изравнителния процес, биха 
могли да се постигнат желаните резултати. Разбира 
се, постигането им е възможно само при подходящо 
избрани момент на измерване, видове приемници и 
съответни антени, схема за извършване на измерва-
нията, дължина на измерителна сесия и софтуер за 
обработка на данните, като всичко казано можем да 
обобщим в термина „методика на измерване“.

От огромно значение за постигане на коректни ре-
зултати е схемата на измерване на дадена дефор-
мационна мрежа. Наблюдаваните точки от мрежата 
следва да бъдат свързани помежду си посредством 
пространствени вектори. Векторите от своя страна 
следва да бъдат независими помежду си, за да се 
получи коректна оценка на точността след изравне-
нието. Това условие е спазено единствено при едно-
временна работа само с два приемника. В практиката 
често се случва да се работи с три и повече приемни-
ка, в който случай броят на независимите вектори е

                                    , 13

където  νind – брой независими вектори  R – брой из-
ползвани приемници.

Броят на всички възможни базови линии в една мре-
жа зависи от броя на определяните точки

                                      , 14

където  ν – брой пространствени вектори  n – брой 
точки в мрежата.

Както вече стана ясно точността в координатите на 
измервана точка би се повишила при повече на брой 
измерени базови линии към тази точка формула 11 . 
Следователно за получаване на независими базис-
ни линии при наличието на повече от два приемника
R  2 , измерванията би следвало да се разделят на 

сесии, чийто брой зависи от броя на приемниците R и 
броя на определяните точки n. Броят на измервател-
ните сесии s, в които се определят единствено неза-
висими вектори, може да се изчисли чрез

15

В практиката броят на измерваните точки най-чес-
то е в диапазона между 15 и 30, което води до огро-
мен брой измерителни часове. Поради тази причина 
мрежата може да бъде разделена на части, без това 
да разделя мрежата класово, т.е. да се прилага съв-

местната обработка. При разделянето би следвало 
да се спазва принципа за минимална връзка меж-
ду подмрежите поне между 4 точки по две точки от 
подмрежа  или 6 измерени базисни вектора. Броят на 
„подмрежите  следва да зависи от броя на измерва-
ните точки n и броя на използваните приемници R.

                            , 16

където квадратните скоби означават закръгление 
към по-високата целочислена стойност. Броят на из-
мерителните сесии s, ще бъде сума от наблюдателни-
те сесии за всяка подмрежа, чийто брой е минимал-
ният с оглед броя на използваните приемници. Така 
времето за измерването на мрежата може да се на-
мали с повече от 50 .

За визуализация на формулата е даден следният при-
мер

На   е дадено разположението на изходните и 
наблюдаваните точки на земно-насипна стена. Общи-
ят брой на точките е n  21, които според формула 14. 
образуват 210 независими вектора и при работа с 7 
приемника по формула 15  би следвало да се изме-
рят в 35 сесии. 

иг. 1. Ра поло ение на то ки от де ор ационна ре а

Според формула 16 , схемата от фиг. 1 следва да се 
раздели на 4 подмрежи     и , като по този 
начин броя на сесиите ще е s  16.

При извършване на циклични измервания, каквито са 
изследванията на деформации на инженерни съоръ-
жения, схемата на измерване следва да се запазва 
за всеки цикъл, като с цел премахване на грешки от 
центриране и хоризонтиране, както и от вариации на 
фазовите центрове на антените, едни и същи антени 
да бъдат поставяни в едни и същи устройства за при-
нудително центриране във всеки цикъл.
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ВЪВЕ ДАНЕ НА ЛОКАЛНИ ЛАНОВА И ВИСО ИННА 
СИСТЕМИ

Координатните системи са неразделна част от всяко 
геодезическо измерване. При изследването на дефор-
мации, правилният избор на референтна повърхнина 
и проекция биха довели до коректно интерпретира-
не на получените резултати. С прилагането на ГНСС 
технологията несъмнено стои въпроса с използвани-
те координатни системи и връзките им помежду си. 
Преходът между получените резултати от глобални 
координатни системи към локални, в каквито се оп-
ределят деформациите, трябва да бъде ясен, без за-
губа на точност или завишена такава.

Въвеждането на референтен елипсоид, към който да 
се отнесат геоцентричните координати е подходящ на-
чин за запазване на директните измервания, без на-
лагането на редукции, породени от прехода към тази 
нова ниво повърхнина. Параметрите на референтния 
елипсоид се запазват същите, като на GS-84, с из-
ключение на голямата полуос, която следва да се 
увеличи с наделипсоидната височина на най-ниската 
точка от измерваната мрежа. По този начин точките 
от мрежата ще лежат почти на избраната референтна 
повърхност, с което ще се избегнат нанасянето на ка-
квито и да било редукции върху измерванията. 

За локална координатна система е подходящо да се 
избере конформна проекция, поради запазването на 
мащабния коефициент във всички направления, из-
лизащи от дадена точка. При проектирането на елип-
соида върху равнина неминуемо има деформации, но 

с оглед ограничения обхват на инженерно-геодезиче-
ската мрежа 1-2 , следва да се избере допирате-
лен основен меридиан, а при коничните проекции и 
паралел, през геометричния център на инженерната 
мрежа. Така върху измерванията няма да се налагат 
никакви дължинни редукции при прехода от елипсо-
ид към проекция, а измерванията няма да претърпят 
нито мащабни нито посочни деформации – елипсои-
дът напълно се проектира върху равнината.

Преходът между различните координатни системи 
се отнася не само за измерваните величини, но и за 
техните грешки. Най-обосновано е това да се случи 
според закона за предаване на грешките, а не чрез 
повторно изравнение по МНМК. В противен случай 
се рискува получаването на завишена оценка на точ-
ността, което би довело до грешна интерпретация на 
получените резултати.

Относно височинните определения, ГНСС технологи-
ята осигурява занижена точност до 2 пъти  спрямо 
хоризонталните. При подходяща обработка обаче 
и вземайки предвид многократно по-големия брой 
свръхизмервания, в сравнение с геометричната ни-
велация, може да се получи задоволителна оценка 
на вертикалните деформации 2 . За целта е прове-
ден експеримент и е извършена оценка на точността, 
сравнявайки вертикални премествания на идентични 
репери, определени чрез геометрична нивелация и 
ГНСС измервания по следните формули

Разлика между установените вертикални премества-
ния по двата метода

иг. 2. Ра поло ение на то ки от етири де ор ационни под ре и (а   в и г)  а с е ата от иг. 1  ра делена на 4 според 
ор ла (16)  като по то и на ин роят на сесиите е s  16

а б

в г
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                                 17

Средна квадратна грешка на установената разлика

                                  18

Средна квадратна грешка на отклонението, при мно-
гократно измерване на една и съща величина

                                 19

Презумпцията отново е малкия обхват и пренебре-
жимите превишения между точките от деформацион-
ните мрежи, при които стойностите на геоидните 
ондулации не биха повлияли на изчислените наделип-
соидни превишения.

На база проведеното изследване за 18 цикъла, може 
да се направят следните 

ИЗВОДИ

l Използваните инструменти,  методи на измерва-
не и обработка на ГНСС данни, биха могли да се 
използват за изчисляването на вертикални пре-
мествания на точки стабилизирани на стени от 
типа земно-насипна. Основа за твърдението са 
очакваните премествания във вертикално отно-
шение и необходимата точност за получаване на 
височините на точките. Точността получена чрез 
ГНСС определения напълно удовлетворява изис-
кването

l Резултатите се характеризират с ниска средна 
квадратична грешка на регистрираните отклоне-
ния, т.е. грешката отново е в порядъка на изисква-
ната точност

l От направени графики за поведението на точките 
са видни по-неравномерните „скокове  при ГНСС 
определенията, което навежда на мисълта за при-
лагане на геометрична нивелация под формата на 
контрол над регистрираните премествания

l Възможността за разреждане на циклите с гео-
метрична нивелация несъмнено има най-вече ико-
номически ефект към поддържане изправността 
на хидроинженерно съоръжение.

ЗАКЛЮ ЕНИЕ

Към днешна дата ГНСС технологията е навлязла 
масово в геодезическата практика, като цената на 
апаратурата е достатъчно достъпна, а постиганите 
точности биха отговорили напълно на желаните при 
деформационен анализ. За тази цел е необходимо 
прилагането на методология за извършване и обра-
ботка на ГНСС измервания и извеждане на реални 
деформационни количествени оценки в тримерното 
пространство. 

В резултат на богатия опит при изследване на пре-
мествания на точки, стабилизирани по инженерни 

съоръжения, са се установили следните правила, ва-
лидни за всички цикли епохи  1

l Неизменност на изходната основа планова и ви-
сочинна

l днакъв план на наблюдение и програма на из-
мерването

l дна и съща точност на измерените величини.

Неизменността на изходната основа се гарантира от 
стабилността на точките, намиращи се извън дефор-
мационната зона, т.е. от неизменността на получени-
те координати и коти на точките в първата епоха – ну-
левия цикъл. Следователно въпросът с определянето 
на устойчивостта на опорните точки е от съществено 
значение при изчисленията на преместванията на 
точките, като изследванията трябва да се извършват 
за всеки цикъл от измервания.

При класическите геодезически измервания се оп-
ределят премествания в едно- или двудименсионал-
ното пространство. Устойчивост на изходните точки 
следователно се търси в планово и във височинно 
отношение независимо едно от друго. При използва-
нето на ГНСС технологията се работи в 3Д простран-
ството, следователно, изследваната точка трябва да 
отговаря на критерии за устойчивост в това прос-
транство 4 .

С използването на ГНСС измервания бихме могли ед-
новременно да определим с достатъчна точност стой-
ностите на хоризонтални и вертикални премествания 
на точки от една ИГМ. Това от своя страна е и иконо-
мически целесъобразно с оглед спестяването на вре-
ме за измерване, обработка и не на последно място 
инвестицията в различен тип апаратура.
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РЕЗЮМЕ

Вследствие на експлоатационният период на агрега-
тите в металургичното производство МП  в „Аурубис 
България  и технологичният режим на работа се съз-
дават условия за образуване на налепи. Най-добрият 
вариант за почистването им се явява взривяването 
на прецизно изчислени заряди. Условията, при които 
се извършват взривните работи са висока температу-
ра, до 410оС  и неравномерна дебелина на образува-
лият се налеп. Методите на взривяване са по система 
„Кардокс“, чрез физически взрив  с открити заряди и 
със заряди, поставени във взривни дупки ВД , при 
които се използват пакетирани патронирани  взрив-
ни вещества ВВ , несъдържащи нитроесери.

КЛЮ ОВИ Д МИ  металургия, специални взривни 
работи, взривни работи в горещ масив, система „Кар-
докс , термоизолирани взривни заряди

ВЪВЕДЕНИЕ

От шихтоването на концентратите до потичането на 
течен метал  по улеите, пътят на шихтата преминава 
през различни ленти, питатели, бункери, транспор-
т ори, сушилни пещи, бункери за суха шихта. B ком-
бинация с влагата, фините и по-едрите частици посте-
пенно се наслояват и образуват пластове от плътна 
маса по корпусите с дебелина до 4 . След транспор-
тирането, изсушаването на шихтата и преминаването 
на технологичният процес  при 1200 С в топилна пещ 
се извършва разтопяването на метала. От там фини-
те прахове, неизгорялата шихта, угарката и газовете 
тръгват към газоочистките, минавайки през котел- 
утилизатор. По неговите водоохлаждаеми стени, та-
вани и висящи пакети тръбопроводи, вследствие на 
високата температура и бързото охлаждане, отново 

се образуват налепи. След изхода на кутел-утилиза-
тора са разположени сухите електрофилтри и газохо-
ди, в които също има условия за отлагане на налепи, 
които пречат за нормалният режим на работа. Взрив-
ните работи по пътя на метала стигат и до разбиване 
на  хром-магнезитната зидария в анодни пещи.  

Критичните точки са много, но вече са добре познати 
и изследвани. В годините на експлоатация и подобря-
ване на оборудването в металургичното производ-
ство, съоръженията и агрегатите са така констру-
ирани, че да има достъп до зоните на напластяване. 
Посредством люкове, дюзи и щуцери, взривниците 
могат по-лесно да достигнат до напелите за да ги 
взривят и почистят, като възстановят технологични-
ят режим. 
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МИХАЕЛА НАЙДЕНОВА е завършила специалност „Геодезия  в ПГСАГ 
„Христо Ботев“. Има бакалавърска и магистърска степен по специалност 
„Подземно строителство , катедра „Подземно строителство  в Минно-гео-
ложкия университет „Св. Иван Рилски“. В момента е докторант към катедра 
„Подземно строителство , специалност „Взривна техника и технологии .  До 
ноември 2021 г. е била част от екипа на „Аурубис България“, цех „Металур-
гично производство  и магазинер „Взривен склад“. дин от най-предизви-
кателните проекти, в които е участвала, е изграждането на В Ц „Сендже , 

кваториална Гвинея в част ПВР с „Видекс Инженеринг . Работи в „Трейс 
Рисорсиз  ООД, където  се занимавам с администрация и управление на 
инвестиционни проекти по новоизграждащ се подземен рудник за добив на 
метални полезни изкопаеми от находище „Милин камък . 

СО2, както е отбелязано по-горе, притежава пламега-
сящи свойства. Това гарантира безопасна употреба 
без опасност от генериране на вторична реакция на 
газа в бункера. Благоприятен позитив е, че при бър-
зото разширяване газът се охлажда и така успява да 
понижи температурата на намиращата се газово-въз-
душна смес в съда.  

При подготовката за извършване на ПВР първо се 
отваря люка в зоната на налепа, чрез развиване на 
болтовата връзка и премахване на фланеца. Пробива 
се взривна дупка, в която се поставя патрон „Кардо-
кс , прикрепен с допълнителен уплътняващ фланец,

 . Патронът се осигурява против изваждане 
посредством допълнително монтирана и здраво за-
тегната с болтове метална скоба. След монтажа, ско-
бата с патрона се застопорява с метална верига за 
корпуса на бункера. Заряда в патрони от 870  или 
1250  се активира и раздробява наслоената шихта. 
Възможността за многократна употреба е голямо 
предимство на тази система. Необходимо е само да 
се смени затапващият диск и патрона може да се за-
реди отново с течен СО2,  .  

МЕТОДИ И МАТЕРИАЛИ 

Тук ще разгледаме два от най-използваните методи 
за взривни работи  в металургичното производство 
на „Аурубис България . 

Налепните образувания в бункера за суха шихта се 
премахват посредством система „Кардокс“. Накрат-
ко, тази система е вид „безогнево  взривяване, което 
предизвиква локално разрушаване на заобикаляща-
та среда, чрез силен мигновен натиск. Процесът се 
определя с понятието „физически взрив . 

Необходимостта от прилагане на метод с без огнево 
взривяване се налага поради факта, че изсушената 
вече шихта с температура около 100оС е леснозапа-
лима. вентуалното запалване на материала може до 
доведе до повишаване на налягането в съда и послед-
ващ неконтролиран взрив. Не бива да се подценява 
свойството на шихтата да тлее и да се самозапалва, 
което често е водело до аварии и загуби в производ-
ственият процес. Мерките за  предотвратяването на 
подобна ситуация са чрез изградена система за ох-
лаждане с азот. 

Патроните „Кардокс  съдържат втечнен въглероден 
диоксид, подобно на пожарогасителите. Конструкци-
ята на патрона се състои от външен корпус със за-
ряд от течен СО2  активираща глава  термоелемент 
тръба, в която има химичен реагент, способен на 

екзотермично превръщане  разтоварваща глава и 
разпръскващ се диск в края. Патронът е снабден с 
проводници, които водят до устройство за подаване 
на електрическо напрежение, което задейства сис-
темата, като  осигурява необходимият иницииращ 
импулс. лектрическият импулс активира термоеле-
мента, който мигновено превръща течният СО2 в газ. 
Преобразуваният в газообразна фаза СО2 увеличава 
рязко и многократно налягането в тръбата, с което 
се предизвиква разрушаването на разпръскващият 
се диск. Това действие освобождава 660 пъти по-го-
лям обем на СО2 от първоначалният. Посредством 
специалната разтоварваща глава във взривната дуп-
ка се създава мощна ударна вълна при налягане до
40 000  3000 . 

В действителност, изделието се взривява за мили-
секунди. Използваният за зареждане на патроните 

иг. 1. В ривни ра оти в нкер а пра  с и пол ване на сис-
те а Кардокс
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Друг агрегат в металургичното производство, който 
заслужава да му се обърне по-задълбочено внима-
ние е котел-утилизаторът. Това е съоръжение, което 
е предизвикателство за взривниците. Котел-утилиза-
торът започва непосредствено след топилната пещ, 
като служи за охлаждане на газовете, излизащи при 
разтопяването на метала. Температурата на течният 
метал е около 1200оС, като газът е със същата темпе-
ратура на вход котел. Накратко котел-утилизаторът 
е бойлерна уредба в по-голям мащаб, състоящ се от 
водоохлаждаеми серпентини и завеси. Тук се работи 
на горещо, като на изхода на котел-утилизатора, тем-
пературата на газа спада до 410оС  при работеща то-
пилна пещ. За създаване на по-поносими условия за 
работа, товарът на топилната пещ се намалява или 
същата се спира, като с това се понижава и темпера-
турата на изходящите газове. 

Върху висящите серпентини и водоохлаждаемите 
стени на кутел-утилизатора се образуват налепи с де-
белина до 1 . В общият случай на технологична под-
дръжка на кутел-утилизатора, премахването на на-
лепите, състоящи се от метализирана маса с висока 

температура, се извършва индиректно отвън. Най-до-
брият вариант се явява взривяване за заряди помес-
тени в отвори. За направата на съответната взривна 
дупка се извършва прогаряне с кислород, минаващ 
през тръбичка за прогаряне, докато се стопи налепа 
и се образува дупка. Горещите масиви се взривяват 
само по огневи способ и с взривни вещества от вто-
ра група несъдържащи нитроесери . Понастоящем в 
металургичното производство се използват патрони 
от ВВ „Риомакс , които се инициират с пиротехниче-
ска запалка, състояща се от капсул-детонатор  8 
с присъединен отрязък от огнепроводен шнур О . 
При температури над 80оС зарядът се поставя в тер-
моизолационна обвивка, която осигурява неговото 
опазване и невзривяване за определен период от 
време. 

Термоизолационната обвивка в общият случай е 
изделие от керамични влакна с приблизително съ-
отношение 44  2O3 на 56  S 2 – във вид на плас-
тична пресована вата с дебелина около 1 с  с праг 
на термоизолация до 1260 С. Проектното решение е 
обвивката да издържа поне два пъти по-висока тем-
пература от тази на горещият метал. Целият заряд 
се изработва, като един боевик с термоизолираща 
обвивка. Термоизолиращата обвивка се изпитва, 
като обвивката заедно с капсул-детонатора и присъ-
единеният към него огнепроводен шнур се поставят 
във взривна дупка,  . Ако капсул-детонаторът се 
взриви по-рано от пет минути, то дебелината на об-
вивката се увеличава, за да се осигури безопасна и 
предвидима среда за извършване на взривни работи.   

Взривните работи се изпълняват по утвърдени схема 
и проект, като за конвективната част от котел-утили-
затора се използват единични заряди до 100 . „Рио-
макс“, а за радиационната част - заряди от 200 до 
400 , като трябва да се внимава изключително мно-
го на разположението им. Разполагат се на минимум 
10 с  от кесоните водохлаждаемите елементи  и на 
повече от 50 с  от огнеупорната хром-магнезитна зи-
дария, за да се гарантира целостта и експлоатацион-
ната годност на тези конструктивни елементи. Тук се 

иг. 2. В ривни ра оти в нкер а с  концентрат ( и та) с 
и пол ване на систе а Кардокс

иг. 3. Констр кция на пр тови аряди 
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налага изключителна концентра-
ция и прецизност на взривниците, 
защото нарани ли се или пробие 
водоохлаждаем елемент, металур-
гичното производство влиза в ава-
риен режим и се налага спиране на 
топилната пещ, за да се отстрани 
избива. Авариите при тези елемен-
ти са свързани с престой, през кой-
то в първите около 20 часа взри-
вниците следва да почистят целият 
котел, за да може механиците да 
работят безопасно по отстранява-
не на теча. Ако течът е по стените 
или серпентините е необходимо да 
се осигури достъп на заварчиците, 
като кутел-утилизаторът се заске-
лява вътрешно,   и  .  

Други агрегати, при които се из-
ползват ПВР са Анодните пещи и 
Конверторите. Целта на взривните 
работи при тях е разтрошаване на 
магнезито-хромистата МХ  огне-
упорна зидария. Основните осо-
бености са висока температура, 
извършване на пробивно-взривни 
работи в затворен съд и дебелина 
на налепите от 0,20  до 1 ,  . 

Анодните пещи да изградени от ци-
линдричен стоманен корпус с дебе-
лина 10  и два реда огнеупорни 
тухли. В общият случай, първият 
ред е шамотна зидария с дебелина 
65 , а вторият ред е Магнези-
то-хромиста МХ -зидария с дебе-
лина 375 . Очакваното износва-
не на МХ-огнеупорните тухли е до 
250 .  Вследствие настъпилата 
ситуация аварийно или планово 
спиране на анодни пещи  и натру-
пания метал върху тухлите преди 
предприемане на пробивни рабо-
ти по разрушаване на налепите и 
зидарията се налага пробиване на 
контролни дупки за установяване 
общата дебелина. Контролните дуп-
ки се пробиват до достигане на сто-
маненият кожух на пещта. 

Взривните работи се извършват с 
помощта на взривни дупки пробити 
в зидарията настила и специално 
подготвени според условията заря-
ди. Съгласно Правилника по безо-
пасност на труда при взривните ра-
боти от 01.07.1997 г, горещи масиви 
се взривяват само по огневи начин 
и с ВВ несъдържащи нитроесери, 
което отново налага използване 
патронирано ВВ Риомакс с дължи-
на 250 , тегло 200  и диаметър 

иг. 4.  В ривни ра-
оти на нега арити в 

котел- тили атор

иг. 5. В ривни ра оти при наслоявания по стените в котел- тили атор

32 . Инициирането на полето се 
извършва с детониращ шнур Д , 
а възпламеняването се извършва 
посредством огнепроводен шнур, 
асемблиран към КД  8, които са 
разположени извън анодните пещи. 

Температурата при провеждане на 
взривни дейности в анодната пещ 
е под 80 С. Това условие позволя-
ва взривяването на до 5 заряда 
едновременно при разрушаване на 
застиналият метал и до 20 заряда 
при разрушаване на огнеупорната 
зидария. Дължината на взривните 
дупки е 2 3 от общата дебелина, 
която са показали контролните из-
мервания. Това се прави с цел съх-
раняване целостта на стоманеният 

корпус на пещта. Пробивните ра-
боти се извършват с пневматични 
чукове или чрез прогаряне. Проби-
ването на взривна дупка в затворе-
но пространство е съпроводено с 
отделяне на голямо количество газ 
и прах. Това налага изграждането 
на временна вентилационна систе-
ма, с която се осигуряват нормални 
условия за труд на взривниците. 

Всички дупки се пробиват при 
стриктно спазване на успоредност-
та и разстоянията, съгласно прило-
женият паспорт за ПВР,  .    

За различните части от конструкци-
ята на анодната пещ си има опре-
делена схема и техника на взривя-
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ване, като цилиндъра и дъната са в 
различни паспорти,  

Съгласно ПБТВР при извършване 
на взривни работи, всички служи-
тели се извеждат извън опасната 
зона, същата се огражда със сиг-

След като зарядите са готови, ръ-
ководителят на взривните работи 
разпределя постовете на отцепле-
нието. Металургичното производ-
ство на „Аурубис България  има из-
градена за целта сигнална система 
за звукова сигнализация при ВР. 
Посредством сирена, съгласно из-
искванията се подават съответните 
сигнали „предупредителен“, „боен“ и 
„отбой“. 

При работа на горещо  80 С , 
взривниците са облечени много-
слойно. Използват се антистати-
чен-искрозащитен памучен гаще-
ризон, куртка и ръкавици. Следва 
специализарно облекло, което 
включва огне- и искро-защитни 
работни дрехи производство на 
компанията „Дрегер , в това чис-
ло ръкавици, качулки и гамаши. 
Последен слой са алуминизирани 
престилки за намаляване на то-
плинното лъчение. Задължителни 
атрибути са маска „Дрегер , покри-
ваща цялото лице, снабдена с фил-
тър и стъкло „триплекс , като над 
тях задължително се слага шлем за 
предпазване от ултравиолетовото 
лъчение. 

ОСНОВНИ ИЗВОДИ

l Взривните работи са възло-
ва дейност за поддържане на 

иг. 7. С е а на в ривяване на т лената идария в цилиндри ния корп с на анодна пещ

иг. 6. Се ение на корп са на анодна пещ и варианти а прове дане на в ривни 
ра оти а отстраняване на налепи или асти но ра р аване на ко про етирана 
т лена идария

нално въже и се поставят табели 
на ясно видими места - „Внимание 
взривни работи“. Стълбищните 
клетки и асанс орите са снабдени 
със стопери и паник-врати, които 
се заключват, за да се избегне на-
влизането на хора в опасната зона. 
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технологичен режим и добро 
експлоатационно състояние на 
агрегатите в металургията. Ра-
ботата изисква висока прециз-
ност и концентрация в тежки и 
нетипични условия. 

l Използването на съвременни 
техники и материали, както и 
спазването на нормативните 
изисквания осигурява безопас-
ното извършване на взривните 
работи.   

l За в бъдеще е необходимо раз-
работването на система за оцен-
ка на риска, която обезателно 
ще включи и методични насоки 
за евентуални и непредсказу-
еми опасности, системата ще 
осигури спокойствие, сигурност 
и надеждност при извършване 
на взривните работи.
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РЕЗЮМЕ

Геомеханичните процеси са подложени на влиянието 
на различни постоянно и временно действащи факто-
ри, главните от които могат условно да се разделят на 
две групи – природни и регулируеми. За изучаването 
на изброените фактори върху напрегнатото деформа-
ционно състояние на масива и протичащите в него 
процеси се организират постоянни, дълговременни 
или краткосрочни „   измервания. За целта се 
прилагат основно две групи методи – за измерване 
на напреженията и методи за измерване на деформа-
ции и премествания.

КЛЮ ОВИ Д МИ  деформации, кстензометри, из-
мервания, премествания, мониторинг

Доклад т е отли ен с п рва награда в направление инно дело  на Националния конк рс а лади ени и специалисти от 
инното дело  геологията и  етал ргията  органи иран от НТС по ДГ  и НТС в лгария.

Още ин ор ация а конк рса о е да на ерите на стр. 18 в настоящия ро  на списанието

ВЪВЕДЕНИЕ

Изучаването на процесите на деформиране и движе-
ние на скалите се осъществява посредством измер-
ване на абсолютните или относителни премествания 
на елементите от масива, възникнали при нарушава-
не на неговото естествено напрегнатото и деформи-
рано състояние в следствие на минните работи.

За измерване на абсолютните премествания на под-
земните изработки най-често се използват различни 

видове екстензометри, монтирани в специално про-
бити за целта сондажи в определена схема, в грани-
ците на предполагаемата област на влияние на мин-
ните дейности 1 .

О ИСАНИЕ НА ИНСТР МЕНТИТЕ

Използваните екстензометри в рудник „Челопеч“ са  
S  B  - многоточков екстензометър  и S  

 „умен“ кабел   .
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S  B      се 
състои от 4 компонента  

Тяло съставено от датчици поместени в алуминиеви 
анкери до 6 бр.  разделени по между си от полиети-
ленови тръби външни , във вътрешността на които 
се намират други вътрешни тръби  които в зависи-
мост от дължината  могат да бъдат от фибростъкло 

или полиетилен. Във вътрешните тръби се намират 
пръти от фибростъкло до 6 бр.  които свързват всеки 
един от алуминиевите датчици с главата на екстензо-
метъра.

Главата представлява тръба с диаметър 33  1,3“ , 
в която се намира електрониката, която преобразува 
засеченото изместване от датчиците в електрическо 
напрежение.

ИН  ДЕЛ О ДЕЛ ЕВ е инженер „Геомеханика“ в „Дънди Прешъс 
Металс Челопеч“ АД. През 2001 г. завършва своята магистърска 
степен в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и придоби-
ва квалификация минен инженер. Професионалният му път започ-
ва през 2001 г. като подземен колектор в рудник „Челопеч“. През“
2003 г. работи като инженер „Добив“ в „Илинденци Мрамор“ АД. От 
2004 г. до 2005 г. последователно заема длъжностите подземен 
колектор и минен техник „Геомеханика“ в „Дънди Прешъс Металс Че-
лопеч“ АД. През 2005 г. става Технически асистент инженер „Геоме-
ханика“. От 2006 г. заема длъжността инженер „Геомеханика“. 

иг. 1. S  X и S  able bolt

MPBX
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лектрически проводници, които служат за пренася-
не на напрежение до потенциометри в главата на уре-
да, така и за отчитане на входящото напрежение от 
всяки един от датчиците на екстензометъра. За оси-
гуряване защитата на проводници се използва поли-
етиленово покритие позволяващо циментирането им 
при нужда от защита.

онектор свързващ B  към всяко едно устройство 
за разчитане на информация от серията   

  S . По-конкретно, B  
може да бъде разчетен с  S  че тец, S  

, S  3 регистратор на данни или да бъде 
следен дистанционно с  – U чрез безжичната 
мрежа на N  . Данните могат също така 
да бъдат разчетени с ръчен мултиметър и преобразу-
вател на електрическо напрежение 2 .

S    се състои също от 4 компонента  

l Въжен анкер със или без уширения, в центъра на 
който се намира тръбичка от неръждаема стома-
на в която са разположени датчиците на екстен-
зометъра до 6 бр. , всеки от които е закрепен на 
специфично място по дължината на стоманената 
тръба. Всеки датчик на екстензометъра се свърз-
ва с главата на екстензометъра.

l Главата представлява тръба с диаметър 33  
1,3“ , в която се намира електрониката, която пре-

образува засеченото изместване от датчиците в 
електрическо напрежение.

l лектрически проводници, които служат за прена-
сяне на напрежение до потенциометри в главата 
на уреда, така и за отчитане на входящото напре-
жението от всяки един от датчиците на екстензо-
метъра. За осигуряване защитата на проводници 

се използва полиетиленово покритие позволява-
що циментирането им при нужда от защита.

l Конектор който се използва за свързване към 
 устройств  за разчитане не информация от 

серията     S . 
По-конкретно, B  може да бъде разчетен с  
S  четец, S  , S  3 регистра-
тор на данни или да бъде следен дистанционно 
с  – U чрез безжичната мрежа на N  

 33 .

МОНТИРАНЕ

кстензометрите се монтират чрез циментирането 
им в предварително пробити сондажи в направле-
ние на очакваните премествания. Сондажите за ин-
сталиране е необходимо да са чисти, като частта от 
дължината, която ще се циментира трябва да бъде с 
10  по голяма от дължината на екстензометъра с 
главата. Диаметъра на сондаж за монтиране на един 
екстензометър е минимум 50 . Тялото, главата и 
електрическите проводници трябва да бъдат чисти от 
кал и прах до инсталирането им в сондажа. Цимен-
тирането на екстензометъра става с водо-циментов 
разтвор в съотношение 0,42 В Ц  за възходящи сон-
дажи и 0,45 В Ц  за низходящи. При циментиране на 
низходящи оводнени сондажи, циментовия разтвор е 
необходимо да бъде с по-ниско съотношение В Ц  с 
цел избутването на водата от сондажа във височина. 
Частта от електрическия проводник която се намира 
в полиетиленова тръба след сондажа е възможно да 
се торкретира с цел обезопасяване. Местоположе-
нието на останалия електрически проводник без по-
лиетиленова тръба и конектора за свързване с  
устройств , се обозначава и обезопасява с цел пред-
пазване от минаващите машини.

иг. 2. а ери и нанасянето и
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СНЕМАНЕ НА ИНФОРМА ИЯ

След доставяне и разопаковане на екстензометъ-
ра на мястото за монтиране, се извършва замер на 
всички датчици за да се уверим в изправността на 
инструмента.

Следващите замери се правят непосредствено след 
циментирането   1  и 24  след него 2 . Тези за-
мери постъпват като базови данни от които започва 
измерванията на преместванията във времето. 

Рутинни замери, след които се определят премества-
нията във времето, в кой датчик и натоварването на 
S    3 . 

ОБРАБОТКА НА ИНФОРМА ИЯТА И ИНТЕР РЕТА ИЯ

За правилната обработка на данните от замерите е 
необходимо да знаем ориентацията и местоположе-
ние на инструмента спрямо зоната за измерване

иг. 3. Нанасяне на данни при ни одящи сонда и

иг.  4. Пре естване в в вре ето при ни одящи сонда и иг.  5. Пре естване по д л ина при ни одящи сонда и

При низходящи и наклонени надолу сондажи в които 
главата на екстензометъра се намира в горната част 
на сондажа  .

При възходящи и наклонени нагоре сондажи в които 
главата на екстензометъра се намира в долната част 
на сондажа  .

Данните които получаваме от замерите на S  
B  и S   , показват преместванията 

във времето   и   и диапазона в който се 
проявяват   и  . При S    по-
лучаваме и данни за натоварването на въжения ан-
кер около отделните датчици  .

ЗАКЛЮ ЕНИЕ

Данните получени от екстензометрите ни дават една 
по реална представа за състоянието на масива в 
зони за които имаме данни или предполагаме че ще 
бъдат повлияни от минните дейности. 
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Дълбочината и развитието във времето на дефор-
мационните процеси както и натоварванията които 
оказват върху крепежната конструкция.

Точните данни получени за преместванията в масива 
и натоварванията върху крепежната конструкция ни 
позволяват калибрирането на геомеханичните моде-
ли използвани при проектирането на отделните мин-
ни дейности.

ИЗ ОЛЗВАНА ЛИТЕРАТ РА

1. Проучване на възможности за инструментално изслед-
ване на процесите на деформиране на масива около зо-
ните на обрушване на участъци „Запад“ и „Централен“ в 
рудник „Челопеч“, Договор 1728, изследователски отчет, 
Юли 2001г.

2. S  B  ,   .

3. S    ,   .

иг. 6. Нанасяне на данни при в одящи сонда и

иг.  7. Пре естване в в вре ето при в одящи сонда и иг.  8. Пре естване по д л ина при в одящи сонда и

иг.  9. Натоварване по д л ина на реда
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СЪ ОСТАВКА НА МЕТОДИ ЗА ИЗ ИСЛЯВАНЕ
НА НАДРАБОТКА И ОДРАБОТКА
В НЕДОСТЪ НИ МИННИ ИЗРАБОТКИ

Мартин Колев, е-  . .  
Д-р инж. Сергей Михалев, е-  S . .
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София

COMPARISON OF METHODS FOR CALCULATION OF OVERBREAK AND UNDERBREAK 
IN INACCESSIBLE MINE WORKINGS

 , е-  . .  
. . S  , е-  S . .

U     G  “S .  , София
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РЕЗЮМЕ

Настоящия доклад разглежда съвременни маркшай-
дерски методи за определяне, формата и размерите 
на недостъпни минни изработки, и последващо опре-
деляне на съответствието между проектни, и изпъл-
нени параметри на минната изработка надработка и 
подработка . Направена е съпоставка между изчис-
ляваните несъответствия с проекта при използване-
то на два от основните метода за сканиране на добив-
ни камери в актуалната практика –   
S  и сканиране с Безпилотен летателен апарат.
За провеждането на експерименталната част са про-
ведени маркшайдерски измервания със съответно-
то оборудване на пет добивни камери в рудник „Че-
лопеч“.

КЛЮ ОВИ Д МИ  маркшайдерство, безпилотни ле-
тателни средства, надработка и подработка,  

 S  S

Доклад т е отли ен с втора награда в направление инно дело  на Националния конк рс а лади ени и специалисти от 
инното дело  геологията и  етал ргията  органи иран от НТС по ДГ  и НТС в лгария.

Още ин ор ация а конк рса о е да на ерите на стр. 18 в настоящия ро  на списанието

Взависимост от прилаганата система на разра-
ботване и конкретните минно-геоложки и мин-
но-технически условия в дадено находище, мин-

ните изработки в които се води добив се заснемат по 
различни методи. Точността и детайлността на засне-
мане обуславят и надеждността при определянето на 

надработката и подработката, респективно загубите 
и обедняването при експлоатацията на дадено нахо-
дище. С развитието на минното дело и технологиите, 
маркшайдерското заснемане на недостъпни минни 
изработки преминава от използването на методи с 
компас, ролетка и балони с въздух до приложението 
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МАРТИН КО
ЛЕВ е студент 
по „Маркшай-
дерство и гео-
дезия“ в Мин-
н о - г е о л о ж к и 
у н и в е р с и т е т 
„Св. Ив. Рил-
ски“. Започва 
професионал-
ния си път като 
м а р к ш а й д е р 
при строител-
ството на трети 

метродиаметър в град София. От 2018 г. работи 
като маркшайдер в „Дънди Прешъс Металс Че-
лопеч“ АД. Професионалните му интереси са 
свързани с развитие и внедряване на нови  тех-
нологии  в  маркшайдерските  дейности.

на автономни сканиращи безпилотни летателни апа-
рати.

МЕТОДИ ЗА ЗАСНЕМАНЕ НА НЕДОСТЪ НИ МИННИ 
ИЗРАБОТКИ

Според 1  в практиката няма строго установени на-
чини за заснемане на големи празни пространства. 
Известни са методи и уреди приложими само за кон-
кретни условия. Като най-широко приложение до сре-
дата на  век намират ортогоналния и тахиметрич-
ния метод с неговите разновидности.

l ОРТОГОНА ЕН ЕТОД. При него от страните на 
бусолен или теодолитен полигон, положен в под-
ходящо направление в минната изработка, се из-
дигат перпендикуляри към подходящи точки от 
стените и горнището . Методът се прилага при 
камери с голяма площ и малка височина.

l ТА И ЕТРИЧЕН ЕТОД. По изработка, която 
води до камерата и в самата камера се полага те-
одолитен полигон. В камерата полигоновите точ-
ки се залагат в места, от които по полярния метод 
може да се заснемат голям брой характерни под-
робни точки. Разстоянията до тях се определят 
тахиметрично с малка лата 1 . Този метод също е 
приложим при камери с голяма площ и малка ви-
сочина. Разновидности на тахиметричния метод 
могат да решат задачата и при камери с голяма 
височина. Такива са методите с измерване на ви-
сочините с балон, определяне на височините със 
светлинни лъчи и др.

l VI  ONI O IN  S S  ( S). Резултатите 
от дългогодишната практика, развитието на тех-
нологиите и стремежът за по-качествено марк-
шайдерско осигуряване на добивните процеси е 
довел до създаване на принципно нов тип инстру-
мент технология още в началото на 90-те години 
на  век - S   S  - сис-
тема за наблюдение на празнини . След появата 
му на пазара той бързо се налага в световната
маркшайдерска практика поради редицата пре-
димства, които притежава спрямо конвенцио-
налните дотогава маркшайдерски методи за зас-
немане на големи празни иззети  пространства. 
Основните производители на този тип инструмен-
ти са канадската  ,  – Вели-
кобритания и G S  - Австралия.

Всички те работят на идентичен принцип, а именно 
позициониране на инструмента вътре в добивното 
пространство, посредством комплект, сглобяеми 
или телескопични пръти  . Това от своя страна 
намалява „слепите“ зони и позволява пълното и на-
деждно сканиране на добивната изработка добивно-
то пространство, без да се застрашава здравето на 
оператора най-често на маркшайдера .

С навлизането  в практиката, тази технология променя 
изцяло методите за засн мане на подземни празни-
ни особено на недостъпни и такива с високорисков 
достъп . Инструментите са създадени специално за 
подземна работа и осигуряват бързи, безопасни и 
прецизни измервания в предизвикателните условия 
на работа под земната повърхност 2 .

Управлението на качеството на добиваната суровина 
е от изключителна важност в минната промишленост. 
Използването на системи от типа S, дава възмож-

Д Р ИН  
СЕРГЕЙ МИ
ХАЛЕВ е гла-
вен маркшай-
дер в „Дънди 
Прешъс Ме-
талс Че-
лопеч  АД. 
Завършва па-
ралелно две 
б а к а л а в ъ р -
ски специал-
ности в Мин-
но-геоложки 

университет „Св. Ив. Рилски“ по „Маркшайдер-
ство и геодезия“ и „Геология и геоинформатика“. 
Работи в областта на минното дело от 2010 г. 
От 2021 г. има докторска степен и преподава в 
катедра „Маркшайдерство и геодезия“ на МГУ 
„Св. Ив. Рилски“.
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ност да се проследява съответствието на проектни и 
актуални параметри на добивните пространства, да 
се наблюдават, анализират, и оптимизират процесите 
на пробивно-взривни работи ПВР . Процесът спома-
га за по-пълно и качествено изземване на полезното 
изкопаемо с минимизиране на загубите, обедняване-
то, респ. надработката или подработката.

l СКАНИРА И Е ПИ ОТНИ ЕТАТЕ НИ АПАРА-
ТИ ( А). динно в подход за заснемане скани-
ране на недостъпни минни изработки е използва-
нето на БЛА, оборудвани със скенер и компютър. 
През последните няколко години те БЛА или 
дронове  намират широко приложение в ежедне-
вието на нашето общество - от детски играчки до 
високот хнологични инструменти, изпълняващи 
автономни и отговорни мисии. Водеща роля в 
развитието и приложението на БЛА за сканира-
не на подземни минни изработки имат иноватив-
ните технологични компании  , 

 и . За реализацията на експери-
ментите, свързани с темата на настоящия доклад 
е използван модела  на  , 
който е разработен съвместно с екипа на „Дънди 
Прешъс Металс .

За разлика от статичните S инструменти, БЛА ска-
нират заснемания обект докато се придвижват в него 
(  . По този начин е постигнато до 100  покри-
тие с висока резолюция на стените, пода и тавана на 
отвореното пространство, без да са оставени т. нар.
„сенки“ и „скрити“ зони, което способства за оптимал-

ното определяне на формата и размерите на минната 
изработка и е надеждна основа за последващи изчис-
ления и анализи.

ОБРАБОТКА И МОДЕЛИРАНЕ НА ДАННИ
ОТ ЗАСНЕМАНЕ НА МИННИ ИЗРАБОТКИ

Обработката, моделирането, изчисляването и анали-
за на резултатите от маркшайдерското заснемане на 
минни изработки в настоящата практика основно се 
случва в различни софтуерни продукти. Всички те из-
ползват различни алгоритми и методики за създаване, 
и моделиране на данните от заснеманията – най-чес-
то , , , S  G  и 
др., с възможност за последваща обработка с прила-
гането на B  функции, а за изчисляване на обе-
мите на създадените обекти най-често се използват 
методите на хоризонталните и вертикални сечения, 
неправилните призми, гранични повърхнини и др. 
Настоящата практика предлага широк избор от соф-
туерни продукти за подобен тип дейности. Такива са 

  3 , G  G S, , , S  
и др. За целите на настоящия доклад, при създаване-
то моделите на сканираните изработки и последва-
щата им обработка и изчисляване на обемни данни 
са използвани G  G S и  S  UG.

иг. 1. С е ати на постановка а сканиране на до ивна ка-
ера с S

иг. 2. С е ати на постановка а сканиране на до ивна ка-
ера с А 3



МАРКШАЙДЕРСТВО 

49ИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ     1-2/2022

Метод
на заснемане

Среден бро  
заснети точки

Среден бро  
използвани 

точки

Средно време 
за сканиране, 

минути

CMS 55 000 16 800 7

Сканира  ЛА 30 000 000 18 200 2-3

иг. 3. а - одел на до ивна ка ера 151-225-5  сканирана с S инстр ент   - одел на до ивна ка ера 151-225-5  ска-
нирана с А

ЕКС ЕРИМЕНТАЛНИ ДАННИ И РАКТИ ЕСКИ
РЕЗ ЛТАТИ

За съпоставка на моделите на добивни камери по-
лучавани вследствие на сканиране със S апара-
тура и БЛА     са направени сканирания на 
5 произволно избрани добивни камери в рудник „Че-
лопеч . Сканиранията по различните методи на вся-
ка една от камерите са осъществени в максимално 
кратък времеви интервал. Извършени са сравнения 
както на получените обеми на камерите, така и на из-
числените надработка и подработка за всяка една от 
тях. Облакът от точки получен при сканиране с БЛА е 
със среден брой 30 000 000 точки, което затруднява 
по-голямата част от наличните софтуерни продукти 
за обработка, по тази причина първоначалния облак 
е „разреден“ до 10 с  минимално разстояние между 
две съседни точки. В   са представени данни за 
средния брой заснети и използвани точки за създа-
ване на модел при двете системи.

Резултатите от създадените модели с информация 
от двата метода на сканиране показват разлика на 
обема в рамките на допустимата стойност от 3 , съ-
гласно 4   . Въпреки близките стойности в 
обема на сканираните обекти, съществено влияние 
върху производствените процеси оказват фактори-
те надработка и подработка. Техните стойности имат 
съществена разлика при моделирането и изчислява-
нето им с различните модели на сканиране   и

 .

Близките стойности на надработката и подработка-
та, изчислени посредством модели, получени от раз-
лични източници дават основание да се смята, че и 
двете технологии S и БЛА  предоставят достатъчно 
добри данни за отчитане изпълнението на добивни-
те дейности. Въпреки това по-голямата детайлност и 
равномерно покритие, и разпределението на точките 

Та л. 1. Данни а средния ро  аснети и и пол вани то ки 
а с даване на одел при двата етода на асне ане

Та л. 2. С поставка на о е  на до ивни ка ери  сканирани 
с А и S

Камера Обем , 3 Обем ЛА, 3 Разлика

19W-290-7C  40 ,2 4  454,4 0,4

151-300-9E 24 , 42 , 2,

151-225-5G 2  4,425 2  2 ,55 ,

147-120-1B 2 ,50 45, 52 ,

151-135-5A  5 ,2  ,542 2,

получени от сканиращия БЛА дават по-надеждна ин-
формация за анализ на постиганите резултати, и бъ-
дещо планиране на добивните дейности.
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посредством сканиращи БЛА, все по-бързо се 
утвърждават, като предпочитани варианти. Въз-
можностите, които дават подобни системи могат 
да променят и подпомогнат не само маркшайдер-
ското заснемане на минни изработки, а и други 
аспекти от подземното разработване на полезни 
изкопаеми.

l Приложението на сканиращи БЛА за заснемане на 
недостъпни минни изработки и използването на 
резултатите от тях за определянето на надработка 
и подработка респективно загуби и обедняване , 
превъзхождат по пълнота, детайлност и безопас-
ност наложените доскоро в практиката методи и 
предоставят допълнителни възможности за ана-
лизи оптимизация на добивните дейности в под-
земни условия.
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ИЗВОДИ И ЗАКЛЮ ЕНИЕ

l Постиганите резултати от използването на ска-
ниращи БЛА в подземни руднични условия предо-
пределят все по-широкото им навлизане в марк-
шайдерската практика. Основните фактори, които 
мотивират смяната на добре позната и доказала 
се във времето технология, с един по-иновативен 
подход, са свързани най-вече с безопасност, де-
тайлност, покритие, време за изпълнение.

l Основно предимство при заснемането на големи 
празни пространства чрез сканиращ дрон, е пъл-
нотата на получения облак от точки, която може 
да достигне до 100  покритие на недостъпното 
пространство, което позволява извършването на 
коректен анализ, достоверно отчитане и надеждно 
планиране на бъдещите минни работи.

l Навлизането и утвърждаването на иновативни 
методи и идеи непрестанно променят наложени-
те в практиката технологии и норми. Макар и все 
още в начален етап на своето развитие, методи-
те за заснемане на недостъпни или небезопасни 
пространства в среда, с липса на GNSS покритие, 

Та л. 3. С поставка на надра отка е д  одели от S и 
А*

Камера Надработка CMS Надработка ЛА Разлика

19W-290-7C 2, 2, 0,5

151-300-9E 2, 4,2 ,

151-225-5G ,5 , 2,

147-120-1B 4, 5,5 0,

151-135-5A 2, ,2 0,5

Та л. 4. С поставка на подра отка е д  одели от S 
и А*

Камера Подработка CMS Подработка ЛА Разлика

19W-290-7C 5, 5, 0,

151-300-9E 5, , ,

151-225-5G 2, 4, 2,0

147-120-1B 4, 4, 0,

151-135-5A 5,5 4,5 ,0

*Изчислените надработка и подработка в камерите са базирани на 
точното геопространствено положение на изпълнения спрямо про-
ектния модел на изработката
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НОВИ НА РАВЛЕНИЯ РИ РОЛКОВИ 
СКАЛОРАЗР ШАВА И ИНСТР МЕНТИ

Веселин Христов Митков, veselin_mitkov@abv.bg
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

NEW TENDENCIES IN THE ROLLER CONE BITS
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РЕЗЮМЕ

В настоящият доклад се разглежда и анализират 
ролкови скалоразрушаващи инструменти, тяхната 
конструкция и новите направления. Показани са ут-
върдени принципи и технико икономически подход за 
избор на ролково длето при сондиране на сондажи за 
нефт и газ.

КЛЮ ОВИ Д МИ  ролкови скалоразрушаващи ин-
струменти , нефт и газ , сондиране , нови направления

Конструктивно ролковите дле-
та се състоят от обикновено  
три еднакви по размер конус-

ни ролки и три еднакви крака 1 . 
Всяка конусна ролка е монтирана 
върху лагери, които се лагеруват 
върху ос, която представлява не-
разделна част от крака на длетото. 
Трите крака са заварени заедно и 
оформят цилиндричната секция, 
която завършва с резба за присъе-
диняване към тежката щанга. 

Съществуват два вида ролкова 
длета в зависимост от вида на ра-
ботния орган 3  на конусната рол-
ка

l резовани ролкови длета  Ре-
жещата конструкция работен 
орган  е изработена чрез фрезо-
ване на специална  стомана из-
граждаща ролката.

l Твърдосплавни ролкова длета  
Режещата конструкция работен 
орган  представлява поредица 
от твърдосплавни щифтове по-
ставени върху конусната ролка.

На  са показани представите-
ли и на двата вида ролкова длета.

Доклад т е отли ен с п рва награда в направление Геология и екология  на Националния конк рс а лади ени и 
специалисти от инното дело  геологията и  етал ргията  органи иран от НТС по ДГ  и НТС в лгария.
Още ин ор ация а конк рса о е да на ерите на стр. 18 в настоящия ро  на списанието

иг. 1. ре овано и тв рдоспавно рол-
ково длето
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ОСНОВНИ ФАКТОРИ РИ РОЕК
ТИРАНЕ КОНСТР К ИЯТА
НА РОЛКОВИ ДЛЕТА

Конструкцията на ролковото длето-
то се определя от вида на скалата 
нейните физикомеханични параме-
три, която ще се сондира и необхо-
димия диаметър за сондиране. Три-
те крака и отворите за промиване 
са идентични, но формата и разпре-
делението на зъбите на трите кону-
са се различават.  Конструкцията 
трябва да гарантира, че трите крака 
трябва да бъдат еднакво натоваре-
ни по време на сондиране. 

РОЛКОВИ ДЛЕТА С ФРЕЗОВАНИ 
ЗЪБИ 

ро   о с  Профилът на ко-
нуса определя продължителността 
на работа на длетото просонди-
рани метри . Конусите с по-плосък 
профил са повече издръжливи, но 
дават по-ниска механична скорост 
на сондиране, докато заобленият 
профил осигурява по-бързи меха-
нични скорости на сондиране, но 
е с по-малка продължителност на 
сондиране.

Ъ     е  Ролко-
вите длетата могат да имат тънки 
и дълги зъби, показани на  
или къси и дебели зъби - на   .

Дългите зъби са предназначени за 
сондиране  на меки скални фор-
мации с ниска якост на натиск. 
По-твърдите скали имат висока 
якост на натиск и не могат лесно да 
бъдат разрушени, като се използ-
ват типични стойности на тегл то 
върху длетото. Следователно д лета 
за твърди скали имат много по-къ-
си и повече  зъби с по-голяма но-
сеща площ. Следователно късите 
зъби ще имат по-малка вероятност 
да се счупят, когато са подложени 
на големи осови натоварвания. Зъ-
бите прилагат товар върху много 
по-голяма площ и разрушават ска-
лата чрез комбинация от смачква-
не, създаване на фрактури и натро-
шаване. 

Форм   е  Погледнато от-
страни, повечето зъби изглеждат 
като А без напречната греда. Има 
и други дизайн като -, U- или -об-
разна форма, които са по-трайни и 
обикновено се намират в перифе-
рията на длетото. Това е показано 
на   . 

РОЛКОВИ ДЛЕТА С ТВЪРДОС ЛАВ
НИ ЗЪБИ

Т р ос   акторите за 
проектиране  свързани с измества-
нето на конуса, профила на длетото, 
профил на конуса обсъдени по-горе 
за длетата с фрезовани зъби се от-
нася и за длетата с твърдосплав-
ни зъби. Работните елементи на 
твърдоспавните длета разчитат на 
вложки от волфрамов карбид които 
се поставят на определени места в 
ролковите конуси на длетото. Ос-
новното при проектиране е опреде-
лянето на изпъкнатостта на щифта, 
формата на щифта, броя и остоя-
нието на щифтовете.

Бро   о с о е  о е е  
Длета за меки скали имат по-мал-
ко на брой но по-дълги щифтове, 
а длета за твърди, здрави скални 
формации имат голям брой щифто-
ве  с малък диаметър и с ограниче-
на изпъкналост  

Ко ро    ро о е е  
о  на ролковите длета  

иг. 2  ор а на ите иг. 3. ор а на ите

иг. 4 Длето а еки скали (в ляво) и 
длето а тв рди скали (в дясно)

    
 - Международна асоци-

ация на изпълнители на сондажи  
включва четири-цифрен код, който 
показва конструкцията на длетото 
и вида на скалната формация за 
която е предназначено. Първите 
три знака са цифрови, а четвъртия 
буквен.  

На   са показани примери за 
различни длета по .
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ИЗБОР НА ДЛЕТО

Важен техникоикономически пока-
заел при избора на длето е цената 
на линеен метър сондиране  на сон-
даж. В определянето на цената на 
линен метър сондаж участват след-
ните основни параметъра

l Проходка на  длетото, 

l Механична скорост

l Цена на ролковото длетото.

За целта се използва следната фор-
мула 2

       ,

където  

C е стойността на линеен фут ме-
тър  прокаран сондаж, US

Cb  - цената на длетото, US
Rt - времето на работа на длетото 

чисто сондиране , 
Tt - времето за спуско-подемни 

операции, 
Cr - цената на работа на сондажна-

та апаратура за час, US
F - просондирани метри проход-

ка .

Показаната формула свързва цена-
та на линеен фут метър  прокаран 
сондаж с цената на длетото. Полу-
ченият резултат се  използва да 
се сравнят различни видове длета 
при прокарване на сондаж за нефт 
и газ.

НОВИ НА РАВЛЕНИЯ

З   ер е о  м   
со

Възвратния клапан се монтира в 
длетото, за да предотврати проник-
ването на шлам твърди частици  
в лагерните възли чрез каналите 
за циркулация на въздух промив-
на течност . Дизайнът на клапана 
позволява незабавно да се затвори 
отвора за въздух при спиране на 
доставяне на компресиран въздух, 
това също така спира поглъщането 
на вода и шлам в кухините на длето-
то показано на  .

иг. 6.  С е а на в вратен клапан

иг. 5. При ери а ра ли ни длета по I

4  216                    17  447                     9  837

иг. 7. С е а на лапките и щи товете по тя

З   е  е о о

За успешната работа и висока ефек-
тивност на длетото е много важно 
да се защитят и лапките краката  

на длетото. Това се постига чрез 
поставяне на резци и по външния 
диаметър на длетото и така износ-
ването се поема от щифтовете, а не 
от тялото на работния инструмент. 
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С времето и с изследване на данни на вече износени 
сондажни инструменти инженерите са достигнали до 
оптимален начин на поставяне на вложките и също 
така оптимален техен размер, това може да се види 
на   как с времето лапките на длетата са стана-
ли все по-подсигурени. 

Р о о е е  о е е

С напредване на технологиите и данните получени от 
сондажите, от скалите и от износените длета, инже-
нерите непрекъснато експериментират и търсят нови 
начини за разположението на щифтовете в различни 
условия на сондиране, както е показано на   и 

 . 

С всички нововъведения освен инструментите – рол-
ковите длета също така и машините с които се произ-
веждат те и технологията на изработване се налага 
да се подобри. Заради това всички фирми произво-
дителки на ролкови длета разполагат с най-новата 
техника – модерни стругове и пневматични преси по-
казани на   и  .

ЗАКЛЮ ЕНИЕ

От направения анализ , може да се направят следни-
те заключения

l Основните фактори при проектиране на ролково 
длето са  вида на скалата нейните физикомеха-
нични параметри, която ще се сондира и необхо-
димия диаметър за сондиране

l При избора на длето за сондиране на конкретна 
скална формация трябва да бъде съобразена с 
класификацията , тоест длетото да е подходя-
що за тази скална формация.

l Правилният избор на ролково длето в зависимост 
от геоложките условия на сондиране е съществе-
но за намаляване цената на линеен метър прока-
ран сондаж.

l Новите направления в конструирането на ролкови 
длета е свързано с защита на лагерите от шлама в 
сондажа, защита на лапките на длетото и разполо-
жение на щифтовете.
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ХРОНОЛОГИЯ НА ЕРИОДИ НИЯ Е АТ НА 
БЪЛГАРСКИТЕ МИННИ С Е ИАЛИСТИ РЕДИ  Г  
ГОДИНАТА, В КО ТО  С ЗДАД НО НАСТО ТО 
СПИСАНИ  “МИННО Д ЛО И Г ОЛОГИ

По повод 75-годишнината на списание „Минно 
дело и геология  в бр. 10 21 г. припомнихме на 
нашите читатели историята на изданието, пре-

минало през много превратности и изпитания, и не 
само оцеляло, но и превърнало се в едно модерно и 
актуално издание.  

От създаването на списание „Минно дело и геология  
в края на 1946 г. досега то се развива и оформя като 
обществена трибуна за изява на минните специали-
сти, работещи в производството и науката, които са 
свързани с рудодобива, въгледобива, геологията, 
нерудните изкопаеми и декоративно-облицовъчните 
скали. Изданието отразява цялостно постиженията, 
проблемите и развитието на минното производство, 
както и ролята и значението на минните науки в този 
процес. 

В следващите редове хронологично ще ви разкажем 
за периодичния печат на българските минни специа-
листи преди 1946 г. Пълното съдържание на списани-
ята, с които разполагаме, ще споделим с нашите чи-
татели на сайта на списание „Минно дело и геология .

1  Г.  ПИ А ИЕ А ЛГАР КО
ТО  И Е ЕР О АР ИТЕКТУР О 
ДРУ Е ТВО
Преди възникването на специализиран минен печат, 
минните инженери са имали възможност за изява в 
„Списание на Българското инженерно-архитектурно-
то дружество“, което се отпечатва веднъж на два ме-
сеца. Първият брой на списанието излиза през м. юли 
1894 г. То е замислено едновременно със създаване-
то на БИАД през 1892 г. като печатен орган, трибуна 
на всички въпроси, свързани с техническите науки и 
задачи. На 22 януари 1894 г. на второто заседание на 
общото годишно събрание е избрана първата редак-
ционна комисия, като за инженерната група в съста-
ва  влизат инженерите П. Николов, Л. Хашнов и Ст. 
Бояджиев, а за архитектурната – арх. ордан Мила-
нов и инж.-арх. Г. П. Ненов. 

е разгледаме по-подробно юбилеен брой на „Списа-
ние на БИАД“ от м   , издаден по случай 1000 
години от Симеоновата епоха и 50 години от Осво-
бождението на България, с който да се покаже техни-
ческото развитие на страната ни. В броя наред с раз-

делите Благоустройствено дело, Водно дело, Военно 
инженерно дело, Електрификационно дело, елезопът-
но дело, Металургично дело, Пристанищно дело, Пътно 
дело, Телеграфно и телефонно дело, Технико-химиче-
ско дело и Трудова повинност, сборникът съдържа и 
обзорите Минерални води,.с автор Кръстю Бояджиев, 
минен инженер и Мините и кариерите в България, с 
автор Богомил Радославов, минен инженер и марк-
шайдер.

В първия материал е направена класификация на ми-
нералните води по техния състав и радиоактивност. 
Разгледани са съществуващите минерални бани и 
тяхната принадлежност - държавни, окръжни и об-
щински. Авторът изказва съжаление, че липсва „зако-
ноположение за запазване, уреждане и стопанисване 
на курортите ни“.

Втората монография „Минитэ и кариерите въ Бълга-
рия от Освобождението до края на 1928 година“ е с 
впечатляващ обем от 23 страници и съдържа снимки, 
таблици и схеми. 

Б. Радославов отбелязва, че до Освобождението от 
турско робство минната промишленост в България 
е била слаборазвита. Останките от няколкото само-
кова видни и мадани  са били последните свидетели 
на средовековното металодобиване при Самоков, До-
лна баня, Костенец и трополе. Съществували са две 
въглищни петна, които били експлоатирани по много 
примитивен начин и съответно с минимален добив. 
Иззетите въглища били използвани основно от ко-
вашките работилници.

Авторът отделя специално внимание на създаване-
то през 1890 г. на Отделение за мините и Специална 
администрация по мините, кариерите и минералните 
води, която първоначално е била към Министерство-
то на финансите, а по-късно към Министерството на 
търговията и земеделието. През 1912 г. Отделението 
преминава към новосъздаденото Министерство на 
търговията, промишлеността и труда. Постепенно 
функциите и персонала на отделението се разрастват 
и към 1928 г. включва следните отделни служби  1  
секция по мините и кариерите  2  бюро по минерал-
ните води и баните  3  секция по монтанистически и 
геофизически проучвания  4  секция по химическите 
и механически изследвания  5  бюро по маркшайдер-
ство. 
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Кор   „С с е  БИАД“ о    е о е  В е о е омес е  о р  мо о р  о е  „М
э  р ер е  Б р  о  Ос о о е е о о р    о “ с ор Бо ом  Р ос о  м е  е ер  

и ин енер  арк а дер

В статията се отбелязва, че редом с развитието на са-
мото Отделение за мините, не по-малко е еволюирало 
и законодателството за мините. Скоро след създава-
нето на Отделението по мините, кариерите и минерал-
ните води е бил изработен законопроект за мините, 
който е внесен за разглеждане и приет през 1891 г. от 

 Народно събрание. В закона е уточнено  собстве-
ността върху всички изкопаеми вещества  правото на 
търсене, придобиването на концесии за експлоатира-
не  запазването на периметри, категоризирането и 
т.н. Приемането на този закон е от особена важност, 
защото дотогава липсват специални законодателни 
норми, регулиращи правата, задълженията и собстве-
ността на кариерите и минералните извори. В сила 
са все още турските закони, като за мините напр. се 
прилага разпореждане от 3. .1869 г., а за кариерите 
и минералните изв и - общият закон за поземлената 
собственост от 1.3.1858 г. 

Други важни закони, които се изтъкват в материала 
са  Закон за минералните извори, разработен и приет  
през 1891 г.  Закон за кариерите, подготвен и приет 
през 1892 г. и допълнен през 1895 г., както и Правил-
ник за експлоатацията на мините и безопасността в 
тях от 1919 г. Тези нормативни актове дават добра 
основа за развитие на минното дело. От приложена 
таблица се вижда значителното нарастване на броя 
на издадените позволителни за търсене, напр. през 

1899 г. те са 2  през 1909 - 90  през 1919 г. - 119   през 
1920 г. - 100  през 1921 г. - 123  през 1927 г. - 118.

По-нататък в монографията авторът разглежда 
най-главните каменовъглени басейни, които включ-
ват държавните до 1925 г.  въглищни - „Перник“, „Бо-
бов дол“, „Марица“, както и около 20 по-малки частни 
мини. Посочени са и басейните с антрацитни въгли-
ща  Свогенския включващ 6 мини  и Станевския. По 
отношение на рудните находища подробно е разгле-
дана мината „Плакалница-Медна планина“, а по-на-
кратко тези от Искърския пролом, Родопския, Бурга-
ския и Кюстендилския руден масив 

По отношение на производството на въглища се отчи-
та повишаване на производството до степен, до коя-
то задоволява нуждите на вътрешния пазар, насища 
го и търси нови пазари извън България. о се отна-
ся до рудите авторът подчертава, че „имаме руди въ 
най-голэма разнообразность, които обаче, по липса 
на капитали, удобни и евтини транспортни срэдства 
и пр. оставатъ и досега неизползувани“. 

Разгледани са и най-важните кариери в България, 
групирани по категории в зависимост от „естеството 
на експлоатирания в тях материал“  андезити, гран-
ти, сиенити, диорити, пясъчници, варовици, мергели, 
мрамори, гипс  и др. 
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Монографията съдържа обобщени таблици, напр. за
- числото на запазените периметри - по окръзи и по 

години  по години и вещества  
- за отстъпените минни концесии - по години и ве-

щества  по окръзи и вещества
- за пласираното количество каменни въглища по 

консуматори и години от откриването на мините 
1891 г.  до 1928 г. включително

- за производството на каменни въглища от дър-
жавните и частни мини запазени параметри по 
години в тонове

- за вноса и износа на каменни въглища и кокс от и 
в България през времето 1880 до 1928 г. 

Относно минно-техническия персонал на България 
авторът отбелязва, че в годините след Освобожде-
нието български минни инженери не е имало, докато 
през 1929 г. те са 55 - 48 от които българи и 8 руски 
поданици. Тези минни инженери са получили своето 
висше минно образование в следните държави  Гер-
мания - 25 души, както следва  райберг - 18, Берлин -
5, Аахен - 2  Австрия - 11 души в Леобен  Чехия - 1 чо-
век в Пшибран  Белгия - 6 души в Лиеж и Русия - 22 
души , а именно Петроград - 11 души и катеринослав 
- 1 човек.

В заключение авторът изразява надежда, че „се по-
ставя началото на една обширна минна индустрия, 
която да играе важна роля въ нашия быдещ стопан-
ски животъ

„
.

Трябва да отбележим, че в началото на  век  в „Спи-
сание на БИАД“  се появяват първите реклами на раз-
лични видове машини, силнотокова електротехника 
напр. електродвигатели на германските концерни 

G и S , радиоприемници и други. .Това е  
време на бурна модернизация, внасят се все повече 
модерни промишлени стоки, появява се и все по-раз-
нообразна българска промишленост, която се стреми 
да достигне качеството на вносните стоки, като пред-
лага по-изгодна цена. 

„Списание на БИАД“ излиза повече от 50 години - от 
средата на 1894 г. до февруари 1949 г., с прекъсване 
по време на Първата световна война 1915-1920 г. .

1 2  Г.  ПИ А ИЕ МИ О ДЕЛО
Първият документиран опит за създаване на профе-
сионално списание за минното дело датира от фев-
руари 1925 г. В София се появява списание - „Минно 
дело . Под неговото заглавие е написано  „ ъ зно пе-
риодично издание  Вестник на българските миноприте-

атели . Броят е наречен конгресен, тъй като излиза 
по повод на първия конгрес на Съюза на българските 
минопритежатели, проведен в столицата на 30 ноем-
ври и 1 декември 1924 г. 

В изданието се съобщава, че „пред първия редовен 
конгрес Съюзът на българските минопритежатели 
влиза в реда на законните професионални организа-
ции в страната от 8 октомври 1923 г., в който ден Ми-

нистерството на търговията промишлеността и труда 
с писмо  13700 утвърди Устава на Съюза .

В списанието са поместени още кратки информации 
за отчетите на ръководството на формированието, 
списъците на избрания управителен и контролен съ-
вет, както и на членовете на Съюза с притежаваните 
от тях минни концесии в страната. 

Съобщава се, че въз основа на приетия по-рано устав 
е избран нов управителен съвет с председател инж. 
Иван Славов, зам.-председател Михаил Икономов и 
пет члена. Публикувани са списъците на новоизбра-
ния контролен съвет и на членовете на Съюза с при-
тежаваните от тях минни концесии в страната.

Целите на тази организация са изложени в приетата 
резолюция, в която е отбелязано  „Първият конгрес 
на българските минопритежатели, свикан от УС на 
Съюза на минопритежателите, в заседанията си на 
30 ноември и 1 декември 1924 г. като изслуша отчета 
на Управителния съвет и като взе пред вид, че почти 
всички суровини и материали, в това число горивото 
се добиват предимно от минн т  индустрия... счита, 
че ...ако държавата намира за необходимо и наложи-
телно да създаде национална и независима индус-
трия, ще трябва преди всичко д  съсредоточи своето 
внимание в минната индустрия...

Конгресът най-настоятелно моли Г-на Министъра на 
търговията, промишлеността и труда да се вслуша в 
справедливия глас на българските минопритежате-
ли, като
- създаде специална минна политика, която да ана-

лизира положението на мините за един период от 
минимум 50 години

- забрани вноса на произвежданите в чужбина мин-
ни продукти, или най-малко на такива минни про-
дукти да се наложат чувствителни вносни мита

- създаде наредби за редовно снабдяване с вагони 
за превоз на минните продукти

- кредитира мините под гаранция на държавата, 
като това става с водните синдикати и еснафския 
кредит

- премахне данъка върху дружествата, които се за-
нимават с дирене и експлоатация на мини.

Интересна е и онази част от документа, в която се съ-
общава, че „Първият конгрес на Съюза на български-
те минопритежатели, като гласува и прие единодуш-
но конгресната резолюция реши да  се даде висока 
гласност в специален конгресен брой, представител 
на бъдещото съюзно периодично издание.

Конгресът кръсти своя бъдещ орган, със звучно-
то име „Минно дело , задачата на което ще бъде да 
държи членовете си във въведение за развитието на 
минното дело у нас и в чужбина.

Дано Бог благослови всички вещи в тая област чле-
нове на Съюза и съмишленици на минното дело, та 
без специална покана всеки от тях трябва да се яви 
сътрудник на „Минно дело  като поднесе в канцела-
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аглавната страница на Ар ив на ини Перник  от 1931 г. 

рията на Съюза - Кооперативен дом ул. Алабинска  
85 своя научен труд за бъдещите редовни броеве на 
„Минно дело .

На първа страница на конгресния брои под б иката 
„Встъпителни думи  е отпечатана статията на члена 
на управителния съвет на съюза Иван Кравков със 
заглавие „Минно дело . В нея са посочени целите на 
бъдещето издание  „... За да се възбуди по-голям ин-
терес към подземните ни богатства и да се даде под-
крепа на пионерите в тази област, конгресът намери 
за целесъобразно, като дава гласност на конгресните 
решения чрез печата, да тури начало на свое Съюзно 
издание с надеждата, че тоя скромен конгресен, брой, 
с обща подкрепа, в близко бъдеще ще стане родона-
чалник на голямо съюзно издание...“.

За да се улесни задачата на бъдещия редактор или 
редакционния комитет по въпроса за развитието на 
минното дело у нас - от главните програмни точки на 
Съюзния орган, изрично уговорена в чл. 4 на Устава, 
се налага всички минопритежатели да се притекат на 
помощ на редакцията, като изпратят в Съюза обшир-
ни сведения за развитието на проучвателните работи 
при предварителното дирене, и на тия от експлоата-
ционния период. Тия сведения би трябвало да бъдат 
придружени от две необходими приложения  фото-
графии на общи изгледи и на характерни проучвател-
ни и експлоатационни работи и снаряжения  анализи 
на извлечените продукти.

Въпреки че в поместения „Позив към минопритежате-
лите  се съобщава, че първият брои на „Минно депо  
е под печат, той вероятно не е излязъл. В картотеката 
на Народната библиотека „Св. св. Ки ил и Методий  за 
това издание е записано  „Съюзно. Вестник в защита 
на интересите на минопритежателите. Помества ста-
тии, резолюции и отчети. Спира, преди да започне ре-
довното му излизане.

Така списание „Минно дело  от 1925 г. остава с един-
ствения си конгресен брой, с който се прави опит за 
създаване на периодично съюзно печатно издание.

1 2  Г.  АР ИВ А МИ И ПЕР ИК  
Архив на Мини „Перник“ излиза от 1929 до 1932 г. и от 
1939 до 1942 г.  Изданието се явява официално за ми-
ната и в него се публикуват предимно текстове, които 
отразяват дейността . Освен тях на страниците на 
изданието има и научни статии, които целят да обос-
новат подобряването на работата на предприятието. 
Сред тях са и статии със стопанска тематика, които 
мотивират извършваните промени в дружеството и 
целят да дадат обосновка за нуждата от модерниза-
ция и подобряване на  работата на мината. 

В изданието излизат текстове за историята на начи-
ните на производство в предприятието, чрез които 
се доказва повишаването на ефективността, чрез 
въвеждането на нови методи на производство. Про-
следява развитието на лектрическата служба към 
мината, за да се достигне до изграждането на нова-

та електроцентрала. В изданието се сравняват  раз-
витието на българската каменовъглена индустрия с 
тази на други страни. Така през 1929 г. правят пре-
глед на добива на въглища през годините на Италия, 
Румъния, Полша и Турция. 

Текст свързан с пласиране продукцията на мината 
разглежда историята на електрифицирането на Со-
фия с оглед нуждите от електроенергия на града. В 
статията по документи се проследява разрастването 
на столицата, необходимостта от трамвайния транс-
порт и съответно необходимостта от производство 
на електричество.

Обръща се внимание и на отдаването на концесия и 
изграждането на софийската електрическа мрежа 
и централи. Не са пропуснати и социални теми като 
заплащането на работниците. В исторически и срав-
нителен контекст ръководството на мината обосно-
вава решението си работниците в предприятието да 
получават част от печалбата. По този случай в наро-
чен текст се проследява развитието на тази практика 
през годините в Германия, Англия, ранция, СА , Че-
хия и др. страни. Посочените примери демонстрират 
добрата практика на ръководството на мината да оп-
равдава действията си с исторически примери.

Освен популярно-исторически данни на страниците 
на списанието се публикуват и чисто научни тексто-
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земи през  в.“, в който прави опит за точно пре-
смятане на добитото желязо на базата на откритите 
самокови.

Чрез тези публикации в „Архив на мини Перник  се 
вижда добрата практика голямо държавно предпри-
ятие да финансира научни изследвания, които да 
спомогнат за развитието на самата мина и на наука-
та като като цяло. Благодарение на тази практика в 
списанието излизат редица популярни стопанско-ис-
торически текстове, които помагат да се установи ис-
торическо развитие на Мини „Перник“.

 Г   С ИСАНИЕ „ТР ДОВЕ ВЪРХ  
ОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА И МИННАТА

ИНД СТРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
Списанието се издава от Георги Константинов от Со-
фия, минен инженер, завършил във райберг и фило-
софия в Софийския университет. Изданието е перио-
дично, което излиза в отделни книжки, най-малко три 
пъти годишно. Както е отбелязано в заглавното каре 
„Въ него се приематъ оригинални работи изъ облас-
тьта на минното дэло на България или от сроднитэ 
му области. Преводи могатъ да быдать помэстени 
само въ изключителни случаи. Изпратени въ редак-
цията рыкописи не се връщатъ обратно, даже ко-
гато не быдат помэстени въ списанието. Авторитэ 
отговарятъ за съдържанието на своитэ работи.“

Главен редактор на първите осем книжки е инж. Ге-
орги Константинов, а след неговата ранна смърт, от 
1938 г. издател и главен редактор е инж. Георги Ва-
силев. Подробности за този период и информация за 
други интересни събития ще намерите в интервюто с 
инж. Георги Василев, публикувано през 1995 г. в спи-

ве свързани с историята на минното дело. Такава е 
статията на известният български стопански историк 
Иван Сакъзов „Чипровци – стар рударски град“, пуб-
ликувана в Архив на Мини „Перник“ през март 1930, 
кн. 5, 32 – 48, където авторът представя цялостен по-
глед на чипровското стопанство през  и  в.  

Авторът описва технологията на добиване на руда 
и извличането на ценните метали от нея. Разглеж-
да търговията с метали на чипровчани като твърди, 
че те търгуват най-вече със сребро, но смята, че в 
търговските им отношения присъстват и други ме-
тали и метални произведения. Според И. Сакъзов 
заради  развитата търговията, земеделието в райо-
на е слабо развито. Представя търговските връзки с 
Дубровнишко, Софийско, Влашко. Налага извода, че в  
Чипровци живеят предимно богати хора. Накрая за-
ключава, че с Чипровското въстание се слага край на 
благоденствието в района и населението се разселва. 
Така се слага край и на рударството в региона.

На страниците на Архив на Мини „Перник“, авторът 
представя животът в рударския град, който благода-
рение на дейността на мините успява да се сдобие и 
запази привилегировано положение в рамките на Ос-
манската империя. Да си гарантира стабилни търгов-
ски отношения с италианските градове и да привлече 
към себе си заможно население. Осигурява се срав-
нително висок стандарт на живот, който е разрушен, 
според автора, след като залежите в рудниците се из-
черпват, привилегиите се отнемат и избухва Чипров-
ското въстание.

Друг текст, представящ задълбочено стопанското 
минало е студията „ елезорудните находища в Бъл-
гария“ на директора на мината инж. Георги Коняров. 
Тя излиза през 1940 г. на страниците на „Архив на 
Държавните мини“. Чрез нея той запознава читатели-
те с находищата от желязна руда в България, с оглед 
развитието на индустрията в страната. Част първа 
от съчинението е озаглавена „Исторически бележ-
ки върху железодобивната индустрия в България“. 
Именно в нея авторът представя  развитието на тази 
индустрия в страната на базата на публикувани изво-
ри и литература. Г. Коняров смята, че след утихването 
на османското завоевание рударското население е 
издигнато в привилегирована категория и благода-
рение на неговия труд, империята получава солидни 
доходи. Това положение се запазва до  в., когато 
хора с положение в империята решават да присвоят 
железодобива и се стига до множество бунтове и го-
нение на българското население. Така се слага с край 
на тези занаяти. За да ги възстанови османската цен-
трална власт кани специалисти славяни от Трансил-
вания и Унгария. Накрая на текста авторът публику-
ва документи, с които да илюстрира написаното за 
рудодобива и металургията по време на османската 
власт до Освобождението. В студията си минният 
инженер разглежда различните железнорудни нахо-
дища в България, като за всяко дава кратки истори-
чески сведения.

Накрая завършва с параграф, озаглавен „Баланс на 
добиваното желязо в Турската империя от нашите 
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сание „Минно дело и геология , което препечатваме 
на следващите страници. Инж. Василев има множе-
ство научни публикации в списание „Трудове върху 
подземните богатства и минната индустрия на Бъл-
гария , като многократно е публикувал по-късно и в 
списанията „Мин ор , „Минно дело , които самият той 
определя като продължител на неговото списание. 

Прави впечатление, че в „Трудове върху подземните 
богатства и минната индустрия на България“ освен 
значими статии с геоложка, минна и техническа тема-
тика се поместват и икономически анализи, свърза-
ни с бранша, напр. „Преглед на цените на металите за 
периода 1928 - 1937 г.“ от инж. Кръстю Георгиев,  бр. 
8 1937 г. и „Пласмент на Маришките кафяви въгли-
ща“, с автор Стефан Велчев, бр. 5 1936 г.  „Въглищните 
баланси на България за 1932 - 1935 г.“, с автор инж. 
Георги Константинов, бр. 5 1936 г., както и страници 
с „Минно-правни съобщения“, където се коментират 
приети закони и правилници, напр. в бр. 7 1937 г. 

От публикуван в кн. 5 1936 г. „Списък на миннитэ ин-
жнери, миннитэ землэмери -  инженери (маркшай-
дери) и металургъ-инженеритэ, добили до 1 октом-
врий 1935 г. право на свободна техническа практика 
въ Царството“ се вижда навлизането в минното дело 
на много минни специалисти - общо 90 души, завър-
шили образованието си в Германия, Австрия, Белгия и 

ранция. Този списък, както и по-подробен анализ на 
съдържанието на  „Трудове върху подземните богат-
ства и минната индустрия на България“ ще предста-
вим в следващия брой на сп. „Минно дело и геология“.

акси илета от статии в Тр дове в р  под е ните о-
гатства и инната инд стрия на лгария : Кр гово сто-

анено крепене в ина Черно оре  от ин . Тодор Гла-
диев  р. 11/1940 г. и исарските инерални и вори и 
те ните капта и  от ин . Георги Василев  р. 7/1937 г.  

Рекла ни страница от списание Тр дове в р  под е -
ните огатства и инната инд стрия на лгария  в пе-
риода 1935 - 1940 г.

Подобно на „Списание на  БИАД“ и в „Трудове върху 
подземните богатства и минната индустрия на Бъл-
гария“ започват да се поместват реклами на наши и 
чуждестранни дружества, предлагащи стоки, предим-
но за минното дело. Например специални пенсил-
вански минерални масла от ел  взривни вещества 
и химически произведения от „Амонал“ Акционерно 
дружество  руднични вагонетки, дизелови и парни 
локомотиви, транспортни ленти и др. от немската 
фирма S.    минно оборудване от U , 
електромотори и трансформатори за работа в рудни-
ци на G - ,  сол и солни брикети от 
„Общъ подемъ“, Провадия  специални руднични пом-
пи, хаспели, руднични въжета и др. от Акционерно 
дружество „Р. илдхауеръ“. Освен че са ценен извор 
за историята на използваната техника и продукти, ре-
кламите ни очароват с понякога непохватния си, но 
винаги неподправен език, а именно това ги прави тол-
кова неповторими.

 Г   СЕДМИ НИК МИННО ДЕЛО
През 1945 г. в Перник се издава седмичник за поли-
тика, обществен и културен живот „Минно дело , чий-
то главен редактор е Любен иров. От началото на 
март до края на юни са издадени 16 броя, които са 
печатани в София в „Народен печат . Редакционният 
колектив вероятно не успява да намери нужната под-
крепа, защото след юни издаването на седмичника е 
преустановено. МДГ
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 н Василев, тази година сп  „ инно дело и 
геология" чества половинвековен билей  
Това е поводът да се върнем назад във вре-

мето и да открием кога, как и от кого са се списвали 
статиите, засяга и проблемите на минното дело в ъл-
гария  Вие сте един от основателите, пионерите в този 
род публицистика чрез сп  „Трудове вър у подземните 
богатства и минната индустрия на ългария"  акво ви 
накара да се за ванете с тази работа

- Идеята беше на минния инженер Георги Констан-
тинов. Около него се беше сформирала малка група 
съмишленици от минни инженери, сред които аз бях 
най-младият.

С издаването на това списание се целеше да се на-
кара българският минен инженер чрез дълготрайно 
систематично събиране на данни, обобщение и пре-
ценка да ги синтезира в общи формули, да създаде 
една единна минна политика, резултат на академич-
на работа. По този начин минната политика и мин-
ното стопанство трябваше да престанат да бъдат иг-
рачка в ръцете на случайни и несведущи хора. Така, 
поставено на здрави основи, минното дело можеше 
да устоява успешно срещу посегателствата на онези, 
които смятаха, че чрез него в страната ще могат да 
водят лична политика.

Инж. Константинов първи има смелостта да иска 
българският минен инженер да излезе и да подлож-
ки на огъня на обществената критика делата си. Това 
беше едно опълчване срещу онези, които вярваха, че 
все още продължава времето  „когато въпросите из 
областта на минното дело се третираха при закрити 
врати, в шепот, компромиси и къ пежи, от които не 
може да се роди друго, освен дилетантството, недо-
мислието и безидейността , писа инж. Константинов.

 ога излезе първият брой на списанието, каква бе 
периодиката му и какви бя а специалистите, които се 
представя а в него

- На 1.10.1935 г. в София излезе първата книжка. По-
следният, единадесети брой бе отпечатан през сеп-

тември 1939 г. Книжките излизаха на три месеца в 
обем средно около 35 страници.

Инженерите, които участваха със свои статии в спи-
санието, бяха едно ново поколение минни инженери, 
получили образованието си в Германия, Австрия и 
Белгия. Инж. Константинов бе завършил минно ин-
женерство във райберг, Германия, а преди това - 
философия в СУ. Аз съм завършил минно инженер-
ство в гр. Леобен, Австрия. Постоянни сътрудници 
ни бяха Константин Константинов, Стефан Велчев, 

ордан Спиридонов, илип Пройнов, Георги Коняр-
ов, ким Бончев, Кръстю Георгиев.

Трудно бе да се намерят сътрудници, на хората не им 
се пишеше и предпочитаха да се занимават с пряката 
си работа. Главен редактор на първите осем книжки 
бе инж. Георги Константинов, а след неговата ранна 
смърт - аз поех това задължение.

 акви трудности сре а те при издаването на сп  "Тру-
дове вър у подземните богатства и минната индустрия 
на ългария

- Ние не мислехме да печелим от изданието и не взе-
махме хонорари. Тогава броят на минните инженери 
в България бе към 70 човека и не можехме сами да 
го издаваме. Първоначално финансово ни подкрепя-
ше мина „Перник , но след като неин директор стана 
инж. Александър Спасов, който със своята позиция 
относно минната политика се конфронтира с нас, по-
мощта секна. Трябваше да издаваме списанието със 
собствени средства и с публикуване на реклами. В 
това ни съдействаха дружествата „Бъдеще  и „Гра-
нитоид , „Сименс  и някои фирми, които продаваха 
минни машини на български предприятия. Когато 
през 1939 г. започна войната, стана невъзможно да 
го издаваме.

 ма е ли други издания, които да представят про-
блемите на минното дело в ългария, освен ва ето

- Нашето издание не е първото. Преди него мина „Пер-
ник  издава т. нар. „Архив на мини „Перник  - сборник 

НЕОБХОДИМА Е ЕДИННА МИННА ОЛИТИКА

Интервю  с инж. Георги Василев, главен редактор на списание „Трудове върху подземните богатства 
и минната индустрия на България“ в периода 1938 г. - 1939 г. 

нтерв то е дадено спе иално за читателите на списание инно 
дело и геология   през  г  и отпечатано съ ата година в бр   а 
съ аление не успя е да осъ естви  контакт с близки на ин   а-
силев, за да допълни  неговата биогра ия след  г , но неговият 

ивот остава завинаги свързан с инното дело в ългария
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Инж Георги Василев е роден през 1909 г. в 
София. На седемнадесет години завършва 
средното си образование - първоначално 
учи в немско училище, а след това в Пър-
ва мъжка гимназия. След задължителния 
минен стаж в мина „Перник , през 1925 г.
той заминава за гр. Леобен, Австрия. 
Там се дипломира като инженер марк-
шайдер и минен инженер през 1932 г Съ-
щата година инж. Василев вече е в София 
и до 1938 г. работи в Минното отделение 
към Министерството на търговията, про-
мишлеността и труда в секция „Минерал-
ни води , а по-късно ръководи секция 
„Минни и геоложки проучвания“. 

От 1938 до 1948 г. е минен инженер в частното дружество „Бъде-
ще , притежаващо мина „Черно море  и мини в Балканския басейн. 
Първите шест години практикува по минните обекти из страната, а 
останалите четири - в главната дирекция на дружеството в София. 
Когато през 1948 г. се национализират мините и се образува Ми-
нистерство но мините, Г. Василев е назначен като главен инженер. 
След една година това министерство се преобразува в Министер-
ство на промишлеността и той е преназначен на работа в сектора 
за мините През 1949 г. се създава обединение „Ново минно строи-
телство“ със задача строеж на нови рудници и инж Василев е прех-
върлен там. След почти три години това обединение се закрива и 
се създава проектантска минна група към Промпроект, където той 
е един от ръководителите на минния отдел до 1953 г. През това 
време се привличат германски и съветски специалисти като про-
ектанти на наши обекти.

През 1953 г без много гласност държавата завежда минно съ-
дебно дело срещу 15 минни инженери, работили преди в частни 
предприятия. Те са обвинени във вредителство и шпионаж, сред 
тях е и инж. Василев. Присъдата му е 20 години затвор. След шест 
и половина години в Белене е освободен, но без право на работа. 
В края на 1959 г. му е разрешено правото на труд и е назначен в 
Свогенския минен басейн, където работи две и половина години. 
Пенсионира се в мина „Ватия  след шест години като минен инже-
нер. Продължава да работи активно до 1991 г. като ръководител на 
проектантска организация, която се занимава с промишлено стро-
ителство в Софийски окръг. 

През 1963 г. със съдебно решение по реда на надзора Върховният 
съд отменя незаконните присъди от 1953 г. 

Инж. Василев има множество научни публикации в издаваното 
преди 9.09.1944 г. списание „Трудове върху подземните богат-
ства и минната индустрия в България , чийто главен редактор е от
1938 г. Публикувал е в списанията „Мин ор , „Минно дело  и „Техни-
ка  член не редакционната колегия , орган на НТС. 

Има издадена студия не тема „Внезапните газови отделяния и бор-
бата с тях“.

от трудове на отделни инженери, 
които третираха въпросите на ми-
ната. Сборникът излиза за първи 
път през 1929 г. в продължение на 
6 - 7 години. По онова време вече 
съществуваше Българското инже-
нерно архитектурно дружество -
БИАД, където членуваха всички 
инженери и архитекти в страната. 
То издаваше годишник и списание. 
Списанието излизаше всеки месец 
в голям формат и там се предста-
вяха всички видове инженери.

 спя ли ва ето списание да изпъл-
ни поставената си задача да прово-
кира об ественото мнение и заинте-
ресованите дър авни институции

- Много слабо, защото кръгът от 
читатели беше твърде тесен. Про-
вокациите бяха насочени към мин-
ните инженери, които ръководе-
ха държавните и частните минни 
предприятия.

Основният проблем, който застъп-
ваше нашето списание, бе изграж-
дането на цялостна минна полити-
ка на страната. Това бе и работата 
на тогавашното Минно отделение 
към Министерството на търговия-
та промишлеността и труда. Обаче 
цялостната минна политика се оп-
ределяше от мина „Перник , която 
беше административният център 
на държавното минно предприятие 
и се грижеше само и единствено за 
себе си. А ние искахме част от голе-
мите  печалби да отиват за разра-
ботки на минните концесии, с които 
бе осеяна България. Тези концесии 
нямаха собствени средства, паза-
ри, а без парична помощ - мина не 
може да бъде създадена. Това е 
един търговски обект, който дава 
най-малък оборот на парите. Ди-
ректорът на държавното предприя-
тие мини „Перник  инж. Ал. Спасов 
вместо да подкрепи минното дело 
в страната, реши да даде печалбата 
си в електрификацията. Като начи-
нание добре, но за него имаше дос-
татъчно обществени средства, така 
че можеше с парите на мини „Пер-
ник  да се развива минното дело. 
Това бе един от поводите на стра-

Препе атва е интерв то  дадено специално а списание инно дело и геология  и п лик вано пре  1995 г. в р. 3



ЮБИЛЕИ

ИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ     1-2/2022

ниците на списанието да се развие дискусия между 
инж. Константинов и инж. Спасов. 

 поред Вас как се развива въгли ната индустрия, 
откакто през 3  г  сте започнали да работите в този 
отрасъл  

- Нуждите на страната определят разработката на 
въглищните мини. В миналото те се диктуваха от 
БД , индустрията и домашното отопление. След 
това навлезе електрификацията.

След 9.09.1944 г., с развитие на индустрията в стра-
ната, необходимостта от въглища главоломно нарас-
на. Построиха се мощни електрически централи, ра-
ботещи с въглища. Създаде се пазар за продукцията 
на въглищните мини, но тяхното производство вече 
не стигаше. Започнаха да се внасят големи количе-
ства въглища за електрификацията и за коксовите 
пещи в Кремиковци.

Преди 9 септември коксуващи се въглища се добива-
ха само от няколко рудника на Балканбас. Първата 
коксова пещ на дружество „Бъдеще  започна да рабо-
ти веднага след Първата световна воина и успяваше 
да задоволява нуждите на страната от кокс до нача-
лото на Втората световна война.

През 1948 г. всички мини станаха държавни. В нача-
лото центърът на производството беше мина „Пер-
ник , а впоследствие започна усилено разработване 
на мина „Бобов дол“, мина „Марица-запад , а след 
това и мина „Марица-изток  - все основни доставчици 
на въглища и до днес. Развиха се и по-малките дър-
жавни мини, които имаме сега - напр. в Софийския 
басейн  „Чукурово , „Болшевик , „Станянци . Сега тези 
мини са в обсега на енергетиката. Мините и центра-
лите работят заедно, защо те са взаимнозависими. 
Целта е да бъдат едно стопанско цяло с обща иконо-
мическа политика. И тогава такова предприятие ще 
може да гони печалбата и няма да чака субсидии.

 Дър авата има е ли градивна политика по отно е-
ние на рудите

- Нямаше минна политика, а имаше закон. Според 
него държавата трябваше да дава пари за развитие-
то на рудното дело, но пари нямаше. Бяха разработе-
ни три рудни обекта - мина „Плакалница  с френски 
капитали, мина „Злата“ в Трънския край с американ-
ски капитали и Родопският обект, който обединява-
ше няколко големи рудни концесии, собственост на 
дружество „Гранитоид . То работеше с германски и 
швейцарски капитали. Тези бяха мините, които про-
дължиха да работят и след 9.09.1944 г. Частните руд-
ни концесии бяха финансово немощни и не можеха 
да се развиват.

 Във Ва ето списание сте публикували редица трудо-
ве вър у наличието и експлоатирането на минерални-
те извори в ългария  поред Вас какво е развитието 
на тази област от минното дело през годините

- По закона всички минерални води бяха държавна 
собственост. дни от тях бяха на държавно подчине-
ние - напр. водите в асково и Bелинград. Други бяха 
на общинско подчинение като минералните избори в 
Кюстендилско, Софийско, Старозагорско. Общински-
те бяха 7-8 пъти повече от тези на държавно подчи-
нение.

Нашите води са слабо минерализирани - 0,2 . Мал-
ко по-силно е минерализирана напр. само асков-
ската и Меричлерската минерална вода. От Минното 
отделение се изискваше минералните извори пра-
вилно да бъдат водохващани - да няма смесване с 
обикновени води, което се правеше чрез проучвания 
и каптаж.

Броят на естествените извори с годините не се е 
променил, но по сондажен път се създадоха нови. С 
едно правилно каптиране се увеличаваше дебита на 
водите и тяхното качество. И тази политика се воде-
ше редовно. Напр. в Софийското поле естествените 
извори са в центъра на София, Горна баня, Овча ку-
пел, Бистрица, елезница. Всички останали извори 
са добити по сондажен път, а те никак не са малко.

 лед  г  започва да излиза сп  „ ин ор" кое-
то с годините пре ивява няколко транс ормации на 
името си  Вие сте присъствали с редица статии в него  

о е ли да го определите като продъл ител на Ва е-
то списание

- По принцип да. Защото то продължи да търси про-
блемните технически въпроси. Нямаше полити-
канстване, хората бяха ентусиасти. Разликата бе в 
идеологизацията, която натрапчиво присъстваше в 
уводните статии, особено в началото.

С годините минното дело много бързо се разви. И 
това се отразява в списанието. Бе направена голя-
ма крачка напред в сравнение с времето, когато ние 
започнахме. В минното дело вече навлязоха много 
хора. Минно-геоложкият институт създаде кадри на 
високо професионално ниво и това се вижда от тех-
ните публикации в днешното списание. Смятам, че то 
е постигнало целта си - да даде широка гласност на 
проблемите на миннодобивния отрасъл, да се дис-
кутират наболелите въпроси и да се търсят най-ве-
рните решения, да се обменя информация и новости. 
При това списание „Минно дело и геология  се следи 
не само от тесен кръг специалисти, свързани с отра-
съла. Разширяването на тематичния обхват също е 
важно в днешните условия на преход.

Препе атва е интерв то  дадено специално а списание инно дело и геология  и п лик вано пре  1995 г. в р. 3
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