
7-8/2022





НИ

Г              

    

Списанието е вписано под  45
в Националния референтен списък
на съвременни български научни 

издания с научно рецензиране

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ 
СЪ З ПО ИННО 
ДЕЛО, ГЕОЛОГИ  
И ЕТАЛУРГИ

  
 

О В НИ ............................................................................................................2

НОВИНИ ............................................................................................................................ 10

О О
Ротационни сонди за пробивно-взривни работи в открити рудници
Данаил Николов .................................................................................................................23

НИ
Телехендлерите МАГНИ са надеждни и бързи помощници в мините ..............31

О И НИНИ
Три години след старта на „Ада тепе“ промяната е видима
Ефектът от първия открит рудник в България след промените.........................32

Проф. дтн инж. Божидар Божинов на 90 години
Честит юбилей! ...................................................................................................................35

35 години Национален музей „Земята и хората”
Светла Старирадева..........................................................................................................36

ИН В
Успехът на ХОЛДИНГ КЦМ 2000 АД е успех за всички дружества 
и за регионите, в които работят - интервю с инж. Сергей Атанасов,
изпълнителен директор на „Горубсо Мадан“ АД и
член на съвета на директорите на ХОЛДИНГ КЦМ 2000 АД ...............................38

И И
Национална научно-техническа конференция  „Иновации. 
Зелена сделка. Кръгова икономика”, организирана от НТС по МДГМ .............40

И ОНО И
Добивната промишленост и климатичните промени
Доц. д-р Димитър Благоев ..............................................................................................44

Енергийният преход: Могат ли металите да бъдат „горивото“ 
на бъдещето
Боян Рашев ..........................................................................................................................52

И
Кръговата икономика в света на металите - за иновативен 
и устойчив растеж
Анна Матеина .....................................................................................................................58

О О И
Подземно съхранение на въглероден диоксид
Проф. д-р инж. Ивайло Копрев
Д-р инж. Николай Христов
Инж. Никола Сечкарьов ...................................................................................................63

НО О ИИ
Тунелите в Софийското метро, изградени с тунелни пробивни 
машини с щит
Доц. д-р инж. Иван Митев ..............................................................................................71

ЕД ИОНЕН Е

проф. д-р инж. Любен Тотев
МГУ „Св. Иван Рилски“

проф. дтн Андрей Корчак
проф. дтн инж. Валери Митков

проф. д-р инж. Венцислав Иванов
дипл. геолог Детлев Тондера

проф. д-р Зоран Деспотов
д-р инж. Кремена Деделянова

д-р инж. Никола Вардев 
проф. д-р инж. Павел Павлов

проф. д-р инж. Радослав Наков

ЕД ИОНЕН Е И
 

доц. д-р инж. Иван Митев
О  

инж. Борислава Скринска

  
1404 София

бул. „Околовръстен път“ 27 
БЦ „Земята и хората“, ет.1

ОО

  
BG78UBBS80021049280640

ОББ АД – Клон „Мария Луиза“



О В НИ

У    ГК,    ,
П       

    ДЕНЯ НА ИН ОРА
В   У   С  И  Р    , 

      
 ,     , 

      . 
Н      С . И  Р  
„Бъдете единни и имайте мир помежду си“  

        
       

Ж      
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК

П .  . Н  В
П   УС  ГК

Н НО ЕХНИ Е И  О МИННО Е О  ЕО О И  И МЕ Р И

У    НТС  ДГ ,  ,  ,
П        

Д   , У   С  И  Р ,   
Н            

      ,   
С      

       
П         

П   ,    

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК
Д  . К  Д
П   НТС  ДГ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ЧЕСТИТ ДЕН НА МИНЬОРА!

В деня на успението на Св. Иван Рилски – небесен покровител на българския народ  и закрилник на миньорския труд,
отправям към Вас искрени пожелания за здраве, благополучие и успешни начинания.

Честита 70-годишнина на първия Източномаришки рудник – „Трояново-1“!
Честита 60-годишнина на Рудник „Трояново-север“!

Честит професионален празник на всички настоящи и бивши служители на „Мини Марица-изток“ ЕАД!
Благодаря за професионализма и всеотдайността Ви, за значимия Ви принос в достолепната история

на най-голямото въгледобивно дружество в България.
Нека бъдем единни, устойчиви пред предизвикателствата на съвремието и устремени напред,

за да продължаваме да гарантираме енергийната независимост и националната сигурност на страната ни.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Инж. Илза Чинкова
Изпълнителен директор

ЕНЕРГИЙНА НЕЗАВИСИМОСТ И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
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ЧЕСТИТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК, КОЛЕГИ!

Приемете моите сърдечни пожелания за здраве,  
благоденствие и просперитет.

Заедно вървим напред и нареждаме българската минна 
индустрия сред водещите в страната и чужбина. 

Нека Св. Иван Рилски закриля Вас и Вашите семейства, 
носи топлина, уют и разбирателство в домовете ви.

Работете безопасно и ефективно за нашето общо
по-добро и устойчиво бъдеще!

Проф. д-р инж. Илия Гърков
Изпълнителен директор на
Дънди Прешъс Металс за България

Ръководството на „Минстрой Холдинг“ АД 
най-сърдечно честити Деня на миньора 

и поздравява всички настоящи и бивши миньори, 
работници, специалисти и мениджъри, делови 

партньори, съмишленици и приятели!

Нека професионалният празник бъде ден
на удовлетворение и признание за достойния 

миньорски труд!

С благодарност за професионализма, 
за всеотдайната работа и за успехите!

С пожелания за здраве и благополучие на вас 
и вашите семейства!



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Екипът на АКТЕМИУМ БЕА БАЛКАН пожелава на всички заети
в минната индустрия и на читателите на списание „Минно дело и геология“

по случай професионалния празник на миньора, ЗДРАВЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ!
Нека Св. Иван Рилски закриля Вас и близките Ви!

АКТЕМИУМ БЕА БАЛКАН ЕООД, бул. Ситняково №23, ет. 4, 02/971 71 23, beabalkan@actemium.com
www.actemium.com
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САНДВИК България
поздравява всички работещи

в минералносуровинния бранш
с професионалния празник - 

Ден на миньора!

Сандвик България ЕООД 
бул. „Искърско шосе“  7

ТЦ Европа, сгр. 15, София 1592
тел. 02 970 2525

Уважаеми колеги, партньори и приятели
от минерално-суровинната индустрия, 

По повод професионалния ни празник –
ДЕН НА МИНЬОРА,

приемете нашите най-искрени пожелания за здраве,
благополучие и професионално удовлетворение!

Уважаеми миньори, работници, ръководители
и служители на „Горубсо – Мадан” АД,

Успехите ни днес се дължат на високия професионализъм,
на отговорността и упорития труд на всички,

заети в минната индустрия.
Нека продължим да бъдем отдадени в работата си,

за да изградим по-добро и устойчиво бъдеще!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Инж. Сергей Атанасов
Изпълнителен директор на „Горубсо – Мадан” АД

ГОРУБСО-МАДАН АД
част от ХОЛДИНГ КЦМ 2000 



Ние сме международно 
представена фирма 
с опит и познания в 

третирането на индустриал-
ни отпадъчни води и водо-
подготовката. Предлагаме 
индивидуални решения за 
нашите клиенти в широк 
спектър от услуги: консул-
тации, пилотни инсталации, 
проектиране на станциите 
до ключ, доставка, монтаж, 
пуск и настройване, гаран-
ционно и извънгаранцион-
но сервизно обслужване, 
обучение на персонала. 
Благодарение на над 45 го-
дишния си опит, ЕнвироХе-
ми може да предложи ши-
рока гама от съвременни 
технологични решения, ба-
зирани на физико-химични 
или биологични процеси, 
мембранни технологии. 

В обхвата на нашите услуги 
са включени още химикали 
за третиране на вода както и 
продукти за контрол на пра-
ховите емисии.

дотвратяват емисиите на 
прах и ерозия. 

Innocoat продуктите се на-
насят като водна емулсия 
върху третираните повърх-
ности. Благодарение на лес-
ния за използване уплътня-
ващ агент, фините прахове 
се придържат към по-едри-
те частици и се агломерират 
един с друг. Веднага след из-
съхване се образува втвър-
дена, еластична коричка с 
дебелина от няколко ми-
лиметра до няколко санти-
метра. Ефектът продължава 
от няколко месеца до пове-
че от година. 

ЕНВИРОХЕМИ – ЕКСПЕРТ В ТЕХНОЛОГИИТЕ
ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНИ
ОТПАДЪЧНИ ВОДИ И ВОДОПОДГОТОВКА

В много сектори и отрасли 
прахът е много пагубен за 
хората и оборудването. На-
маляването на емисиите 
на прах е също толкова не-
обходимо за опазването на 
здравето и околната среда, 
колкото и от съображения 
за безопасност и икономи-
ческа ефективност. Ето защо 
ние предлагаме продукти 
за потискане на прахови-
те емисии - Innocoat. Те 
се използват за ефективен 
контрол на праха по време 
на транспортиране или по 
време на претоварване на 
насипни материали на кон-
вейерни ленти, както и пре-

EnviModul plant for mine processing waste water
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На 14.06.2022 г. в Минно-гео-
ложки университет „Св. Иван 
Рилски“ се проведе тържест-

вена церемония „Първа копка“  за 
изграждане на православен храм, 
който ще носи името на небесния за-
крилник и покровител на българския 
народ, на минерално-суровинната 
индустрия и на Минно-геоложки уни-
верситет – Св. Иван Рилски.

Тържественият водосвет и церемо-
нията по първа копка – полагане на 
основния камък на православния 
храм „Св. Иван Рилски“ бяха отслу-
жени от Негово Преосвещенство Бе-
лоградчишкият епископ Поликарп -
викарий на Софийския митрополит, 
а символичната първа копка на пра-
вославен храм „Св. Иван Рилски“ на-
правиха ректорът на МГУ „Св. Иван 
Рилски“ – проф. д-р инж. Ивайло 
Копрев, и настоятелите проф. дтн 
инж. Цоло Вутов – управител на „Гео-
техмин“ ООД и проф. дтн инж. Нико-
лай Вълканов – председател на СД 
на „Минстрой Холдинг“ АД.

Епископ Поликарп освети основния 
камък, капсула с послание до бъде-
щите поколения и ръчно изработена 
икона на Св. Иван Рилски, дарена от 

           МГ  
 И  

проф. дтн инж. Цоло Вутов, д-р инж. 
Иван Вутов, д-р инж. Владимир Вутов 
и Групата ГЕОТЕХМИН,  като пожела 
бързо осъществяване на идеята за 
изграждането на храм. 

В речта си пред гостите на събити-
ето проф. Копрев отбеляза,  че ре-
шението да бъде изграден храмът е 
дълго обмисляно благородно дело и 
добави: „За нас Минно-геоложки уни-

О              МГ   И    
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Уважаеми колеги, партньори и приятели,
Академичното ръководство на Минно-геолож-
ки университет „Св. Иван Рилски” инициира 

кампания за събиране на средства за изграждане на 
малък православен храм в кампуса на университета. 
Параклисът ще носи името на небесния закрилник и 
покровител на българския народ, на минерално-су-
ровинната индустрия и на МГУ „Св. Иван Рилски“. 
Проектът на храма е изготвен като за реализирането 
му са необходими 130 000 (сто и тридесет хиляди) 
лв. В сумата са включени изработка, доставка и мон-
таж на напълно завършен параклис с необходимите 
елементи: кръст от масивен бронз, камбана от ма-
сивен бронз, мраморни плочи, мраморен плот на аб-
сидната стена, овална отваряема дървена дограма, 
цветно стъкло, стенопис на Св. Богородица в Абсида-
та, антична керемида, декоративна тухла и фризове. 
Вярваме, че ще успеем да съберем необходимата 
сума в рамките на следващите месеци, за да изгра-
дим храма през настоящата година, а през следва-
щата, когато отбелязваме 70-тия Юбилей на МГУ, да 
можем да го осветим, както повелява канона.
Набирателна сметка за изграждане на православен 
храм „Св. Иван Рилски” към Минно-геоложки универ-
ситет „Св. Иван Рилски”, гр. София.

Титуляр: МГУ „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
IBAN: BG04 BPBI 7940 1044 2151 03
BIC   BPBIBGSF
Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Вярвам, че в този момент думите на Св. Иван Рилски, 
част от завета му, чиито препис е съхраняван в биб-
лиотеката на Рилския манастир – „...бъдете единни и 
имайте мир помежду си...”, имат най-висока стойност 
за общността на Минно-геоложки университет „Св. 
Иван Рилски” и заедно ще успеем да изградим тази 
православна светиня!
  С уважение,
  Проф. д-р инж. Ивайло Копрев
  Ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“

верситет не е само място за образование, а е и духовно 
средище, където се стремим да възпитаваме и на чест, 
достойнство, честност и взаимопомощ. Ние сме общност, 
обединена от тези добродетели. Не случайно в клетвата, 
която всеки един от нас полага, прекрачвайки прага на 
университета, се казва: „Да уважаваме колегите си и да 
им помагаме, да ценим и почитаме преподавателите си, 
да пазим честта и достойнството на Университета ни.“

Ректорът благодари на дарителите за изграждането 
на храм в кампуса на университета, най-изявени сред 
които са Групата ГЕОТЕХМИН, „Минстрой Холдинг“ АД, 
„Дънди Прешъс Металс“ и „Асарел Медет“ АД.

Сред гостите на тържеството бяха Валентина Та-
нева, съветник по образование, наука и иновации 
на президента на Република България, Станислав 
Станков, директор на дирекция „Природни ресурси, 
концесии и контрол“ в Министерството на енергети-
ката, кметът на район „Студентски” Петко Горанов,
чл.-кор. проф. дн Иван Илиев, ректор на Лесотехниче-
ския университет, проф. д-р Сава Димитров, ректор на 
Национална музикална академия „Проф. Панчо Влади-
геров“, проф. д-р Миглена Темелкова, ректор на Висше 
училище по телекомуникации и пощи, управителят на 
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И Н И
В В ОН Н И GREEN TRANSITION 2022

Предизвикателствата на Зелената сделка бяха 
обсъдени на 10 юни на 

И
 Организатори бяха 

медиите Dir.bg и 3E-news, а сред компаниите, които под-
крепиха събитието, бяха и „Асарел-Медет“АД. „Дънди 
Прешъс Металс“ в България.

Д   М       
        

      И     
Н  

„Геотехмин“ ООД проф. дтн инж. Цоло Вутов, предсе-
дателят на Съвета на директорите на „Минстрой Хол-

Н        ОН          
 Н            И  Г     Д  

      Н  

Второто поредно издание на форума събра на едно 
място европейски и български лидери, водещи експер-
ти, представители на бизнеса, неправителствения сек-
тор и медиите. 

Представител на „Асарел-Медет“ по време на Green 
Transition беше И В  – директор „Ин-
вестиционни проекти и развитие“. Той се включи в 
сесията „Региони в развитие“ и запозна участниците 

динг“ АД и председател на Управителния съвет на Бъл-
гарската минно-геоложка камара проф. дтн инж. Ни-
колай Вълканов, Бисерка Янева – директор „Човешки 
ресурси“ на „Асарел-Медет“ АД и Ирена Цакова – ди-
ректор „Правни и разрешителни дейности“ на „Дънди 
Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД. На церемонията 
присъстваха ръководни кадри от „Геотехмин” ООД, „Гео-
трейдинг” АД, „Елаците-Мед” АД,  „Трансремонтстрой” 
ЕАД, „Родопи Еко Проджектс” ЕООД, „Експлозивпро-
грес-ГТМ” ЕООД и др. Председателят на УС и изпъл-
нителен директор на „Асарел-Медет“ АД – инж. Делчо 
Николов  и председателят на надзорния съвет на „Аса-
рел-Медет“ АД – Димитър Цоцорков изпратиха поздра-
вителен адрес.

Преди церемонията бяха връчени дипломи на учени 
и преподаватели, завършили ОНС „доктор” или придо-
били академични длъжности „главен асистент” и „про-
фесор”. Своите дипломи получиха д-р Антонио Шопов, 
гл. ас д-р Десислава Симеонова, д-р Надежда Костади-
нова, д-р Сергей Михалев, д-р Сотир Плочев, гл. ас. д-р 
Димитрина Делийска, гл. ас. д-р Здравка Моллова, гл. 
ас. д-р Светлана Тончева-Пенчева, проф. дн Ирена Гри-
горова и проф. д-р Стефка Приставова.

МГУ „Св. Ив. Рилски“
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И , директор „Разрешителни и правни дей-
ности“ участва в паралелен панел с фокус върху ESG 
или околна, социална среда и управление. В присъст-
вието на министъра на околната среда Борислав Сан-
дов, евродепутати и представители на бизнеса тя спо-
дели, че „Дънди Прешъс Металс“ вече има значителен 
принос в намаляване на потреблението на ресурси и 
опазването на околната среда, но като модерна ком-
пания вижда необходимост от продължаване на инвес-
тициите, вкл. помощ на малки и среден бизнес. Тя бла-
годари на присъстващите евродепутати Радан Кънев 

Откакто оперира в България, „Дънди Прешъс Ме-
талс” не спира да инвестира в иновации и техно-
логични решения, с които да се постигнат висо-

ките изисквания за екологосъобразност на дейността 
с мисъл за обществото и регионите. Голям напредък 
по отношение на глобалните цели за климата компа-
нията отбелязва като в сравнение с базовата 2009 го-
дина “Дънди Прешъс Металс Челопеч” е постигнало с 
42% по-ниски нива на парникови газове на тон руда.

Друго предизвикателство е намаляването на кон-
сумираната електроенергия в дружеството. С реали-
зацията на редица проекти за модернизация – въвеж-
дане на стъпкови флотационни реактори, ефективно 
управление на водите в оборот, разширяване на съ-
ществуващите системи за енергиен мониторинг и 
мениджмънт, подмяна на старите осветителни тела, 
подобрения във вентилационната система в рудника, 
инсталиране на гумено-транспортни ленти под и над 
земята дружеството успява да постигне устойчивост 
в потреблението на електроенергия и да намали с над 
50% използването на дизел за транспорт. За 16 годи-
ни консумацията на електроенергия в Челопеч е на-
маляла с близо 16% на тон добита руда. 

За следващите години „Дънди Прешъс Металс” си по-
ставят още по-високи цели – да намалят емисиите на 
парникови газове от дейността си с 37.5% до 2035 г. и 
да постигнат въглеродна неутралност до 2050 г. Пос-
тигането им няма да са успех само за компанията, а и 
за всички нас - защото ще е стъпка към баланса меж-
ду удобния ни начин на живот и по-чистата природа. 

с приноса на компанията за устойчивото развитие на 
региона, в който оперира. 

„Зеленият преход е предизвикателство, но и голяма въз-
можност за устойчиво развитие и зелени иновации. На-
шата формула е да приоритизираме дигиталната тран-
сформация и внедряването на автоматизирани системи 
от световните технологични гиганти. Другият важен ас-
пект е участието ни в научноизследователските проекти 
по програма „Хоризонт“. „Асарел“ е единствената българ-
ска компания в международния изследователски кон-
сорциум, ръководен от финландски научен институт. По 
проектите X-Mine и AGEMERA се тестват нови технологии, 
считани за бъдещето на минното дело заради по-малкия 
екологичен отпечатък, като се прави проучване за потен-
циала на Стария континент по отношение на критичните 
материали, които са необходими за европейския зелен 
преход“, каза инж. Ивайло Василев. 

„Смятам, че ние - българите - трябва да имаме повече 
самочувствие и да си поставяме амбициозни цели. В Па-
нагюрище успяваме да покажем как в един неголям бъл-
гарски град, как в една българска компания могат да се 
правят неща на световно ниво“, каза той и даде за при-
мер наградата на председателя на Надзорния съвет 
Димитър Цоцорков от Глобалния договор на ООН. „Това 
е признание за целия ни екип, за нашите инвестиции в 
устойчивост и за това как иновациите в индустрията и 
дигиталната трансформация помагат за постигането на 
целите за устойчиво развитие. Ние вярваме, че двигател 
на промяната са хората, затова даваме голямо поле за 
иновации в компанията с програма за предложения с 
полезен ефект. Разбирането ни е, че когато бизнесът ус-
пява, успяват и регионите, и България, и хората на Бълга-
рия. А за да се развива устойчиво, бизнесът има нужда от 
предвидима среда, добър бизнес климат и дългосрочна 
визия“, каза в заключение инж. Василев по време на 
една от четирите тематични сесии. 

Green Transition започна с две общи сесии, които бяха 
открити от президента Румен Радев, който в изказване-
то си посочи важността на разработките на Минно-ге-
оложкия университет и на Техническия университет по 
въпросите за зеления преход. 
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и Петър Витанов за проактивната позиция да защитят 
възможността в Натура 2000 зони да може да се из-
вършва минна дейност. Ирена Цакова сравни минната 
индустрия с базовата енергия, която е необходима, но 
не много желана. В заключение отбеляза, че без мета-
лите и базовата индустрия няма как да се осъществи 
зеления преход, а съществуването на обекти на теж-

В НО В В Н Н И О И В О О О
О В НИ Н В ИВ И И

    Г    МГ   И        

На 16 юни в зала 346 се състоя тържествено връч-
ване на дипломите на абсолвентите бакалаври 
и магистри от Геологопроучвателния факултет. 

Присъстваха ръководителите на катедрите от факул-
тета, както и много роднини и гости на випускниците. 
Абсолвентите бяха поздравени от Декана на факулте-
та доц. д-р Борис Вълчев. По традиция кратко привет-

ствие произнесоха и отличили се по време на следва-
нето студенти – инж. Аделина Новакова, магистър по 
„Приложна минералогия“ и инж. Веселин Митков, бака-
лавър по „Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ“. 
В края на церемонията беше произнесена Галилеевата 
клетва.

МГУ „Св. Ив. Рилски“

Н    Д   М     
       

          
 

ката индустрия е съвместимо с природата ако това се 
прави с грижа.

Сред основните говорители бе и Боян Рашев, упра-
вляващ партньор в Денкщат България, който обърна 
внимание, че целите на зеления преход изискват да 
разбираме важността на базовите индустрии, защото 
без достъпна енергия и метали трансформацията не е 
възможна. „Нужно е да обърнем внимание също и на об-
разованието, защото днес младите не знаят откъде идват 
частите за смартфона, който използват. На бизнеса му 
трябват не спуснати отгоре директиви, а свобода, за да 
остане лидер в процеса на зеления преход и да инвести-
ра в устойчивото развитие“, обобщи още той.

Във форума участваха още европейският комисар по 
сближаване и реформи Елиза Ферейра, комисарят по 
икономика Паоло Джентилони, комисарят по инова-
ции, научни изследвания, култура, образование и мла-
деж Мария Габриел, президентът на Европейската ин-
вестиционна банка Вернер Хойер и др. 

Гостите и участниците в събитието имаха възможност 
да посетят щанда на дружествата, да се запознаят с 
иновациите в минната дейност и да посетят виртуално 
рудник „Челопеч“.  

„Асарел-Медет“ АД„ „Дънди Прешъс Металс“
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Вкрая на юни, Младен Недков бе избран за „Ин-
женер на годината 2021“ в конкурс, организиран 
от Федерацията на научно-техническите съюзи 

(ФНТС). Удостоверението за званието му бе връчено 
от председателя на ФНТС проф. дтн инж. Иван Ячев 
по време на Отчетно-изборното събрание на организа-
цията. Почетният плакет за високото отличие ще бъде 
връчен на официална церемония в края на годината, 
когато по традиция е и последното събрание на феде-
рацията.

„Израснах в Етрополе, където завърших и основното 
си образование. След това продължих в УКТЦ по МТТ -
гр. Правец и Технически университет - София, където ус-
пях да  получа нужните знания, за да осъществя своята 
мечта да бъда един успешен човек с новаторски идеи и 
хъс“ – допълва той. Първоначално заема длъжността 
системен администратор, а от 2013 г. е ръководител на 
отдел „Информационни системи в минната промишле-
ност“, след това е повишен на сегашната си позиция – 
зам.-директор „Информационни и комуникационни тех-
нологии“ в „Елаците-Мед“.

Той непрекъснато се стреми да се самоусъвършенства 
и да внедрява новаторски решения в компанията. „В 
„Елаците-Мед“ това е възможно благодарение на подкре-
пата от ръководството и приемствеността“ – казва той и 
допълва: - „Стъпих на добра основа“. 

Геотехмин е първата минна компания в България, коя-
то още през 1993 г. закупува и внедрява високоспе-

циализиран софтуер за моделиране, многовариантно 
проектиране, икономически оценки и оптимизация на 
обхвата и развитието  на миннодобивния процес в от-
крити рудници – DATAMINE и Whittle 4D. Изработеният с 
тях цифров модел на находището доказва високата си 
точност с годините. Когато започва работа като систе-
мен администратор през 2005 г., в предприятието има 
внедрена и работеща съвременна ERP система, диги-
тализират се карти и чертежи, изработва се цифров 
маркшайдерски модел на целия рудник, внедрена е и 
система за управление на човешките ресурси. Автома-
тизираната система за управление на технологичните 
процеси SkyLinks работи и набира данни за текущото 
производство. 

Изгражда се оптична свързаност между двете работ-
ни площадки, впоследствие и до всяка работна точка 
и сграда. „Имаме цехове с пълна  автоматизация на 
процесите“. 

Н Н ОВ ИН Н Н О ИН
ИНЖ. НЕДКОВ ПОЛУЧА ОТЛИЧИЕТО ОТ КОНКУРС, 
ОРГАНИЗИРАН ОТ ФЕДЕРАЦИЯТА НА НТС

  Н     И  Я   
   М  Н

Имах щастието да започна работа в „Елаците-Мед“, 
част от Група ГЕОТЕХМИН, за която новите техноло-
гии и иновациите са стратегическа цел от около 30 
години“,  каза Младен Недков, който е част от еки-
па на „Елаците-Мед“ от 2005 г.

Желанието за дигитализация и цифровизация на 
целия екип е силно и ние непрекъснато търсим и 
прилагаме най-добрите решения в световен план“, 
казва инж. Недков.

Модернизацията на техниката и дигитализацията за-
почват в първите години след приватизацията на Ела-
ците-Мед - първоначално това засяга основни процеси, 
а след това цялостната дейност на дружеството. В пе-
риода 2010 - 2015 г. се разработва и внедрява фирмен 
софтуер GTMplan за планиране на добива в открити 
рудници, с който се работи и до днес. „Разработените 
специално за Елаците-Мед собствени продукти GTMData 
и GTMPlan се отличават с уникалност и прецизност при 
планиране и изпълнение на задачите“ – казва инж. Нед-
ков. Необходимостта от улеснен, ускорен обмен на дан-
ни между технологичните отдели довежда до старти-
ране на собствена разработка на AutoCad - базираната 
система АСМО Модул. Основно се изработват  базови-
те комплексни инструменти, които да извършват мно-
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гостъпковите операции по изграждане и поддръжка на 
цифровите модели. 

С годините инструментите стават все по-комплексни, 
а задачите, които решават, все по-трудоемки и искащи 
автоматизация. Наред със собствено разработения 
софтуер, „Елаците-Мед“ АД закупува и специализиран, 
с който се извършват и анализират данни от специал-
ни дейности. Например, анализ на данни от 3D лазер-
но сканиране на бордове, работа със съвременни GPS 
устройства, моделиране и анализ на стабилитети на 
откоси и други. Бързото развитие на дигитализация-
та в предприятието довежда до нуждата от събиране 
на данните от всички автоматизирани системи в една 
обща, с което се въвежда PULSE SCADA - софтуерна 
платформа за набиране и анализ на данните от всеки 
процес, който да извежда обобщена информация за 
цялото производство. „Елаците-Мед“ АД за трети път, 
в рамките на 20 години, осъвремени автоматизира-
ната си система за управление на минните процеси с 
нова - Dispatch®, на Модюлар майнинг системс, инк, 
САЩ, която използвайки изкуствен интелект, управля-
ва производството така, че да постигне максимални 
добиви с наличния машинен парк. „Разширихме я, като 
се добави и система за прецизна високоточна навигация 
на минните багери и сонди - ProVision®, която доведе 
постигането на технологичните задания за тези машини 
до нивото на почти 100% перфектност“ – споделя инж. 
Недков. 

„Добрият колективен дух и споделеният натрупан опит от 
поколения специалисти в Група ГЕОТЕХМИН допринесе 
за моето професионално развитие.“ – допълва Недков.

Три са проектите, благодарение на които Младен Не-
дков става „Инженер на годината 2021“. 

l Първият е мобилното приложение АСМО Мобайл. „С 
него, дори и на терен, всеки минен специалист може 
да види на екрана на своя смартфон къде работят 
машините и какви задачи изпълняват, защото инфор-
мацията е необходима в реално време“ - обяснява 
инж. Недков. С АСМО Мобайл се наблюдават почти 
всички процеси на Рудодобивен комплекс „Елаците“ 

– от добива на минна маса до трафика на автомо-
билите, които я превозват. Чрез системата операто-
рите наблюдават и гумено-лентовия транспортьор 
в тунела, работата на трошачките, резултатите от 
работата на лазерните скенери или как се „движат“ 
параметрите на производствения процес. „Има и 
още много, което предстои да се прави. АСМО Мобайл 
е приложение с голяма перспектива и се развива не-
прекъснато с добавяне на нови услуги“ – казва инж. 
Недков.

l Вторият софтуерен продукт, оценен от авторитетно-
то жури, е приложението ПИКС – информационна 
система за състоянието на въздуха в работните 
зони на Рудодобивен комплекс „Елаците“. Специ-
ални измервателни уреди отчитат качеството на 
атмосферния въздух, а вътрешна система, разрабо-
тена от дирекция ИКТ, анализира данните и ги по-
дава към приложението ПИКС. То, от своя страна, 
ги препраща към всеки един работник и служител, 
като му съобщава какво е състоянието на въздуха 
в неговата зона. Особеното при приложението е, че 
работи само докато служителят е на територията на 
комплекса. Напусне ли той предприятието – спира 
да подава информация. Двете приложения – АСМО 
Мобайл и ПИКС, позволяват да се поддържа двус-
транна директна комуникация с всеки специалист 
или работник, на чийто мобилен телефон са инста-
лирани. 

l Третият продукт, с който инж. Недков пчели приза 
„Инженер на годината 2021“, е системата за наби-
ране на данни от уреди за автоматично измерване 
качеството на въздуха в работните зони на Рудодо-
бивен комплекс „Елаците“, което се помества в база 
данни MySQL. В случай, че са правени замервания 
с ръчни инструменти, данните се вписват в систе-
мата през специален web портал. Данните се визуа-
лизират на момента в специална среда - Grafana, 
където могат да се видят в графичен и текстови 
формат. 

Инж. Недков участва и в разработването и внедрява-
нето на множество комплексни софтуерно-хардуерни 
решения в дружеството. Едни от най-важните са сис-
темата за мониторинг и ранно известяване на стабили-
тета на рудните откоси, автоматизираната система за 
управление на технологичните процеси, както и систе-
ма за високоточно позициониране и навигация на мин-
ните машини – багери и сонди, MinePlan – софтуер за 
минно планиране.

Отличаването на инж. Недков е високо признание как-
то за него, така и за компанията, която има редица до-
казани постижения в минния бранш. „Щастлив съм, че 
съм носител на наградата „Инженер на годината 2021“ 
и осъзнавам, че тя изисква да продължавам да влагам 
знанията и идеите си в създаването на нови продукти. 
Работещият екип на компанията има потенциала,  благо-
приятната среда и пълната подкрепа на „Елаците-Мед“ да 
развива иновативните идеи, които са  основната причина 
за реализирането на толкова добри проекти в дигитали-
зацията на минното производство. Благодаря на всички 
колеги!“ - казва инж. Недков.

„Елаците-Мед“ АД
И  М  Н        Е
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БЛАГОДАРЕНИЕ НА БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА ПРОГРАМА 
„БЪЛГАРСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ“
В И О НОВ И О НИ НИ
И ОВО НОВО О В НИ

По благотворителна програма „Българските до-
бродетели“ успешно завършени бяха още два 
значими проекта в Етрополе и Мирково. 

Напълно обновени са вътрешните басейни в едно от 
най-големите училища в Софийска област – СУ „Хрис-
то Ясенов“ в община Етрополе. Учениците ще имат въз-
можност да плуват след като плувният комплекс беше 
затворен преди около 6 г. 

„Това е проект от изключителна важност за нашия малък 
град, в който младите хора имат същите мечти, същите 
желания и стремежи да имат подходящи условия да се 
развиват и ние трябва да ги подкрепяме“ – с тези думи 
директорът на училището Мила Манчева откри съби-
тието. Тя допълни: „Програма „Българските доброде-
тели“ на Група ГЕОТЕХМИН осигурява тази възмож-
ност на нашите деца да спортуват, спортът е едно от 
предпочитаните занимания за децата ни, а плуването 
е тяхна мечта“. Манчева изказа благодарност към спо-
моществователите - „Геотехмин“, „Елаците-Мед“, „Гео-
строй“, „Геотрейдинг“ и техните ръководства за доброто 
дело и лично към проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител 
на „Геотехмин“ ООД, който по думите ѝ е съпричастен с 
мечтите на младите. Тя благодари и на кмета Димитър 
Димитров за осигурените средства, необходими за ре-
монта на пространството около залите на басейните, 
както и на фирмите изпълнители. 

И  Д  Д      Е М  
 Д     Е   Д  

     Г   
 

„Откриваме плувните басейни, в които нашите деца ще 
упражняват един от най-важните за здравето и физиче-
ската им активност спорт. През годините функционира-
нето на басейните беше замразено, но благодарение на 
споразумението между община Етрополе и дружествата 
от Група ГЕОТЕХМИН, в което образованието и здраве-
то на децата са изведени като приоритет, се радваме на 
прекрасна придобивка“, каза зам.-кметът Станка Дими-
трова. Тя изрази надежда, че оттук ще започнат карие-
рата си бъдещи спортисти с национални и олимпийски 
медали. И допълни: „Изказвам благодарност от името на 
кмета на Етрополе Димитър Димитров за реализирането 
на мащабния ремонт на училището със средства от фир-
мите „Геотехмин“, „Елаците-Мед“, „Геострой“ и „Геотрей-
динг“. Осигурявайки тези условия за децата, те доказаха, 
че нашите приоритети са и техни“.

За нас това е един от най-важните проекти в со-
циалната и образователната сфера, осъществен с 
подкрепа на Благотворителна програма „Българ-
ските добродетели“. Подкрепихме инициативата, 
предложена от община Етрополе и г-жа Манчева, 
в допълнение на друг проект - ремонта на парната 
инсталация и физкултурния салон, с идеята да се 
обнови училището и да се подобри средата за спорт 
и отдих“, каза Доминик Хамерс, изпълнителен ди-
ректор на Геотехмин. 

Вторият успешно реализиран проект е пълната подмя-
на на уличното осветление в Мирково. От края на юни 
жителите и гостите на красивото подбалканско село 

 М       
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О И О О В В И В Н ВО

Собща изложба „Мини Мари-
ца-изток“ ЕАД и Археологиче-
ски музей „Марица-изток“ от-

белязаха едновременно два юбилея 
- 70 години от създаването на въгле-
добивното дружество и 30 години от 
създаването на музея.

Пламен Караилиев – директор на 
музея и изпълнителният директор 
на дружеството инж. Илза Чинкова 
откриха изложбата на 8 юни в при-
съствието на Светослав Маринов - 
зам.-кмет на Община Раднево, Пла-
мен Бараков - зам.-кмет на Община 
Гълъбово, ръководители на отдели в 
„Мини Марица-изток“ ЕАД, предста-
вители на културни институции, ми-
ньори – ветерани и граждани. Кара-
илиев припомни, че проучванията на 
терена, където са открити въглища-

заета от енергийния комплекс „Ма-
рица-изток” и неговата инфраструк-
тура. В продължение на 30 години, 
благодарение на дейността на музея 
са проведени спасителни и редовни 
археологически проучвания и са ре-
гистрирани стотици паметници на 
културата, в това число надгробни 
могили, некрополи, открити селища 
и селищни могили, ямни комплекси, 
крепости, базилики.

Юбилейната изложба представя 
снимки, документи и отличия от 
70-годишната история на друже-
ството, юбилейните 5- и 10-мили-
онен брикети. Сред експонатите на 
изложбата се уникален глинен съд, 
който няма паралел на Балканския 
полуостров, пиксида от слонова 
кост, датираща от началото на I в. и 
последните находки от археологиче-
ската експедиция миналата година.

Караилиев благодари на г-жа Чин-
кова за дългогодишната подкрепа 
и изказа своята признателност за 
подкрепата в опазването на истори-
ческото наследство.

И    М  М  Е Д  И    
      

вече се радват на нови 520 LED лам-
пи, които осигуряват по-добра види-
мост при осветяването на улиците и 
са с висока енергийна ефективност. 
Проектът е по инициатива на кмета 
на общината Цветанка Йотина и е 
реализиран от четирите дружества -
„Геотехмин“, „Елаците-Мед“, „Гео-
строй“ и „Геотрейдинг“, с подкрепата 
на Благотворителна програма „Бъл-
гарските добродетели“. 

Модерните лампи притежават сер-
тификат от най-високия клас за за-
щита IP-65 и поражение на електри-

чески ток I-ви клас. Гаранционният 
срок на новите енергоспестяващи 
тела е 5 години, а експлоатационни-
ят срок на светодиодите е 100 000 
часа. 

С реализацията на този проект вече 
всички осветителни тела в Мир-
ково са подменени. През 2021 г., 
отново по Благотворителната про-
грама на Група ГЕОТЕХМИН, нови 
лампи бяха монтирани първона-
чално на двете централни улици в 
с. Мирково – „Цвятко Караджов“ и 
„Александър Стамболийски“ и при-

Десетилетия наред „Мини Ма-
рица-изток” ЕАД дава своя 
принос за съхраняването на 
паметта за отминали хилядо-
летия, това е наш дълг и отго-
ворност и ще продължим за-
едно да го правим“, подчерта 
инж. Чинкова при откриването 
на изложбата. 

та, започват през 1950 г. с ръково-
дител на екипа Христо Буюклиев, а 
първите спасителни археологически 
разкопки – десетилетие по-късно. 

Археологическия музей „Марица-Из-
ток” град Раднево е създаден на 
12.07.1992 г. с решение на Минис-
терството на културата. Той е изгра-
ден на базата на Тристранно спора-
зумение между Министерството на 
културата, Комитета по енергетика и 
Община Раднево, въз основа на ар-
хеологическия фонд, към бившия ве-
домствен музей по Енергетика към  
СО „Марица-Изток”, който е закрит 
в края на 1991 г. Основната задача 
е да проучва, опазва, съхранява и 
популяризира културното археоло-
гическо наследство на територията 
на община Раднево и територията 

лежащия площад „Разкола“, както и 
в цялото село Бенковски.

Благотворителна програма „Бъл-
гарските добродетели“ е създадена 
през 2018 г. по идея на проф. дтн 
инж. Цоло Вутов и дружествата 
„Елаците-Мед“ АД, „Геотехмин“ ООД, 
„Геострой“ АД и „Геотрейдинг“ АД. 
Програмата е за благотворителност 
и социална отговорност, поставяща 
си за цел доброволно подпомагане 
на различни значими за обществото 
каузи.

ГЕОТЕХМИН
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ОН И О О ОВ О И
В И Н И И И ОВ

И О И И ИВ Н НОВ

Панагюрският музеен комплекс 
се гордее с още една впечатля-
ваща експозиция, която беше 

отворена за посетители на 1 юли. 
Официално беше открита обновена-
та Хаджидимитрова къща, в която 
са изложени реставрираните кул-
турни ценности от дарението „Иван 
Деянов“. 

Фондация „Лъчезар Цоцорков“ под-
помогна със 130 хил. лв. осъщест-
вяването на проекта. Извършен е 
текущ ремонт на известната „синя 
къща с лъва“ от музейния възрож-
денски комплекс и реставрация на 
стенописите. Цялостно е обновена 
експозицията с нови витрини, на-
правено е почистване и реставрация 
на експонатите, изработена е екс-
позиционна документация, съобщи 

Димитър Цоцорков поздрави музей-
ните специалисти и целия екип на 
фондацията за успешния проект. 

Кметът на общината Никола Белиш-
ки благодари на фондация „Лъчезар 
Цоцорков“ и посочи, че така се про-
дължава дарителската традиция на 
„Асарел-Медет“ и Цоцорковия род. 

Историкът-доайен Атанас Атанасов 
разказа за Хаджидимитровата къща 
и за приемането на колекцията на 
Иван Деянов - родолюбец, интелек-
туалец и колекционер, наследник на 
известния панагюрски род Хаджи-
деянови. През 1982 г. неговите бра-
тя Сава и Георги и сестра му Мария 
изпълняват волята му да дарят на 
местния музей 3558 експоната - жи-
вопис, графики, скулптура, накити, 
архивни материали, керамични и 
медникарски съдове, нови и антични 
монети, книги и медали. 

На откриването на експозицията 
присъстваха Пламен Славов – се-
кретар по образование, духовност и 
култура на Президента на Република 
България, Екатерина Джумалиева – 
директор „Културно наследство, му-
зеи и изобразителни изкуства“ в 
Министерството на културата, за-
местник-кметът по хуманитарните 
дейности Галина Матанова, изпъл-
нителният директор на „Асарел-Ме-
дет“ инж. Делчо Николов, няколко 
поколения представители на мест-
ната власт, общественици и музейни 
специалисти.

В знак на признателност фондаци-
ята дарител, основана от Атанаска, 
Димитър и Велислава Цоцоркови, 
получи от Историческия музей пла-
кет „За принос в развитието на му-
зейното дело в Панагюрище и Пана-
гюрския край“. 

„Асарел-Медет“ АД

О         
   Л   

Инж. Илза Чинкова подчерта, че спа-
сителните археологически разкопки 
в района на енергийния комплекс 
пред фронта на минните работи са 

традиция и отговорност на „Мини 
Марица-изток” ЕАД и благодари на 
археолозите за усилията, които по-
лагат, за доброто сътрудничество, 

благодарение на което са открити 
непознати страници от исторически-
те епохи и са съхранени за поколе-
нията.   „Мини Марица-изток“ ЕАД

„Особена е символиката в това, 
че се намираме срещу залата 
трезор на Панагюрското златно 
съкровище. Нейното изграждане 
преди 10 години беше вдъхнове-
но от дарението на „Асарел-Ме-
дет“ и баща ми проф. д-р Лъчезар 
Цоцорков. Заедно с Хаджидими-
тровата къща, това ни напомня 
за приноса на достойните хора 
преди нас и за това колко важна 
е подкрепата за културата и за 
съхраняването на историческото 
наследство“, каза Димитър Цо-
цорков. 

директорът на музея доц. д-р Атанас 
Шопов.
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И О О И НИ Н Н Н
О Н

Впървия ден на месец юли 19 студенти започнаха 
своя летен стаж в „Асарел-Медет“. Те бяха по-
срещнати от Бисерка Янева, директор „Човешки 

ресурси“, която им пожела много успехи, с които да се 
утвърдят като следващото поколение специалисти в 
компанията. 

Стажантите ще бъдат част от екипите на производ-
ствените цехове и отделите „Информационни и теле-
комуникационни технологии“, „Доставки и логистика“, 
„Инженеринг на ремонта“, „Качествен контрол“, „Персо-
нал“, „Екология“ и др. 

Четиридесет и осем студенти от 10 висши учебни 
заведения започнаха своя стаж в „Елаците-Мед“. 
Четирима от тях са и стипендианти на дружество-

то от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. 
По традиция компанията откри официално лятната 
си 11-та Стажантска програма на 1 юли. Избраните 
студенти споделиха, че са кандидатствали за летния 
си стаж, защото искат да се обучават или да работят 
в една от водещите минни компании с постижения в 
дигитализацията, възможности за обмяна на опит, 

Д        М  Д

И О Н ВОИ Н И
О ИН

Стажантската програма стартира в „Асарел-Медет“ 
през 2004 г., когато в нея се включват 15 студенти. 
През следващите години техният брой постепенно се 
увеличава, за да надхвърли над 700 общо за периода 
2004 – 2022 г. Към момента в компанията работят 135 
млади специалисти, които са стартирали своето про-
фесионално развитие с летен стаж. Това прави близо 
20% от всички участници в програмата или 12% от це-
лия екип на „Асарел-Медет“. 

„Асарел-Медет“ АД

повишаване на квалификацията и последователна со-
циална политика. Те ще стажуват през месеците юли, 
август и септември и ще черпят знания и опит под ръ-
ководството на над 50 наставници и служители - едни 
от най-добрите специалисти в своите области. 

Откриващи срещи се състояха на двете работни пло-
щадки на дружеството – Рудодобивен и Обогатителен 
комплекс, където младежите бяха посрещнати от еки-
па на дирекция „Човешки ресурси“. Директорът Миле-
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на Христова и колегите ѝ Даниела Горанова, Мариана 
Вътева и Даниела Мишева приветстваха студентите и 
им представиха програмата за стажа и наставниците. 
За да придобият представа за постиженията на „Ела-
ците-Мед“ в областта на дигитализацията и работата с 
високотехнологични системи, както и в опазването на 
околната среда и корпоративната социална отговор-
ност, пред стажантите беше излъчен презентационен 
клип на дружеството. 

След официалната част за стажантите в Обогатителен 
комплекс, с. Мирково бе организирана обиколка на ос-
новни цехове. Инж. Цветан Дилов, главен експерт в от-
дел „Производствено-технически“, запозна младежите 
с производствения процес, както и с работните зони, 
където ще практикуват част от тях. 

Участниците в програмата от Рудодобивен комплекс, 
бяха поздравени от инж. Владимир Александров, 
зам.-директор Рудодобивен комплекс, който насърчи 
стажантите да черпят знания, опит и да не спират да 
се развиват, а в бъдеще да припознаят „Елаците-Мед“, 
като компания за техния кариерен път.
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Стажантите успяха да научат повече и за Рудник „Ела-
ците“, като посетиха наблюдателната кула и разгледа-
ха минна техника, част от музейна експозиция на обо-
собена площадка. Инж. Даниел Даков и инж. Генади 
Василев разказаха на студентите интересни факти за 
тежките машини и отбелязаха, че в производството 
„Елаците-Мед“ разполага с минна механизация, която 
е една от най-модерните в световен мащаб.

В края на първия работен ден, стажантите бяха силно 
мотивирани и с нетърпение очакваха да започнат съ-
щинската работа в една от най-големите минни компа-
нии в България, която е на 32 място сред топ 500 рабо-
тодатели в страната. 

В лятната Стажантска програма на „Елаците-Мед“ до 
момента са преминали повече от 280 студенти, бака-
лаври и магистри от различни университети в страна-
та и чужбина, от които над 50 вече свързаха професио-
налния си път с дружеството. 

„Елаците-Мед“ АД
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По традиция на 1-ви юли в дру-
жествата на „Дънди Прешъс 
Металс“ в Челопеч и Крумов-

град стартира лятната стажантска 
програма. Студенти от Минно-ге-
оложки университет „Св. Ив. Рил-
ски“, Софийски университет „Св. Кл. 
Охридски“, Технически университет, 
Химикотехнологичен и металурги-
чен университет, Университет по 
архитектура, строителство и геоде-
зия, Пловдивски университет „П. Хи-
лендарски“, Университет за нацио-
нално и световно стопанство, както 
и ученици от Частна профилирана 
гимназия с чуждоезиково обучение 
„Челопеч“, СУ „Васил Левски“ и Про-
фесионална гимназия по транспорт 
„Христо Смирненски“ гр. Крумовград 
ще черпят полезен опит и нови зна-
ния през летните месеци юли, август 
и септември. 

25 студенти и 11 ученици вече над-
граждат наученото в университета 
и училище в „Дънди Прешъс Металс 
Челопеч“ ЕАД в отдели „Технически 
служби – експлоатационно проуч-
ване“, „Преработка на руда – ВХС“, 
„СМАРТ център“, Автоматизация и 
контролни системи“, „Електро и КИП 
и А поддръжка“, „Химическа лабо-
ратория“, „Финанси“, „Доставки и 
логистика“, „ИСУ“, „Връзки с общест-
веността“, „Безопасност и здраве 
при работа“, „Опазване на околната 
среда“, „ИТ операции и услуги“, „Чо-
вешки ресурси и администрация“ и 
„Проучвателни дейности“. 

В „Дънди Прешъс Металс Крумов-
град“ ЕАД студентите са 15, а уче-
ниците 7. Те ще развиват своите 
знания и умения през следващите 
няколко месеца в отделите „Техниче-
ски служби – Геология“, „Производ-
ство – ИССМО“, „Поддръжка – Пла-
ниране на поддръжката“, „Доставки 
и логистика“, „Опазване на околната 
среда“, „Връзки с обществеността“, 
„Човешки ресурси и администра-
ция“, „Финанси“, „ИТ“ и „Проучвател-
ни дейности“. 

С много ентусиазъм и настроение, 
младежите бяха посрещнати в дру-
жествата. С въвеждаща презента-
ция служители от отдел „Човешки 
ресурси и администрация“ предста-
виха пред стажантите основните 

дейности на всяка от компаниите, 
различните звена и екипи, ценно-
стите и целите. Отдел „Безопасност 
и здраве при работа“ проведе на-
чален инструктаж по безопасност 
и запозна бъдещите служители на 
дружествата със „Златните правила“ 
и основния приоритет, който „Дънди 
Прешъс Металс“ има, а именно здра-
вето и благополучието на всички 
служители. 

Стажантската програма на „Дънди 
Прешъс Металс“ гради стабилни ос-
нови, създавайки отлична подготов-
ка, която да помогне на стажантите 
в университета и за тяхното профе-

НО О В Н И

сионално развитие в бъдеще. Бла-
годарение на приятната атмосфера, 
модерните технологии, динамиката 
на работното място, екипите от спе-
циалисти в областта си, готови вина-
ги да помогнат, лятото на младежи-
те в компанията ще бъде наистина 
златно. Всеки един от тях ще има 
възможност да се запознае отбли-
зо с реалната работна среда, да из-
пълнява най-различни и интересни 
задачи, да развива своя потенциал, 
да създава нови приятелства и да 
вземе със себе си приятни и неза-
бравими спомени. 

„Дънди Прешъс Металс“

 Д   М             
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О ИОННИ ОН И О ИВНО В ИВНИ
О И В О И И НИ И

Ротационните сонди са предпочитани в 
най-големите открити рудници заради 
постиганата най-висока производи-

телност в сравнение с останалите видове 
сондажна техника. От тяхната надеждна и 
непрекъсната работа зависят времево оста-
налите процеси в добива и производството, 
а също и постиганите крайни икономически 
резултати.

Ротационните сонди за пробивно-взривни работи, 
наричани понякога роторни сонди, са големи и теж-
ки машини. Тяхната значителна маса (между 60 t и

100 t) се използва за получаване на необходимия осов 
натиск, като за въртенето на работния инструмент се 
разчита на ротационна глава с хидромотор или елек-
тромотор. Натискът и въртящият момент се предават 
чрез система от тръби към инструмента - триролково 
длето, раздробяващо скалата.

За разлика от сондите с долен или горен чук, този вид 
машини работят с по-големи диаметри на сондиране - 
от 200  до 440 , като в България се предпочита 
251 . Сондажната мрежа е с по-големи разстояния 
между отделните пробиви. В същото време се постига 
допълнителна икономическа ефективност от използ-
ването на оптимално количество взрив, което е също-
то или почти същото, както при сондирането с долен 
чук с по-малък диаметър (примерно 165 ).

Мачтата е основна част от конструкцията на ротацион-
ните сонди, където е монтиран както механизмът за 
подаване на осов натиск, така и ротационната глава 
за подаване на въртящ момент. Прилаганият натиск 
варира от 0,5 t на всеки инч от диаметъра на инстру-
мента при меки скали до 4 t инч при твърди. Скоростта 
на въртене обикновено е в диапазона от 50 об. мин до
120 об. мин. Всички производители имат варианти за 
дооборудване на ротационна сонда и с долен чук, което 
е рядко срещано приложение (в някои въглищни мини).

Предпочитаните работни дълбочини в България са 
обикновено от 18  до 21 , а за тяхното постигане 
в нашите условия обикновено се наставя допълнител-
на тръба от магазина - т. нар. режим Multi Pass. Така 
обаче скоростта на работа се понижава, тъй като доба-
вянето и премахването на допълнителна тръба става 
сравнително бавно при този вид машини. Това е така, 
защото ротационната глава няма толкова голяма сила 
и за първоначалното отвиване на тръбата се използва 
специален допълнителен механизъм (ключ).

Върховата производителност с ротационна сонда се 
постига в режим Single Pass, когато за изпълнението 
на сондажа не се добавя тръба. Тук за достигане на 
желаната работна дълбочина би могло да се избере 
по-голям модел сонда или по-висока мачта. Ето защо 
производителите предлагат модели с по два варианта 
мачти - къс и дълъг. Ефективното използване на ре-
жим Single Pass може да се постигне и при намаляване 
на работната дълбочина, примерно на 15  (за по-ни-
ски стъпала).

За предаването на осовия натиск има няколко вари-
анта. Едни производители предпочитат за целта из-
ползване на механизъм със стоманени вериги, други 
- със стоманени въжета или комбинация от вериги и 
въжета. Има ротационни сонди, при които такива еле-
менти липсват, а се използва зъбна рейка. Разбира се, 
всеки вариант има своите предимства и недостатъци 
от гледна точка на здравина, надеждност, сервизопри-
годност, време и разходи за поддръжка, предаване на 
вибрации и др. подобни, които трябва да се оценяват 
конкретно според условията за работа в рудника и же-
ланата производителност.

Извеждането на шлама от сондажа става с помощта 
на сгъстен въздух, подаван от мощен компресор към 
дюзите на триролковото длето. Компресорът е един 
от най-критичните агрегати в ротационната сонда, 
тъй като е най-големият консуматор на енергия. При 
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най-модерните ротационни сонди се използват сис-
теми, контролиращи необходимия дебит и налягане в 
зависимост от зададената скорост за извеждане на 
шлама, условията на работа, монтирания инструмент и 
геоложките условия в рудника. В крайна сметка целта 
е да се спести гориво. При някои производители рабо-
тата на такава система може да доведе до икономии 
на дизел от 25-30%.

Според задвижването си ротационните сонди се делят 
на три вида: с дизелов двигател, с дизел-електрическо 
задвижване (комбинация от дизелов двигател, бордо-
ви електрогенератор и електромотор и) и изцяло елек-
трическо задвижване с кабел от електрическа мрежа. 
Целта на различните варианти е да се спестят разходи 
за гориво и енергия.

В днешно време, за повишаване на ефективността, а и 
предвид глада за оператори на сонди, всички произво-
дители се стремят да предложат машини с различни 
степени на автоматизация на работата. На Запад все 
повече се поставя акцент върху автономната работа 
на сондите, без оператор в кабината: чрез дистанцион-
но управление или напълно автономно, чрез самостоя-
телно роботизирано следване на дигитален план за 
сондиране.

На следващите страници представяме четири от из-
вестните производители с предлаганите от тях рота-
ционни сонди според заявените от компаниите модел-
ни гами и технико-технологични преимущества.

CATERPILLAR

Caterpillar е водещ световен производител на минна 
техника, предлагащ разнообразна палитра от видове 
и модели машини. Гамата на американската компа-
ния от ротационни сонди за работа в открити рудници 
е съставена от четири модела. Те предлагат следни-
те диаметри на сондиране: 127-200 , 152-251 ,
 203-311  и 244-406 . Единичните работни дъл-
бочини (Single Pass) са в диапазона от 11  до 21,3 , 
а с добавяне на допълнителни тръби (Multi Pass) мак-
сималните работни дълбочини достигат от 39,6  до 
85,3 .

Всички компоненти и агрегати, вложени в ротацион-
ните сонди на Caterpillar, в т.ч. дизелов двигател (само 
най-голямата работи на електричество), въздушен 
компресор, хидравлика и ходова част, са специално 
подбрани с цел да работят заедно като система, оси-
гуряваща по-голяма ефективност, ниски разходи за 
сондиране и по-малко престои за сервизиране. Новото 
електронно управление на компресора повишава про-
изводителността и намалява разхода на гориво. Чрез 
регулиране както на дебита, така и на налягането, сис-
темата адаптира подаването на сгъстен въздух според 
конкретното приложение, използваното триконусно 
длето  и геоложките дадености в мината.

Някои основни агрегати и компоненти като двигателя, 
ходовата част и скоростната кутия на ротационната 
глава са произведени така, че да могат в последствие 

да се рециклират фабрично. Така се удължава значи-
телно работния живот на сондата, а разходите за екс-
плоатация и поддръжка се намаляват. Използването 
на еднакви компоненти и консумативи в различните 
модели сонди улеснява сервизирането и оптимизира 
складовите наличности от резервни части.

Новата кабина на ротационните сонди Caterpillar се 
отличава с големи прозорци - от пода до тавана, по-
добряващи видимостта към сондажния дек, както и с 
нови ергономични уреди за управление и дисплей. Ви-
димостта може да бъде допълнително подобрена чрез 
система от камери, в т.ч. върху мачтата.

В съответствие с най-съвременните тенденции в сон-
дажната техника, Caterpillar предлага различни нива 
на автоматизация с цел подобряване на прецизността, 
производителността и ефективността на сондирането. 
Например системата Drill Assist изпълнява всички ос-
новни функции или процеси на сондата и автоматично 
адаптира мощността на сондиране в зависимост от 
геоложките условия. Автоматични функции като ниве-
лиране и прибиране на стабилизаторите, издигане на 
мачтата и позициониране под желания наклон, както и 
манипулирането с тръбите при автоматично сондира-
не до зададена дълбочина подобряват производител-
ността и ефективността на оператора.
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Ротационните сонди на Caterpillar имат подготовка за 
платформата Cat MineStar, която дава по-високо ниво 
на автоматизация и безопасност на сондирането. На-
пример системата Terrain for Drilling използва изклю-
чително прецизно GPS-насочване на сондата до санти-
метър, като гарантира, че сондажните пробиви следват 
зададения план и са на правилното място с правилна-
та дълбочина.

От своя страна, Co and for drilling предлага техно-
логии без оператор в кабината с различен мащаб, за-
почващи от дистанционна работа със сондата с пря-
ка видимост към нея до напълно автономна работа. 
Дистанционната работа с управление, разположено в 
стая далеч от забоя, премества оператора на възмож-
но най-безопасното място и позволява един човек да 
работи едновременно с до пет машини.

След като o atsu придоби американската компания 
oy Global през 2017 г., в гамата на японския гранд вля-

зоха три модела ротационни сонди, произвеждани до-
тогава под марката P . Ротационните сонди o atsu 
покриват следните диаметри на сондажите: 200-

270 , 270-349  и 270-444 . Максималните ра-
ботни дълбочини при Single Pass са съответно 16,8 ,
19,8  и 19,8 21,3 , а с добавяне на допълни-
телни тръби (Multi Pass) - респективно 85 , 85  и
39,6 59,4 . Машините имат опция за работа с пнев-
моударник (без най-големия модел).

За разлика от други производители, които разчитат за 
задвижването само на дизелов двигател, първият и 
вторият модел в гамата използват дизел-електрическо 
задвижване, с възможност за работа само на дизел и 
само на електричество. Така се оптимизират разходи-
те за гориво според приложението и условията за ра-
бота в рудника. 

Най-големият модел работи само на електричество и 
се захранва с кабел. Той се предлага с опцията за “мек 
старт”, намаляващ пиковото натоварване при старти-
рането на сондата. Това има щадящо въздействие вър-
ху по-слабите електрически мрежи и може да намали 
разходите за електропреносна инфраструктура. До-
пълнителни икономии на енергия и гориво се постигат 
чрез система ICC за регулиране на работата на компре-
сора според работните условия и геоложките даденос-
ти в мината.

Ротационните сонди o atsu се отличават със солид-
ната конструкция на мачтата тип Bo er, която е из-
ключително здрава и надеждна, а и изисква по-малко 
поддръжка. За минимум престои за сервизиране, пре-
даването на осовия натиск става не чрез верига или 
стоманени въжета, а чрез зъбна рейка. 

Машините предлагат автоматизация на редица функ-
ции и процеси. Например, за намаляване на времето 
за смяна на триролковото длето и рисковете от инци-
денти, свързани с човешка намеса, производителят 
предлага най-съвременна автоматична бързосменна 
система. В този случай, с натискане на само едно коп-
че, цялата операция отнема до 5 минути.

Други по-важни функции и системи, предлагани с авто-
матизация, са адаптивно нивелиране, позициониране 
на мачтата, изпълнение на сондирането, добавяне и 
отнемане на тръби, прахоулавяне, идентифициране на 
препятствия с избягване на сблъсък и др. За повиша-
ване на производителността и намаляване на човеш-
кия фактор, ротационните сонди o atsu могат да се 
поръчат със система за автоматична GPS-навигация 
с голяма прецизност. Тя позволява позициониране на 
сондата с голяма точност на мястото следващия сон-
даж, в т.ч. без оператор в кабината, според предвари-
телно изготвен план (схема) на сондирането.

От своя страна, възможността за дистанционно упра-
вление на една или няколко сонди едновременно (с 
директна видимост до 1,5 k ) осигурява допълнително 
увеличаване на производителността и ефективността. 
И трите модела на o atsu могат да работят в напъл-
но автономен режим - без оператор в кабината.

Към най-съвременните системи, предлагани от 
o atsu, трябва да се отбележи стратиграфическото 

моделиране. Чрез него може да се направи геоложка 
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карта на слоевете в рудника, а работата с коректни ге-
оложки данни може да помогне за вземане на по-пра-
вилни решения при планиране на взривяването. Така 
стратиграфическия модул o atsu Pro ision Guidance 
позволява по-прецизно изпълнение на сондирането и 
взривяването, което в резултат може да намали разхо-
дите за експлозиви дори с над 20%.

Ротационните пробивни машини на Sand ik са констру-
ирани за сондиране в едни от най-трудните условия за 
работа по света. Доказан дизайн, устойчиви мачти, ве-
рижно подаване на осовия натиск и дълготрайни агре-
гати, поставят тези машини в собствен клас.

27МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ   

Сандвик България ЕООД 
бул. „Искърско шосе“ № 7 
ТЦ Европа, сгр. 15, София 1592
тел. 02 970 2525
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Моделите с интелигентно управление имат подготовка 
за платформата AutoMine, която дава най-високо ниво 
на автоматизация и безопасност на сондирането, в т.ч. 
дистанционна работа със сонда сонди с пряка види-
мост или от диспечерна стая, както и напълно автоном-
на работа. При този модел се задава план за полето и 
редът, по който да бъде изпълнен, а сондата автома-
тично го завършва.

Sunward Intelligent E uip ent Group е създадена през 
1999 г. и е една от най-динамично развиващите се 
частни китайски компании в областта на строителната, 
кариерната и минна техника. Тя се нарежда сред два-
десетте най-големи производители на багери и сред 
петдесетте най-големи производители на строителна 
техника в света. Основана е от Хи Кинкхуа, професор в 
Централния Южен Университет в Китай. 

Още през 80-те години на 20 в. проф. Кинкхуа започ-
ва да се занимава интензивно с изследвания в об-
ластта на сондирането. След както основава Sunward, 
той създава първите изцяло китайски разработки на 
подземна хидравлична карета и хидравлична сонда с 
горен чук, както и първия китайски пробивен робот за 

Ротационните сонди Sand ik се произвеждат в три се-
рии, всяка с по три модела, които се различават по спе-
цифики на приложенията и ниво на вложените техноло-
гии (виж основните параметри на сериите S,  и i на 
графиката на стр. 27). Големият брой модели на Sand ik 
осигуряват широк избор от максимални работни дъл-
бочини. При работа в режим Single Pass те започват от 
8,66  и достигат до 21 , а с добавяне на допълнителни 
тръби (Multi Pass) се постигат от 32  до 77,5 . При ин-
телигентните модели DR410i и DR412i има избор от два 
варианта на мачтата за сондиране на базова или по-го-
ляма дълбочина при Single Pass - съответно 10  14  и
12  17,8 .

Ротационните сонди Sand ik се отличават с изключи-
телно здравата си и издръжлива конструкция и със 
значително по-ниските си разходи за поддръжка - раз-
ликата за доставки на резервни части на годишна база 
може да достигне до няколко пъти в сравнение с други 
марки. Ето защо Sand ik е лидер по ниски общи разхо-
ди за придобиване, експлоатация и поддръжка (Total 
Cost of wnership) в дългосрочен план.

В това отношение от голямо значение е системата CMS 
за управление на компресора, чрез която клиенти по 
целия свят постигат дори над 30% икономии на гориво. 
CMS контролира необходимия дебит и налягане в зави-
симост от зададената възходяща скорост за изнасяне 
на шлама, спрямо условията на работа, използвания 
инструмент и геоложките условия в рудника. Когато не 
се извършва сондиране, системата намалява натовар-
ването на дизеловия агрегат.

Друга важна отличителна характеристика на тези ма-
шини е, че за осигуряването на осовия натиск се из-
ползват не въжета, а вериги. Регулирането и поддръж-
ката на веригата са много по-облекчени и в същото 
време се получава по-равномерен осов натиск, тъй 
като масата на веригата погасява вибрациите. Освен 
това, в сравнение с други марки, дековете на ротацион-
ните сонди Sand ik са изнесени оптимално напред, 
така че сондирането в непосредствена близост до стъ-
палото е много удобно.

Ротационните сонди Sand ik предлагат висока точност 
на изпълнение на сондажа, което спомага за максимал-
но качествено взривяване. Така се свежда до минимум 
допълнителната работа по извънгабаритни скални къ-
сове. Този вид проблеми се редуцират до минимум, 
чрез използване на платформата iDrill на Sand ik за ав-
томатизация на работата в различен мащаб и възмож-
ности за надграждане. Бордовата автоматизация iDrill 
Perfor ance например включва редица автоматични 
функции като нивелиране, наклон на мачтата, забурва-
не, добавяне и премахване на тръби, и др.

На свой ред iDrill Na igation осигурява прецизно GPS 
преместване и позициониране на сондата (отклонение 
до сантиметри), контрол на ъгъла и дълбочината на 
сондиране според предварително изготвен план. Сис-
темата дава възможност за проследяване на изпъл-
нението на сондажа и трансфер на всички данни към 
контролния център на мината.
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тунелно строителство. През 2004 г. Sunward въвежда 
на местно ниво първата китайска сонда с долен чук, 
която бързо разширява пазарния си дял и постепенно 
измества вносните марки от високия клас.

Ротационната сонда Sunward е нов продукт на компа-
нията, изцяло собствена разработка. Отличава се с ви-
соко осово налягане, въртящ момент и обороти, като 
може да изпълнява сондажи за пробивно-взривни
работи с големи диаметри. Това допринася за висока-
та производителност и ефективност на работата в руд-
ника.

Моделът се предлага в две версии - SDWRT250С, който 
е само за ротационно сондиране с триролково длето, и 
SDWRT250 - с възможност за работа и с пневмоудар-
ник. Машината разполага със съвременна конструк-
ция, в която са вложени компоненти и агрегати от во-
дещи световни производители. Ротационната сонда 
Sunward предлага диаметри на сондажа от 165  
до 310 . Дълбочината на пробиване в режим Single 
Pass е 19 , а с добавяне на тръби (Multi Pass) достига 
48 . Използват се тръби с дължина 10 .

За разлика от други производители, задвижването на 
Sunward SDWRT250С е дизел-електрическо и предста-
влява комбинация от дизелов двигател Cu ins с два 
електромотора. На тази база китайските инженери 
са въвели различни режими на работа - дизелов, ди-
зел-електрически и електрически. По този начин ком-
пресорът и хидравличната система могат да работят 

независимо, което води до икономии на енергия и ди-
зел. На свой ред Sunward SDWRT250, предлагащ и ра-
бота с долен чук, разчита само на един дизелов двига-
тел Cu ins с много по-голяма мощност.

Ротационната сонда на Sunward се отличава и с други 
високо ефективни технологии, като например двусте-
пенния прахоуловител (до 90% ефективност). За ходо-
вата част се използват универсални багерни шасита с 
висок просвет от земята, много добра проходимост и 
отлична стабилност. Веригите се задвижват от хидро-
мотори с висок въртящ момент за постигане на макси-
мален ъгъл на изкачване до 20 . Щедро оразмерената 
ротационна глава е с проста и надеждна конструкция, 
а гъвкавият амортисьор ефективно намалява натовар-
ването ѝ. Системата за подаване на осов натиск из-
ползва специфична комбинация от вериги и стоманени 
въжета за по-голяма стабилност и надеждност по вре-
ме на натиска и изтеглянето на тръбите с инструмента.

В допълнение към съвременното електронно управле-
ние на сондата, платформата Sunward Cloud предлага 
постоянен дистанционен мониторинг на работното и 
техническото състояние на машините. Телематичната 
система следи всички основни параметри, в т.ч. место-
положение, разход на гориво, алармиране за техниче-
ски проблеми и др. подобни. Информацията е достъпна 
чрез приложение за смартфон или онлайн в интернет.

О
НИ О ОВ
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Н И Н НИ
И И О О НИ И В ИНИ

Днес големите телехендлери се предпочитат все 
повече като обслужващи машини в рудниците, 
защото могат бързо да повдигнат всеки товар 

и с висока скорост да го пренесат там, където е необ-
ходимо. А MAGNI Telescopic andlers, единственият 
производител, концентриран изцяло в производство-
то на тежкотоварни телехендлери, може да предло-
жи решения на всички потребности на компаниите от 
минната индустрия.

ност, така и със забележителна компактност“, обяснява 
регионалният мениджър за Източна Европа на MAGNI 
T . Високото качество и надеждност на машините се 
осигурява също чрез използване на агрегати и ком-
поненти от световни премиум производители като на-
пример ol o Penta и Deut  при дизеловите двигатели, 
Sauer Danfoss и Bosch Re roth при хидравликата, DANA 
и MCI при мостовете за тежки приложения.

В сравнение с останалите производители, MAGNI T  
има и други уникални преимущества като например 
системата за управление MAGNI Co bi Touch, използ-
ваща голям тъчскрийн дисплей в кабината за работа и 
настройка на всички подсистеми и функции, специал-
ната компактна конструкция на патентованата стрела, 
както и високата теглителна сила на тежкотоварните 
машини.

Н И

През 2019 г. MAGNI T  избра „Стротех инженеринг“ АД 
за свой официален представител и сервиз в България. 
„Търсехме надежден и професионален партн ор тук, кой-
то споделя същите ценности както MAG  T , така че да 
можем да развием пазара и да растем заедно, предла-
гайки на клиентите точните решения и високо ниво на 
следпродажбени услуги. Убеден съм, че намерихме чуде-
сен партн ор, а екипът на „Стротех инженеринг“ е страхо-
тен“, коментира ползотворното сътрудничество между 
двете компании Томаш Крол.

През юли в склада на българската фирма пристигна 
нов много компактен телехендлер T  5,5.19 с товаро-
подемност 5,5 t и работна височина 19 , който е из-
ключително подходящ за нашия пазар.

    

„ ъв всеки рудник виждаме, че има най-различни 
задачи, които могат да се изпълняват ефектив-
но от телехендлери. Ето защо, съобразявайки се с 
различните потребности на клиентите,  ТН 
предлага три различни гами от машини, намиращи 
широко приложение в минната индустрия“, казва 
Томаш Крол, регионален мениджър на MAGNI ТН 
за Източна Европа.

Най-тежката гама на MAGNI е серията T , в която 
влизат осем модела с неподвижна надстройка. Техни-
те товарни капацитети започват от 10 t и достигат до 
забележителните 50 t, а максималните работни висо-
чини - от 9,5  до 14 . Ротационните модели от се-
рия RT  са общо 15 с товароподемност от 4 t до 13 t 
и максимални работни височини от 17,56  до 45,6 . 
През 2021 г. MAGNI въведе серията ТН, съставена от 
11 модела с неподвижна надстройка, които също на-
мират приложение в мините - товароподемности от 5 
до 6 t и максимални работни височини в диапазона от 
7,6  до 23,9 .

„Все пак, специфичните приложения в мините, изискват 
използването на по-специален прикачен инвентар“, об-
ръща внимание Томаш Крол. За целта от MAGNI ТН 
са разработили гама от работни органи, включваща 
устройство за монтаж и демонтаж на гуми на минни 
самосвали, инструмент за главини на колела, устрой-
ство за пренасяне на големи хидравлични цилиндри, 
манипулатор с барабан за гумени платна на лентови 
транспортьори и др. Монтирането на работна плат-
форма на върха на стрелата на телехендлер, особено 
ротационен, го прави перфектната машина за огледи и 
ремонти на голяма височина - например при поддръж-
ката на големи минни багери.

ОВ О И В

„Едно от големите преимущества на телехндлерите 
MAG  са доказаните изключително здрави конструкции 
на шасито и стрелата, за които използваме най-високока-
чествени шведски стомани от A . Благодарение на тях 
машините ни се отличават както с голяма товароподем-
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Откриването на  нов рудник е скъпоструваща ин-
вестиция и преминава през времеемък процес 
на издаване на разрешителни и осигуряване на 

обществена подкрепа. Ефектите от реализацията на 
подобен проект обаче се усещат осезаемо от пряко 
ангажираните и се разпростират както в границите на 
съответната община, на чиято територия се намира 
находището, така и в областта. Според анализ на Ин-
ститута за пазарна икономика доста общини показват 
голям скок на средната работна заплата в периода 
2016-2020 г. Водеща обаче е община Крумовград, коя-
то отчита скок от 88% или от 666 лв. на 1249 лв. средна 
брутна работна заплата. Това нарежда общината сред 
общините с най-високи заплати в България. Силните 
резултати на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД 
оказват огромно влияние на икономиката в района на 
Източните Родопи, където освен по мащаб на инвести-
циите и модернизация на технологичните процеси, се 
отбелязва много висока производителност на труда 
и съответно възнаграждения на наетите. Над 50 млн 
долара е стойността на услугите, които компанията е 
закупила от местни доставчици.  Допълнително благо-

приятстващ фактор за местната икономика са пряко 
ангажираните в дейността на „Дънди Прешъс Металс 
Крумовград“ ЕАД 287 служители, 97% от общо наетите 
в предприятието, които са жители на община Крумов-
град.  

Н В Н ВИ И О Н И Н
И Н

Сред най-значимите допълнителни ефекти в социал-
но-икономическо отношение е създаденият през 2019 
г. съвместно от „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ 
ЕАД и община Крумовград Фонд за подкрепа и подпо-
магане на микро-, малък и среден бизнес. С общ раз-
мер грантово финансиране от 5 000 000 долара, оси-
гурени от „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД, и 
същата сума във вид на заем с преференциални усло-
ви, отпуснат от Райфайзен банк, сега BC, фондът сти-
мулира местната заетост, развитието на умения и ква-
лификации, стимулира развитието на местен бизнес и 
насърчава обществената подкрепа за инфраструктура, 
околна среда и туризъм. Целта на фонда е в рамките 

РИ О ИНИ Е  Р  Н   Е Е  
РОМ Н  Е ВИ ИМ  Е Е  О  РВИ  

О РИ  Р НИ  В РИ  Е  РОМЕНИ Е

    О           
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на 8 години да подпомогне създаването и укрепването 
на бизнес, който ще продължи да съществува и след 
приключване на минната дейност.

За трите години, в които функционира, фондът е спомо-
гнал за създаване на 102 нови работни места, които не 
са свързани с минното дело. Реализираните 37 проек-
та са на стойност над 4,5 млн. лева. 

Сред най-новите проекти е денталното студио на сес-
трите д-р Ирена Пачева и д-р Миглена Пачева. С под-
крепата на „Дънди Прешъс Металс“ и Фонд за микро, 
малък и среден бизнес те оборудваха индивидуални 
кабинети, където ще се предоставя модерно стомато-
логично лечение на жителите на Крумовград и съсед-
ните общини. Наред с новосъздадените работни места 
и свързаните с тях преки и косвени икономически пол-
зи, проектите подобряват сградния фонд и цялостния 
облик на общината. В града се предлагат геодезически 
услуги, ветеринарна помощ, производство на мебели и 
детайли от дърво,  произвеждат се закуски и специа-
лизирани тестени изделия, увеличен бе капацитета на 
съществуващи производства на алуминиева и ПВЦ до-
грама, произвеждат се пелети и се създаде капацитет 
за отглеждане и поддържане на зелени площи. Един от 
последните одобрени проекти предвижда да създаде 
над 20 нови работни места и е свързан с преработване 
на местна селскостопанска продукция и производство 
на крайни продукти. 

ВО В И И

„В началото ни беше доста трудно. Благодарение на фи-
нансирането от Дънди успяхме да закупим нови машини 
и да открием нови работни места. Ако преди можехме да 
правим по  прозореца, сега вече правим 2 . Без помощта 
на Дънди щеше да ни отнеме много години да стигнем до 
тук.“ – казва Владимир Иванов, управител на фирма 
Тим плюс.

„Районът ни е беден, основно със застъпено селско сто-
панство.  С много малко формалности и експедитивно 
реализирахме два проекта за производство на етерични 
масла от горски продукти и консервиране на земеделска 
продукция. Преди време бяхме най-големия производи-
тел на риган в България. С новото оборудване увеличи-
хме производителността си пет пъти. С една дума фонд 
„мечта““ – разказва Сабахтин Караибрям, собственик 
на фирма „Орегано“.  

„Благодарение на Дънди стартирахме бизнес за авто-
матично пране на килими. Тази услуга не беше предла-
ганата в Крумовград. Закупихме автомобил, машини за 
пране и изтупване. Изградихме и соларна инсталация, за 
да осигурим екологичност на дейността си.“ – сподели 
Наско Къркеланов, собственик на фирма „Пчеличка“. 

„Районът се обезлюди. Откакто започнахме да работим 
с Дънди жизненият стандарт в града се повиши. Завър-
наха се хора, за да се реализират тук. Виждам, че се по-
добри дисциплината и на нашите шоф ори. Повишихме и 
заплатите, тъй като искаме да задържим хората си.“ – от-
белязва Красимир Дайов, собственик на транспортна 
фирма Елит транс.

О ИНВ И ИИ В О НО

В допълнение към създаването и развитието на пред-
приемаческа общност, компанията вече 8 години 
инвестира в подобряването на общинската инфра-
структура чрез ежегодни споразумения с община Кру-
мовград. Средствата в размер на над 11,5 млн. лв. са 
подпомогнали реализирането на приоритетни за об-
щината и близките кметства проекти, свързани с ин-
фраструктура, образование, здравеопазване, изкуство, 
култура и спорт. Като резултат от реализираните про-
екти над 100 домакинства вече имат достъп до течаща 
вода благодарение на реконструкция на съществуваща 
ВиК мрежа и изграждане на нова система за водоснаб-
дяване.

За 2022 г. Годишният рамков договор с община Кру-
мовград предвижда подкрепа за 30 проекта с об-
ществена значимост, на обща стойност 3 280 000 лв. 
Проектите са предложени от Община Крумовград и са 
одобрени от Общински съвет Крумовград. Подпомага-
нето на дейността на МБАЛ „Живот “ е сред ключовите 
проекти, тъй като медицинското заведение е единстве-
но за региона и обслужва жители в радиус от над 100 
км.  С подобряване на предлаганите здравни услуги и 
облагородяването на прилежащата инфраструктура, с 
ремонт на помещенията в кухненския блок, основен ре-
монт на санитарния възел на клиничната лаборатория, 
закупуване на болнични легла и ново оборудване, как-
то и с допълнителните възнаграждения за привличане 
на специалисти и подкрепа за Медицински център „Д-р 
Никола Милчев“ ЕООД болницата става предпочитано 
място за лечение както за жителите на общината, така 
и за съседните общини. 

ледваме наш 
оперативен мо-
дел за управле-
ние и реализира-
ме стратегията 
на компанията 
така, че всеки да 
вижда ползата 
за себе си. Опе-
ративният модел 
ни осигурява ста-

билна рамка за развитие, но и ни предиз-
виква да мислим извън рамките. олкото 
по-добър баланс успяваме да постиг-
нем, толкова по-успешна е компанията 
ни. лючът е в доверието.“ -  

    
 Д   М    

   
  И  Г О
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Сред проектите, които имат потенциал за привличане 
на интереса на любителите на историята и археологи-
ята, както и на туристите в Източните Родопи, е архео-
логическата музейна експозиция в напреднал етап за 
изграждане. С нея артефактите, разкрити на Ада тепе, 
ще станат достояние до широката общественост, а ис-
торията на най-древния златодобивен рудник и бита на 
древните хора, населявани земите, ще станат по-позна-
ти.

ИНВ И ИИ В О

Инвеститори, клиенти, партньори, обществото са ос-
новни фактори за успешното развитие на дружеството. 
Служителите формират същността и успеха на компа-
нията. Ръководството вярва, че за да са ангажирани, 
всеки трябва да вижда своето място в организацията 
или във взаимодействието си с нея. 

Организационната култура на „Дънди Прешъс Металс“ 
дава шанс за професионално развитие, създава атмос-
фера на доверие, в която хората поемат своята отго-
ворност в работата, ангажират се и дават най-доброто 
от себе си. Процесът е двустранен - компанията инвес-
тира значителен ресурс за обучение и подготовка, а 
служителят влага желанието си за развитие и идеите 
си.  

ИН О И НОВ, оперативен директор на 
„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД разказва как 
от хора без опит в минната индустрия, екипът му е при-
добил професионален облик и за изключително кратко 
време е успял да постигне заложените проектни пара-
метри и дори да започне да въвежда подобрения:

„В Крумовград наехме 2 0 
местни хора, % от служите-
лите ни, повечето без никакъв 
опит в минния бизнес. Предиз-
викателство бяха обученията, 
които трябваше да направим. 
Консултирахме се и работихме 
с много опитни специалисти,  за 
да определим позиции, длъж-
ностни характеристики, нужни-
те умения. Съобразихме струк-
турата с броя хора. Стъпвайки 
на оперативния ни модел за 

управление, който има четири стъпки Планирай-Изпъл-
нявай-Анализирай-Действай, си позволихме да напра-
вим по-задълбочен преглед на стъпката с изпълнението. 
В нашия случай тя придоби следния смисъл  планирай 
това, което искаш да правиш, дай отговорности на съ-
ответните хора, виж резултатите и анализирай, разбери 
къде има нужда от промяна. Тук ключово е изпълнение-
то. Трябваше да дадем на хората възможност да си свър-
шат работата така, че да могат да вземат решение. Така 
от нуждите на модела и от нуждите на организацията ни 
на работа в „Дънди Прешъс Металс“ успяхме да формира-
ме максимално добър план за обучение.“

Днес екипът в Крумовград вече въвежда процеси на ди-
гитализация в производството и търси начини да напра-
ви процесите още по-ефективни. Местни хора ръководят 

дейностите на открития рудник, на Интегрираното съо-
ръжение за съхранение на минни отпадъци, на обогати-
телната фабрика. Работата с международни консултанти 
налага все по-доброто владеене на английски език сред 
служителите и отваря нови възможности за колаборации 
с най-добрите в световната минна индустрия.

И ОРИ  Н  И М И  И  
ВЕН ИН ЕНЕР РОИ ВО ВО

Исмаил е геолог. Той е на 30 г. Роден е в Крумовград, 
живял е, израснал е в Крумовград и продължава да жи-
вее и да работи в родния си град. С личната си мотива-
ция и желание за учене и с инвестициите, които „Дънди 
Прешъс Металс“ прави в неговото професионално из-
растване от 2022 г., отговаря за управлението на дей-
ностите по планиране, добив и преработка на руда.   

Още докато е студент в Минно-геоложкия университет 
в София подава документи за стаж в „Дънди Прешъс 
Металс Челопеч“ и работата в отдел „Технически служ-
би“ много му харесва. 

Започва работа в компанията през 2013 г., когато е на 
22, а от 1-ви август тази година Исмаил Салиф заема 
позицията Главен инженер „Производство“ в най-новия 
открит рудник в България – „Ада тепе“. 

„За годините си съм млад, 
но мисля, че човек, когато 
си върши работата, годините 
нямат значение.  Гордея се с 
работата, която извършвам 
и да се надяваме да продъл-
жа да я извършвам. Всяка 
сутрин идвам мотивиран 
за работа. Давам всичко от 
себе си да свърша работата в 
срок. Виждам, че компанията 
цени уменията ми и това ми 
дава енергия.“

Д   М      
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О Н ИН О И О ИНОВ Н О ИНИ
И И

Проф. дтн. инж. Божидар Асенов Божинов е роден 
в 1932 г. в с. Пордим, Плевенски окръг. През 1958 
година завършва инженерно-строителния инсти-

тут (сега УАСГ), след което работи в проектирането и 
строителството на геотехнически съоръжения в гр. 
Русе. От края на 1959 г. до началото на 1961 г. е гру-
пов ръководител в районната проектантска организа-
ция в Перник. От януари 1961 до март 1975 г. работи 
като научен и след това, като старши научен сътруд-
ник в Научно изследователския институт (НИСИ) в гр. 
София. През този период е и хоноруван преподавател 
към катедрата по „Земна механика и фундиране“ в 
Университет по архитектура, строителство и геодезия. 
През годините 1962 - 1965, специализира и завършва 
инженерно-физическия факултет на Института за усъ-
вършенстване и специализация на инженерите - ве-
черни курсове по специалност „механика на твърдото 
тяло“. През 1974 г. защитава дисертация за „кандидат 

  
  

 
  

    
  

  
Д   

  
  

 
  

на техническите науки“. От 1975 г. до 1983 г. е доцент по 
геотехника в Минно-геоложкия университет „Св. Иван 
Рилски“, а след тази година до сега е професор по ге-
отехника в същия университет. През 2017 г. защитава 
дисертация за „доктор на науките“. 

През целия период след постъпването си в НИСИ до 
сега и бил консултант на почти всички проектантски и 
някои от строителните организации по въпросите на 
геотехниката. 

Има над 150 публикации, от които пет книги – една 
от които е издадена в Германия. Публикации има и в 
Австрия, Германия и Япония. Съавтор е на повечето 
нормативни документи в областта на геотехниката. 
Основен автор е на така наречената „Наредба 12 – про-
учване и проектиране на геотехнически обекти, както 
и на някои стандарти. Притежава Удостоверение за 
член-учредител на КИПП към секция „Конструкции на 
сгради и съоръжения“. 

През 2013 г. е удостоен със званието „Почетен гражда-
нин на София” за принос в строителството. През 2019 г. 
е номиниран за Доктор хонорис кауза на Университета 
по архитектура, строителство и геодезия. 

Носител е на: „Медал за заслуга“ за принос при проуч-
ването и проектирането на Софийския метрополитен - 
награден от МС и Президентството   „Почетен плакет 
за заслуги при проектирането“ от Камарата на инжене-
рите в инвестиционното проектиране  Почетен знак – 
принос в развитието на КИИП РК – София – град  На-
града от японската фирма „Тайсей“ за качествено 
проектиране и сътрудничество при проектирането и 
изпълнението на съоръжения – 2 метростанции, 2 вен-
тилационни и  обръщателна шахта и други обекти от 
първи метродиаметър  Две златни значки „Колю Фиче-
то“   „Златна значка за високо техническо равнище“ от 
Комитата за наука и технически прогрес – 1979 г.  На-
града от Столичен народен съвет със значка „Столичен 
първенец“ – 1981 г.  „Почетен знак“ от Минно геолож-
кия университет „Св. Иван Рилски“  Почетна грамота 
от НТС за приноси в строителството  IFRASTRUCTURE 
BULGARIA AWARDS 2018  Фирмени награди за качест-
вени проекти в областта на геотехниката и други. 

Главен проектант на някои от най- дълбоките метрос-
танции: Сердика 2, до Университета, при Националния 
стадион „В. Левски“ (дълбока 22,5 ), до Орлов мост – 
дълбока 24 метра и много други, както на отделни учас-
тъци от Софийския метрополитен. Мениджър е при из-
пълнението на трети диаметър на метрополитена през 
централната градска част – между входна и изходна 
шахти на тунело-пробивната машина. 

В актива си има участие като проектант или консул-
тант на над 5000 обекта от най-различно естество, из-
пълнени без аварии. 
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Преди 35 години, на 19 юни, 
Националният музей „Земя-
та и хората“ отваря врати за 

посетители. Година преди това, Ми-
нистерският съвет издава Указ за 
създаването на музея, предоставе-
на е една от сградите на военния 
Арсенал. Извършена е реставрация, 
проектанти и художници адаптират 
70-годишната промишлена сграда 
за музей, над 150 дарителя се от-
зовават и предоставят минерални 
образци и празните зали и витрини 
„оживяват“.  

Ежегодно на 19 юни се чества Деня 
на дарителя. Подготвя се временна 

експозиция „Нови постъпления“,  в 
която се представят най-добрите об-
разци от дарения и теренни сборове, 
обогатили фондовете на музея през 
последната година. На дарителите 
се връчват свидетелства за дарение 
– жест на благодарност към тези, 
които обикалят страната ни и света 
с мисълта за музейната съкровищ-
ница.

Ще ви представим част от новите 
постъпления в НМ „Земята и хора-
та“. Това са редки минерали: вардит 
от северната част на Юкон, Канада 
и калий-флуоррихтерит от подно-
жието на вулканския комплекс Со-

ма-Везувий, Италия. Двата образеца 
са купени специално за попълване 
фондовете на нашия музей. Но пър-
вото нещо, което човек вижда във 
витрината с новите постъпления на 
раздел „Минерали на Земята“, е един 
голям образец, наподобяващ пеще-
ра, в която драпериите и сталактити-
те са от малахит. Малахитът е срав-
нително често срещаш се минерал, 
но не и в такава забележителна ви-
соко естетическа форма. Това може 
да се случи само в рудниците от 
Африканския меден пояс в Заир. Ко-
лекцията „Скъпоценни и декоратив-
ни камъни“ е допълнена с няколко 
фасетирани камъка  – екзотичният 
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скъпоценен епидот и многоцветната 
колекция от фасетирани сфалери-
ти. Най-разпространената цинкова 
руда сe среща изключително рядко 
като прозрачни кристали, годни са 
фасетиране. Единици са майсторите 
по света, които могат да направят 
от тази много красива, но и много 
трудна за фасетиране суровина, скъ-
поценен камък. В музея може да се 
види цяла колекция от различни по 
цвят скъпоценни сфалерити от „Шу-
мачевски дол“, изработени от френ-
ски ювелир.

В раздел „Минерални ресурси на 
Земята“ постъпиха образци, дарени 
на музея от български геолози, ра-
ботили по света за наши и чуждес-
транни минни компании. Образците 
са от световно известни находища 
в цял свят: „Брънсуик“ 12 в Кана-
да  най-големият в Южна Америка 
рудник за злато „Янакоча“, Перу  

,,Сантандер“ в Перу  ,,Рош Пина“ в 
Намибия  ,,Палабора“ в Република 
ЮАР  „Ефемчукуру“ в Турция  „Ари-
аб“, простиращо се на стотици кило-
метри в Нубийската пустиня, Судан  
„Саса“ в Р. Северна Македония.

През изминалата година раздел 
„Минерали на България“ получи го-
лямо дарение от Главболгарстрой 
АД – кристални друзи от Маданския 
руден район. И още, от дарения и 
сборове: рядка разновидност от ва-
надий и хромсъдържащ мусковит 
от кариера „Огняново“  рубин от ра-
йона на Мишевско  прекрасни ахати, 
включително „орфееви“ и ясписи от 
района на Източни Родопи.

През пролетта посетихме три злато-
рудни находища в Източните Родопи 
и обогатихме с дарения и сборове 
раздел „Минерални ресурси на Бъл-
гария“. Находищата са в различен 
етап: „Чала“ – в края на експлоата-

цията, „Седефче“ – в начален етап и 
„Розино“ – в процес на проучване,.

Синтетични монокристали оловен 
молибдат, оловен молибдат с нео-
дим и рубин  мостри от метали, спла-
ви и шлаки от КЦМ АД – гр. Пловдив 
и Аурубис България, гр. Пирдоп до-
пълниха раздел „Материали“. 

Специално за 35-годишнината на 
музея подготвихме отделна витри-
на, включваща част от даренията на 
инициатора за създаването на НМ 
„Земята и хората“ и негов първи ди-
ректор – доц. Михаил Малеев. В нея 
присъстват исторически образци, 
свързани с имената на световноиз-
вестни учени.

Ще завършим с благодарност към 
дарителите на музея – 1071 на брой 
от създаването на музея до сега! 
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- Господин Атанасов, контролният пакет от ак-
циите на Горубсо  Мадан АД вече се държи 
от Холдинг ЦМ 000 АД  това по  какъв 

начин се отразява на дружеството

- В чисто оперативен порядък това има изключител-
но много предимства. Фактът, че един от акционерите 
притежава контролния пакет, позволява много по-лес-
но и по-бързо да се вземат решения, не се налагат дъл-
ги съгласувания и одобрения между много собствени-
ци.  Това е много важно за едно голямо предприятие, 
където производствените процеси са свързани и всяко 
забавяне на едно или друго решение се отразява пря-
ко на неговата работа и на неговата ефективност. Сега 
много по-лесно могат да се вземат както оперативни 
решения, така и стратегически, каквито са свързаните 
с инвестиционната програма. 

- акъв е ефектът от факта, че минната дейност и мета-
лургията са в една обща бизнес структура

- Колкото една компания е по-голяма, и с по-широк об-
хват на дейност, толкова тя е по-ефективна. Минната 
дейност и металургията са технологично свързани и 
когато те имат общо управление, тогава най-добре се 
съчетават интересите им. Ние имаме осигурен гаран-
тиран пазар на добитите концентрати, а КЦМ може да 
разчита на суровина, която е на „една ръка“ разстоя-
ние. Това кореспондира и с повишаване ефективността 

Н О ИН
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– намаляват се транспортните разходи, планирането е 
по-точно, гарантирани са реализацията на концентра-
тите и обезпечеността със суровини. В крайна сметка 
печалбата на Холдинг КЦМ 2000 АД като цяло е мно-
го по-добра, затваряйки дейността от добива на руда 
до метал като краен продукт. Пазарите са много ди-
намични и „играейки“ заедно, ние сме много по-силни  
и по-гъвкави. Това наше обединение е еднакво важно 
както за мините, така и за металургията – по този на-
чин се получава този синергичен ефект.

- Горубсо  Мадан АД е най-голямото предприятие в 
молянска област, как успявате да решите въпроса с 

кадрите

- Да не прозвучи самохвално, но за разлика от много 
други предприятия, които имат проблем с набирането 
на нужния персонал, при нас той не съществува. Го-
рубсо – Мадан АД от десет години е във възход, ние 
сме добър и надежден работодател, осигурявайки до-
бри доходи на нашите работници и специалисти. Тук е 
мястото да кажа, че при нас условията на труд същест-
вено се промениха към облекчаване на тежкия ръчен 
труд, подобри се безопасността, работниците имат 
нови, съвременни работни облекла и лични предпазни 
средства. Работещите при нас хора имат доверие в ръ-
ководството и свързват своето бъдеще с бъдещето на 
предприятието. Социалната ни политика е обърната не 
само към нашите работници и техните семейства, но и 

ИН В Н ОВ  е роден на 04.07.1967 г. За-
вършва средното си образование в Техникума по минна промиш-
леност в гр. Мадан, със специалност „Електромеханика“. Висшето 
си образование с две специалности – „инженер – геолог по проуч-
ване на полезни изкопаеми“ и  „инженер геоеколог“ завършва през 
1993 г. в Минно-геоложкия  университет „Св. Ив. Рилски“, София и 
същата година започва трудовата си дейност в „Горубсо – Мадан“ 
до ден днешен. Преминава през всички нива на рудодобивната про-
мишленост – подземен колектор по опробване на рудата, подземен 
контрольор, подземен геолог, началник на отдел „Технически и ка-
чествен контрол“, директор по производствената дейност на друже-
ството и днес изпълнителен директор. От средата на 2022 г. е член 
на Съвета на директорите на Холдинг КЦМ 2000 АД

И   . С  АТАНАСОВ,    ГОРУ СО АДАН  АД
        КЦ   АД
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към населението в общността.  Ние 
като структуроопределящо пред-
приятие в региона, сме във фокуса 
на внимание на обществеността и 
всички виждат, че се развиваме, че 
инвестираме както в обновяване 
на производството, така и в хората. 
Имаме визия за бъдещето и после-
дователно я следваме. Вече повече 
от десет години работим с Профе-
сионалната гимназия в Мадан, коя-
то подготвя специалисти за нашето 
предприятие. Там има паралелки, 
които са специализирани в подго-
товката на кадри за минната про-
мишленост. Някои от тях след като 
завършат средното си образование 
отиват да учат в Минно-геоложкия 
университет в София и после идват 
да работят при нас. Ние сме създа-
ли нужната административна орга-
низация за стажовете и практиките, 
които те провеждат при нас – както 
за учениците, така и за студентите. 
Дори в момента имаме 25 стажанти. 
Връзката ни с образованието е мно-
го здрава и тя дава добър резултат. 
Постоянно разширяваме нейния об-
хват и това ни дава възможност да 
привличаме млади хора на работа 
при нас. Разчитаме много на мест-
ните хора, създаваме условия за 
тяхното обучение и им гарантираме 
сигурна заетост с добри доходи. 

- ече една година цените на елек-
троенергията са трайно по-високи 
от обичайните  това по какъв на-
чин се отразява на дейността на 
дружеството

- Ситуацията с високите цени на 
електроенергията затрудни всички. 
Няма сфера в бизнеса, която мал-
ко или много да не е потърпевша, 
но най-много пострадаха енерго-
емките производства. Ние правим 
всичко възможно да „свием“ разхо-
дите на електроенергия, но все пак 
има някакви разумни граници. За 
съжаление голяма част от ресурса, 
който успяваме да генерираме, оти-
ва за покриване на разхода на ток. 
Замисляме се в дългосрочен план 
за изграждане на фотоволтаични 
инсталации, за да покриваме част 
от разходите си. Тази ситуация с 
високите цени на енергоресурсите 
трябва да ни насочи в бъдеще към 
въвеждане на по-високо ефективни 
системи за производство. 

- Един от важните въпроси за всяко 
минно предприятие е размерът на 

годаря за гласуваното доверие от 
страна на акционерите. Ще направя 
всичко възможно да оправдая това 
доверие и с опита и експертизата 
си да допринеса за постигането 
на по-добри резултати на холдин-
га като цяло. Убеден съм, че тази 
бизнес структура има много потен-
циал и той ще бъде използван по 
най-добрия начин за успеха на всяко
едно дружество от Холдинг КЦМ 
2000 АД. Нашият успех ще е успех и 
за общините в които работим, защо-
то както КЦМ е структуроопределя-
що предприятие за Пловдив, така и
Горубсо – Мадан е структуроопреде-
лящ за нашия регион. 

- ашият поздрав към мин орите 
в навечерието на професионалния 
празник.

- Най-напред бих им пожелал без-
аварийна и безопасна работа. Да 
бъдат все така отговорни и концен-
трирани в своята работа, защото ми-
ньорският труд изисква дисциплина 
и отдаденост. При нас работят едни 
корави и калени в трудностите хора, 
които всеки ден доказват своите ка-
чества. Нека са здрави те и техните 
близки, да носят радост и сигурност 
на своите семейства! Честит праз-
ник!

И О В

залежите от руда. акви са перспек-
тивите в проучването и разработва-
нето на нови находища в региона

- Добивът и проучването на нови 
находища вървят паралелно, защо-
то всички природни ресурси в един 
момент се изчерпват и е нормално 
да се търсят и разработват нови за-
лежи. Имаме четири проучвателни 
сонди на всеки един от рудниците и 
определено мога да кажа, че новоот-
критите залежи успяват да покрият 
добитото през годината. През по-
следните десет години колкото руда 
сме добили, толкова нови залежи 
сме открили. По този начин имаме 
гаранция, че е осигурен ресурс за 
години напред. Ние разполагаме с 
нови концесионни площи, на кои-
то намираме руда и разширяваме 
периметъра на дейността си. Това 
говори, че пътят по който вървим с 
паралелни проучвания, е правилен 
и така обезпечаваме сигурност на 
нашето производство. Мога да кажа, 
че до 2050 г. имаме осигурен ресурс 
за добив. Мисля, че няма за какво да 
се притесняваме, ако продължава-
ме да водим успешна проучвателна 
дейност и ефективно изчерпване на 
действащите находища.

- От скоро ие сте член на ъвета на 
директорите на Холдинг ЦМ 000 
АД  какво означава за ас този 
пост

- На първо място това е голяма отго-
ворност. Искам още веднъж да бла-

 Г  М  Д           
  



И И

40 МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ    7-8/2022

Н  -
 -

 И  -
   

 -
  Н -
     

   
      Н -

   -
     

   
   

   -
  

На 16 юни 2022 г. се проведе Национална-
та научна конференция „Иновации. Зелена 
сделка. Кръгова икономика”, организирана

от Федерация на научно-техническите съюзи в Бъл-
гария и Научно-технически съюз по минно дело, гео-
логия и металургия, със съдействието на Минно-гео-
ложкия университет „Св. Иван Рилски“  Българската 
минно-геоложка камара и Българската асоциация на 
металургичната индустрия. 

Събитието бе открито с обръщение към участниците 
от зам.-председателя на Научно-техническия съюз 
по минно дело, геология и металургия инж. Щерьо 
Щерев. Той подчерта, че на традиционната конферен-
ция, посветена на теми, третиращи важни проблеми 
на българската енергетика в настоящия момент и 
средносрочна перспектива, вземат участие доклади, 
наситени с анализи, препоръки, много и специфична 
информация, чието обработване изисква не само вре-
ме, но и високо ниво на експертиза на авторите.

От името на УС на ФНТС приветствие към участниците 
отправи инж. Марин Антонов, гл. секретар на Федера-
цията.

Н ИОН Н Н НО НИ ОН Н И
ИНОВ ИИ Н ОВ И ОНО И
О НИ И Н О Н О

Конференцията „Иновации. Зелена сделка. Кръгова 
икономика” предизвика интереса и привлече над 200 
участници - учени и специалисти от МГУ „Св. Иван 
Рилски“, ТУ, ХТМУ, експерти от минерално-суровин-
ния, металургичния и енергийния сектор. Нивото на 
аудиторията предполагаше и допълнителни въпроси, 
зададени към докладчиците, като участници в меро-
приятието също споделиха своето мнение по обсъж-
даните теми. В резултат на оживените дискусии опре-
деленото програмно време, за повечето от докладите, 
бе удължено. 

Конференцията бе структурирана в 4 панела:

l Зелената сделка и ефектът ѝ върху развитието на 
енергетиката и минералносуровинния отрасъл в 
България, с модератор проф. дгн Румяна Вацева

l Иновации за кръгова икономика и ресурсна ефек-
тивност, с модератор д-р инж. Бойко Денчев

l Управление на минните отпадъци

l Възобновяеми енергийни източници, с модератор:  
инж. Щерьо Щерев.

Д    Н    И      -
  Н                      

М    
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Основната цел на конференцията бе да популяризира 
ролята на иновациите като двигател за устойчивото 
развитие. С приемането на „Зелената сделка“, като 
рамков стратегически документ за постигане на кли-
матична неутралност до 2050 г., нашата и междуна-
родната общност от водещи компании, университети 
и научно-изследователски центрове в партньорство 
разработват, планират и реализират иновационни 
проекти, развиват капацитет, дигитални, „зелени“ и 
кръгови решения в различните направления. 

Бизнесът и обществеността много ясно разпознават 
важността от подобни мерки, защото светът, в който 
живеем налага справянето с различни предизвика-
телства - климатични, икономически и социални. 

Бизнесът в България, както в минералносуровинната, 
така и в енергийната индустрия има все по-голям ин-
терес към иновации в „зелените“ сфери. Компаниите 
виждат бизнес потенциала на тези решения, защото 
той води към оптимизиране на разходите и към уве-
личаване на печалбите за самите тях. По този начин 
се получава комбинация от положителни ефекти - раз-
витие на иновации с устойчиво към околната среда 
и хората въздействие и увеличена конкурентоспособ-
ност на компаниите, следователно подобрена работна 
и социална среда в регионите. 

*

Съвсем естествено бе голяма част от докладите на 
конференцията да бъдат фокусирани върху най-голе-
мия минно-енергиен комплекс у нас „Марица-изток. 

В своя доклад „Кой и защо подготви „Мини марица-из-
ток“ за ликвидация?“ инж. Иван Арсеников, зам.-из-
пълнителен директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД  
представи конкретни данни за влошаващи се техни-
ко-икономически показатели в дружеството и то в 
продължение на последните 10 години. Той подложи 
на критичен анализ и някои решения на ниво държа-
ва, бранш и дружество. „На база на посочените критични 
факти възниква логичният въпрос: Провежданата поли-
тика по управление на миннотехнологичните, финансови-
те и инвестиционните процеси дали е била целенасочена 
или е плод на откровена некомпетентност  Независимо 
от отговора, резултатът е един - опасността от създаване 
на условия за преждевременно прекъсване на миннодо-
бивната дейност в „Мини Марица-изток“ е със значими 
измерения и е последната стъпка преди процеса на лик-
видация. Събитията от последните месеци доказаха едно 
- недостигът на енергийни ресурси, в т. ч. и такива за про-
изводство на електроенергия за региона, в следващите 
години ще става все по-остър. Последствията, които ще 
възникнат от заложения капан с емисиите, за съжаление 
са необратими поне на този етап. Резервните ходове, за 
да бъде избегната ликвидацията на „Мини Марица-изток“ 
не са много, но все пак съществуват и е важно да бъдат 
„изиграни“ правилно“, каза инж. Арсениев.

Голяма група доклади разгледаха перспективите 
пред енергийния комплекс „Марица-изток“ и различни 
възможности за отстраняване на вредните емисии и 

различни „зелени“ методи, което да запази активното  
съществуване на комплекса след 2030 г. 

В доклада „Енергиен преход в енергийния комплекс 
„Марица-изток“ към нискоемисионни технологии“ с 
автори проф. дн инж. Георги Тодоров, проф. д-р инж. 
Христо Василев, проф. дн инж. Иван Кралов се пред-
лага хибриден подход на базата на проект, разработен 
от Техническия университет - София в партньорство 
с Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рилски“ и 
Химикотехнологичния и металургичен университет - 
София. Проектът предлага използване на: въглища и 
улавяне подземно съхранение на C 2  биомаса  про-
изводство на „зелена“ енергия от фотоволтаични цен-
трали на територията на енергийния комплекс „Мари-
ца-изток“ и краткосрочно съхранение - на място чрез 
подземни ПВЕЦ, в ТЕЦ „Горна Арда”, или в батерии. 

В продължение и допълнение на темата бяха докла-
дите: „Подземно съхранение на CO2“ на проф. д-р инж. 
Ивайло Копрев и д-р инж. Николай Христов, които по-
сочиха критериалните показатели за локализиране на 
потенциални геоложки обекти за съхранение на СО2
и показаха разработените различни карти на риска, и 
„Възможни капацитети за добив и съхранение на зелена 
енергия в района на енергийния комплекс „Марица-из-
ток“  на проф. д-р инж. Христо Василев. Според автора, 
за да може да се достигне емисионен коефициент на 
ТЕЦ 2 (към 2050 г.) под 550 kg C 2 MWh е необходимо 
в енергийния микс на ТЕЦ-2 да се включи и фотовол-
таична енергия. За тази цел се предвижда да се изгра-
ди фотоволтаична централа с мощност 2GWp, като за 
тази цел ще бъде необходима площ от  20 хил. дка. 
Очаквана цена на енергията LC E  20 MWh.

В доклада „Браун газът – енергията на бъдещето е тук 
днес. Програма  за  внедряването  на  браун  газ  за мо-
дернизация на българската енергетика“, авторите Ан-
гел Божилов и Иван Хиновски предлагат преоборудва-
не на въглищните тецове в „Марица-изток“ за работа 
с браун газ. Според авторите той има свойството да 
привлича допълнителна енергия от различни химични 
елементи, с които влиза с контакт и е единственото 
гориво с нулеви вредни емисии поради химическия си 
състав, При преоборудването се изграждат високо-
температурни екрани, които третират димните газове 
при което ги очистват във висока степен от всички 
замърсители,  както и разграждат в огромен процент 
СО2. Чрез екраните в комбинация с рекуператорни кот-
ли, парогенераторни инсталации и допълнителни тур-
бини ще се постигне не само производство на допъл-
нителна електроенергия, достатъчна за производство 
на браун газ, но остава около 30% електроенергия, 
която повишава ефективността на въглищните цен-
трали и може да бъде продавана. Друг сектор, в който 
браун газът би играл водеща роля е производството 
на топлинна енергия. Екип, включващ и авторите е 
разработил цялостна програма за модернизация чрез 
внедряване на браун газ на национално ниво и е вне-
сена за разглеждане от компетентните държавните 
органи.

С презентацията „Газификация на въглища за  произ-
водство на химични продукти“, Йордан Янков, проф. 
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д-р инж. Иван Пенчев, д-р инж. Петко Пенчев и инж. 
Светлозар Златков представиха част от проекта, кой-
то цели превръщането на „Марица-изток“, освен в 
енергиен и в индустриален комплекс. Чрез газифика-
цията се цели добавяне на стойност към суровините с 
ниска или отрицателна стойност  (въглища, биомаса, 
отпадъци, петролни остатъци и т.н.), като ги превръ-
ща в продаваеми горива и продукти. Преобразува-
нето на всички суровини на основата на въглерод в 
синтез газ (наричан още сингаз), съставен предимно 
от въглероден оксид и водород може да се използва 
за производство на: електричество, топлина, гориво 
за двигатели с вътрешно горене, водород, метанол, 
етанол, диметилов етер (DME)  амоняк и др.). Според 
авторите газификацията е „зелен“ метод, който позво-
лява получаване на енергия, горива, чисти вещества 
и т. н и е единственият начин за съхранение на тази 
енергия е производството на метан, който е като енер-
гийна батерия. Газификацията е съвместима и с други 
„зелени“ методи като използването на фотоволтаици 
за електролиза на водата. 

В презентацията „Нови авангардни технологии за по-
вишаване ефективността на въглищните централи в 
комплекса „Марица-изток“ Иван Хиновски и Любомир 
Димитров залагат на вакуумната газификация на въ-
глища, свързана с отсъствие на въздух или кислород, 
като технология подходяща за източно-маришките 
лигнити. Тя осигурява голям капацитет и 99,99% ефи-
касност, като при нея се постига 3 пъти по ниска цена 
на тон метанол. От сингазът се осигурява и получава-
не на водород, етилен, пропилен и др., като не се отде-
лят вредни емисии. Технологията е разработена, така 
че да се запази и производството на електроенергия 
в „Марица-изток“.

В доклада „Газовите ресурси във и за България“ проф. 
д-р Георги Георгиев подчерта, че в момента газът 
отново е горещ проблем за българската индустрия, 
енергетика и бита, и гореща тема за дискусия, основно 
политическа. Авторът анализира местните конвенцио-
налните ресурси - газовите залежи и газа, който е раз-
творен в нефтените залежи и неконвенционалните -
шистовия газ, водоразтворимия газ, газхидратите и 
въглищния газ, като обобщи, че промишлените нахо-
дища в страната са изтощени. Той разгледа перспек-
тивни зони, които се нуждаят от скъпи и често бавни 
допроучвания, за да се превърнат в промишлен ре-
сурс. Проф. Георгиев смята, че геоложките условия 
в България не са подходящи за намиране на големи 
залежи, въпреки периодично създаваната еуфория 
големите очаквания не се потвърдиха. В най-добрия 
случай би могло да бъде намерено количество, в рам-
ките на намереното досега. Проф. Георгиев разгледа 
и възможностите за внос през газопреносната инфра-
структура..

В презентацията „Инициативата „Три морета“ - перс-
пективи и възможности за България“ енергийният екс-
перт Христо Казанджиев изтъкна, че предложените 
от българските институции проекти за финансиране 
в рамките на Инициативата „Три морета”: възстановя-
ване на проектните параметри на ж.п. линия Русе-Варна  

изграждане на тунел под прохода „Петрохан“   разширя-
ване на газовото хранилище в с. ирен  и  изграждане на 
магистрала „ ерно море“ Варна-Бургас  са свързани ос-
новно с развитието на транспортната инфраструктура 
и в по-малка степен с развитието на енергиен проект 
от национално значение  Според автора е необходи-
мо преосмисляне на приоритетите на участниците в 
Инициативата „Три морета” с акцент върху междусис-
темната енергийна свързаност и съвместни действия 
за диверсификация на източниците на природен газ  
както и привличане и на други страни от региона с по-
тенциал за развитие на проекти от полза за целите на 
Инициативата. Авторът изтъкна, че незачитането на 
международните и корпоративни договори за достав-
ки на енергийни ресурси от страна на Русия показа 
уязвимостта и зависимостите на всички европейски 
страни от руската геополитика в дългосрочен план.

В две от презентациите бяха споделени добри прак-
тики в компаниите, където ключово се оказва прила-
гането на иновации, вкл. в екологично направление и 
кръгова икономика, дигитализация и модернизация 
на процесите.

В „Металите и зеленото бъдеще“ Иван Иванов споде-
ли опитът на „Дънди Прешъс Металс“ за справяне с 
предизвикателствата пред компанията в Крумовград - 
работа изцяло в Натура 2000 зона, в защитено водно 
тяло за питейни води и археологически обект. Авторът 
разгледа по-подробно Интегрираното съоръжение 
за съхранение на минни отпадъци, което осигурява 
съвместно съхранение на сгъстен хвост и стерилни 
скални маси, нулево заустване на води, прогресивна  
рекултивация и рециклиране на води.

В „Енергийни предизвикателства пред тежката индус-
трия“ Мартин Катинов подчерта, че иновациите позво-
ляват „Aurubis България“ АД да бъде лидер в декар-
бонизацията - при 4,027 кг C 2 на тон мед средно за  
медодобивната индустрия на глобално ниво,  Aurubis: 
постига 1,690 kg C 2. Авторът разказа и за конкретни-
те решения по които се работи в Aurubis - използване-
то на водород вместо изкопаеми горива, изграждане 
и използване на най-големия фотоволтаичен парк за 
собствени нужди (10 MW) в България, увеличаване 
на оползотворяването на отпадната топлина от про-
изводството и др. Планирани са тестове с батерии за 
съхранение на соларната енергия. Компанията прила-
га и иновативни решения за рециклиране.на метали.

За добри практики в металургията на България и в 
света, за  рециклирането на металите като фактор за 
постигане целите на кръговата икономика, социал-
но-икономическото му значение и екологичните пол-
зи бе акцентирано в доклада на Анна Матеина, БАМИ 
„Кръговата икономика в света на металите - за инова-
тивен и устойчив растеж“.

В подхода на кръговата икономика инж. Димитър 
Куюмджиев в доклада си  „Рециклирането на фотосо-
ларни панели и литиево-йонни батерии – възможности 
и предизвикателства“  разгледа проблеми, пред който 
светът може да бъде изправен. Само в Европа пове-
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че от 10 млн. тона излезли от употреба или дефектни 
фотосоларни панели трябва да бъдат рециклирани до 
2025 г. Той акцентира върху проблемите при регла-
ментиране на политиките за управление на отпадъч-
ните P  панели и на технологиите за рециклирането 
им. Раздробяването на панелите и използването им 
като запълващ материал в строителната индустрия 
е най-неефективното решение, тъй като се губят 
безвъзвратно тонове стъкло, пластмаса, алуминий, 
силиций и мед. Рециклирането на литиево-йонните 
батерии също е изправено пред предизвикателства, 
защото устройствата са организирани така, че да уве-
личат максимално безопасността и дълготрайността 
на клетките за сметка на възможността за рецикли-
ране. Правилното разглобяване и разделянето на ма-
териалите от които са съставени е важно за послед-
ващото им хидро- и пирометалургично преработване. 
Разнообразието от архитектури, големият брой клет-
ки, различният химичен състав и липсата на единен 
стандарт за етикетиране са другите съществена преч-
ки пред ефективния режим на рециклиране на лити-
ево-йонните батерии.

В презентацията „Съоръжения за минни отпадъци 
по смисъла на Закона за подземните богатства и бъ-
дещи перспективи за тяхното оползотворяване“ д-р 
инж. Георги Дачев, гл. инспектор, дирекция „Природни 
ресурси концесии и контрол“ в Министерство на енер-
гетиката разгледа важни аспекти от управлението на 
минните отпадъци. Той подчерта, че МЕ, по смисъла 
на ЗПБ, извършва контрол на действащите в страната  
общо 11 съоръжения за минни отпадъци - насипища 
(табани) и хвостохранилища (шламохранилища). Опе-
раторите изготвят планове за управление на минните 
отпадъци, които се актуализират (преразглеждат) на 
всеки пет години. Точният брой на насипищата обаче 
е динамичен, тъй като се изграждат нови, а друга част 
се рекултивират или обемът им се използва за насип-
ване в отработените пространства. Към настоящия 
момент е предоставена само една концесия за добив 
на производствени технологични отпадъци от минно-
добивната и миннопреработваща дейност – подземни 
богатства по смисъла на чл. 2, т. 7 от ЗПБ. „Степента на 
усвояване и последващо използване на минните отпадъ-
ци като суровини на територията на Р. България остава 
много ниска. Третирането на съоръженията за минни от-
падъци, като бъдещи находища за подземни богатства у 
нас е създало необходимите практики, остава да се пред-
приемат и да се създадат още такива нови.“ - заключи 
авторът. 

В „Изграждане на модулни енергийни острови за ста-
билност и устойчивост“ проф. Румяна Вацева запоз-
на аудиторията с концепцията за модулен енергиен 
остров M DENERLANDS (Modular Energy Islands).  
Проектът лансира идеята за плаваща хибридна мно-
гофункционална платформа, представляваща тех-
нологичен носител, който може да бъде оборудван с 
фотоволтаици, вятърни турбини и преобразуватели на 
вълнова енергия. Този енергиен микс осигурява не-
прекъснато захранване с висок базов капацитет и на-
деждност чрез резервиране и наличност. Модулният 

дизайн позволява транспортиране в стандартни IS  
контейнери и настройка със стандартни инструменти 
и оборудване.

Глобалната картина на „зелените“ процеси очерта един 
от водещите експерти по устойчиво развитие в България 
Боян Рашев. В своя доклад „Енергийният преход: могат 
ли металите да бъдат „горивото“ на бъдещето? авто-
рът прави многопластов анализ, като търси отговор 
на въпроса дали светът ще може да добие нужните 
количества метали, за да осъществи енергиен преход 
с наличните технологии. Заключенията са следните: 
политиката и парите „говорят“ за енергиен преход  енер-
гиен преход, базиран на тотална електрификация и ВЕИ, 
изисква огромни количества метали  добивната индус-
трия прави рекордно малки инвестиции  комбинацията 
от цените на нужните метали, цените на конвенционал-
ната енергия и бързоповишаващите се лихви водят до 
това всички „зелени“ технологии бързо да поскъпват  
Светът просто не може да добие нужните количества 
метали, за да осъществи енергиен преход с наличните 
технологии  накрая пак използваме все повече фосилни 
горива, тоест енергиен преход просто няма.

*

В заключение можем да кажем, че „зелената сделка“ се 
случва и ще се случи, но тя не е еднократен и бърз акт. 
Тя е сложен и всеобхватен процес на трансформация -
техническа, технологична, икономическа, социална 
и личностна. Възможностите, свързани със „зеления 
преход“ са много, но толкова са и предизвикателства-
та и рисковете, като някои необмислени действия 
биха били катастрофални, особено в дискутираните 
индустрии. Затова форуми, като този са полезни, за да 
се чуят всички гледни точки и да се постигне възмож-
но най-пълно обединяване на научно-техническия по-
тенциал, за да стане възможен и без висока социална 
цена  „зеленият преход“ в България.

НТС по МДГМ, сп. МДГ

       -
      -
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ABSTRACT

In recent years and especially in recent onths, all the 
ore pressing issues are related to cli ate change 

and the i pact of industry on it. n the one hand, 
the geopolitical situation is associated with a series 
of crises (Co id-19, war, etc.) pre ents the intentions 
of the world co unity to deal with the causes of 
global war ing, and on the other econo ic factors 
(inflation, uncertainty in supplies, including and ener-
gy) lead to a te porary rethinking of the goals set in 
relation to the decarboni ation of the world industry 
and econo y, in general. The ain goal of the article 
is to identify the potential presence of a relationship 
between the cli ate change indicators and the acti -
ity of the e tracti e industry enterprise using statisti-
cal data on their change in a certain period of ti e 
(20 years). In this direction, a functional dependence 
between cli ate change and the operation of ining 
enterprises is established and the e tent and direc-
tions of the influence are identified. To achie e the 
goal, statistical infor ation and two-di ensional 
distributions are used in the base of speciali ed soft-
ware.

KEYWORDS: cli ate, changes, industry, production, 
te perature, rainfall

В последните години и особено последните месеци 
все по-актуални стават въпросите свързани с клима-
тичните промени и влиянието на индустрията върху 
тях. От една страна геополитическата обстановка 
свързана с поредица от кризи (Ковид-19, война и 
др.) забавя намеренията на световната общност за 
справяне с причинителите на глобалното затопляне, 
а от друга икономическите фактори (инфлация, не-
сигурност в доставките, вкл. и енергийни) водят до 
временно преосмисляне на целите заложени по от-
ношение на декарбонизацията на световната индус-
трия и икономика, като цяло. Целта на настоящата 
статия е да идентифицира потенциалното наличие на 
връзка между индикатори на климатичните промени 
и дейността на предприятията от добивната промиш-
леност на базата на статистически данни за тяхното 
изменение в определен период от време (20 години). 
В това направление да се установи функционална за-
висимост между изменението на климата и работата 
на добивните предприятия и да се идентифицира сте-
пента и насоката на влияние. За постигане на поста-
вената цел се използват статистическа информация 
и двумерни разпределения на базата на специализи-
ран софтуер.

ОВИ И  климат, промени, индустрия, 
производство, температура, валежи

И И НИ О НИ И ИН И НО О
ОИ ВО ВО

Климатичните промени и проблеми са в поле-
зрението на учените и политиците вече няколко 
десетилетия. Темата е толкова широко дискути-

рана, както в научната литература, така и в популяр-
ната литература и медиите за масово осведомяване, 
че едва ли има човек, който да не е запознат поне 
най-общо с нея. Въпреки широкото ѝ експлоатиране 

и постоянно присъствие в общественото съзнание, 
тя все още представлява изключителен интерес за 
изследователите предвид редица все още неразкри-
ти взаимовръзки произтичащи от динамиката и даже 
турбулентността на средата. Няма как да се оспорят 
редица научни факти свързани с повишаване на сред-
ните температури в световен мащаб, увеличаване на 
периодите на силни засушавания и или периодите 
на интензивни и нетипични валежи предизвикващи 
свлачища, наводнения и други катастрофи, замър-
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сеност на въздуха с фини-прахови частици, топене 
и намаляване на пермафроста и др. В същото време 
сред научната общност тече интензивна дискусия 
за естеството и причинителите на тези климатични 
промени. Дали те са предизвикани основно от дей-
ността на хората или са продукт на цикличността при 
изменението на климата  Независимо от генезиса на 
климатичните промени, неоспоримо е, че те същест-
вуват и за това говорят съответните климатични на-
блюдения. В настоящата статия ще търсим и просле-
дим влиянието на индустриалното производство на 
добивната промишленост върху някои от по-важните 
индикатори на промяната в климата. Целта е да се 
определи наличието или респ. отсъствието на такава 
връзка и евентуалното нейно функционално израже-
ние (при установено наличие). Всичко това ще бъде 
направено на базата на статистическа информация 
за ретроспективен период и нейното обработване със 
специализиран софтуер.

Преди да преминем към структуриране на нашето 
изследване е добре да разгледаме накратко въпроса 
свързан с възникването на парниковите газове 1 . 
Индустриалният сектор (и в частност суровините на 
добивната промишленост) са едни от най-големите 
генератори на парникови газове в световен мащаб 2 . 

Въпреки че както ще бъде споменато и по-нататък в 
текста на статията, парниковите газове и парникови-
ят ефект освен изкуствени (или по-скоро причинители 
от дейността на човека) имат и естествени причини-
тели, може да се каже, че човешката дейност поражда 
парникови газове (особено въглероден диоксид (C 2), 
въглероден оксид (C ) и метан (C 4). За изобразяване 
на връзката между дейността на човека и емисията 
парникови газове се използва така наречената иден-
тичност на Кая 3 . 

от човешката дейност чрез увеличаване на доходите 
(измерено чрез БВП, респ. нивата на индустриалното 
производство), енергийната интензивност и въглерод-
ната интензивност, като всичко това нараства с на-
растването на населението. Първият израз от дясната 
страна показва връзката с икономическия растеж, а 
вторият и третият изразяват връзката с иновациите.

Климатичните промени често се асоциират и с глобал-
ното затопляне. Оценките за значението на глобал-
ното затопляне са насочени към това, че то ще бъде 
пагубно за икономическото развитие и ще допринесе 
за по-голяма бедност в световен мащаб 4 . В това на-
правление в настоящото изследване ще бъде търсена 
и връзката между нивата на индустриалното произ-
водство на добивната промишленост и повишаването 
на средногодишните температури и нивата на средно-
годишните валежи. Повечето проучвания предпола-
гат увеличение на глобалната средна температура с 
1 градус по Целзий или 2,5 градуса по Целзий  което 
се предполага, че ще се случи, ако количеството на 
парникови газове в атмосферата се удвои 5 . Както 
ще стане ясно при представяне на статистическите 
данни в резултатите от изследването само за 20 годи-
ни между 2000 и 2020 средногодишните температури 
в България са се повишили с между 1,5 и 2,0 градуса 
по Целзий. Това може да бъде отчетено като много 
сериозен и притеснителен индикатор за бъдещото 
влияние на климатичните особености върху икономи-
ческото развитие на страната.

Индустриализацията, високото ниво на индустриално 
производство и изповядваните принципи на съвре-
менното консуматорско общество имат най-висок 
принос към емисията парникови газове, въпреки че в 
някаква степен това все още се счита за дискусионен 
въпрос. Сигурното е, че по-бедните страни ще бъдат 
засегнати в много по-голяма степен от поетата поли-
тика за намаляване на парниковите газове и декарбо-
низация на икономиките, като крайната цена ще бъде 
платена във вид на определени редукции на БВП и со-
циалните разходи от емисиите. 

Не едно или две изследвания показват, че индустри-
ята е един от най-големите потребители на енергия 

„Идентичността на aya” показва, че емисиите на пар-
никови газове и климатичните промени произтичат 
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и енергийни ресурси и тези тенденция ще се запази 
през следващите години 6 . Т.като добивната про-
мишленост в България доставя суровини основно за 
енергийния комплекс на страната, то общото промиш-
лено потребление на енергия и емисиите на C 2 ще на-
растват и напредъкът в промишлената ефективност 
и интензивността на C 2 ще бъде компенсиран от на-
растващото промишлено производство 7 . Въпреки, 
че във всички стратегически планове и документи на 
ЕС и други икономически и политически формирова-
ния още от парижкото споразумение 8, 9  неизменно 
присъстват сериозни ангажименти за намаляване на 
употребата на изкопаеми горива в икономиките, тех-
ният дял все още е твърде висок и всеобщо мнение 
е, че предначертаните мерки не действат с желаното 
ниво на интензивност. 

О И И В О И И О И
Н И В Н О

Търсенето на връзки и зависимости между индустри-
алните дейности (в частност дейността на добивния 
отрасъл на националната икономика) върху основните 
измерители на климатичните промени е постоянна за-
дача и от интерес за изследователи и практици. Пред-
вид големият обем на индикатори на промените в кли-
мата и образуващият се на тяхна база още по-голям 
брой на връзки и взаимовръзки е необходимо да иден-
тифицираме тези от тях, за които има достатъчно дан-
ни от наблюдения и са с най-голямо значение за гене-
риране на парникови газове, промени в температурата 
и общо промени в климата на планетата. Оценката и 
анализа ще бъде правен на базата на наличните данни 
за България и българската икономика и климатология, 
като изводите на базата на екстраполацията може да 
се сведат и до всеобщ порядък. По-съществените ин-
дикатори на климатични промени, които ще бъдат про-
следени (както тяхното изменение във времето, така 
и по отношение на връзката им с нивото на индустри-
ално производство от добивния отрасъл на страната, 
отново във времеви порядък) са следните:

От упоменатите замърсители на атмосферата
( ) с най-голямо значение за причиняване на 
изменения в климата са:

Въглеродният оксид (C ) е силно токсично съедине-
ние, което се получава в резултат на непълно изгаря-
не на изкопаеми горива и биогорива. Дългосрочното 
излагане на C  води до промени в сърдечно-съдова-
та система. Въглеродният оксид е един от топ трите 
парникови газове, които предизвикват климатични 
промени.

Озонът ( 3) е силно токсичен газ, който се произвеж-
да от фотохимични реакции в атмосферата, особено 
през пролетта и лятото. Озонът атакува и уврежда 
клетките, покриващи дихателната система, причи-
нявайки подуване и възпаление, както и кашлица и 

фарингит. Уврежда белодробната функция, засил-
ва симптомите на бронхит и емфизем и насърчава 
астматични пристъпи. Освен това намалява устой-
чивостта на дихателната система към инфекции. 
Озонът също се нарежда в топ три на най-големите 
причинители на изменения в климата.

Диазотният оксид (N2 ) 10  е газ чието увеличени на 
антропогенни емисии в атмосферата се дължи пре-
димно на употребата на азотни торове в земеделие-
то. Естествените емисии на диазотния оксид са в ре-
зултат от дейността на микроорганизмите в почвите 
и океаните, както и от топенето на пермафроста в ар-
ктически условия. Мерките насочени към намалява-
не както на естествените, така и на емисиите продукт 
от дейността на хората допринасят за повишаване на 
плодородието на почвите и адаптиране към последи-
ците от измененията в климата. Диазотният оксид 
не се споменава толкова често, когато се говори за 
парникови емисии, но неговият потенциал да затопля 
климата е 300 пъти по-голям от този на въглеродния 
диоксид за период от 100 години. Освен това, той е и 
субстанция, която се задържа в атмосферата до 125 
години и когато се разпада, този процес на разпад е 
отговорен за разрушаването на озоновия слой.

И

Въпреки, че и в това направление съществуват реди-
ца измерители на базата на които може да се опреде-
лят конкретни климатични промени, ще се спрем на 
два от тях, за които има достатъчно продължителни 
наблюдения за да може да бъде направен устойчив 
статистически ред. 

Г     – средногодишното 
ниво на валежите в страната е дебелината на водния 
слой (в  воден стълб), който може да се образува 
над хоризонтална непропусклива повърхност. Тази 
единица за количество е идентична на използваната 
в практиката литър на квадратен метър (l 2), като 
данните са осреднени на годишна база чрез използ-
ване на показанията на 26 национално представени 
метеорологични станции 11 .

 - показва 
средната максимална и минимална денонощна темпе-

Замърсители

Серни окиси (S ) Въглероден двуокис (СО2)

Азотни окиси (No ) Двуазотен окис (N2 )

Неметанови летливи органични съ-
единения  (NM C) Амоняк (N 3)

Метан (C 4) Озонът ( 3)

Въглероден окис (СО)
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ратура на годишна база измерена и осреднена на на-
ционално равнище на база показанията измерени в 17 
национално представени метеорологични станции 12 .

И

Осъзнавайки, че съществуват редица индикатори, кои-
то могат да ни позволят да определим нивото на ико-
номическа активност на предприятията от добивната 
индустрия, такива като: оборот, произведена продук-
ция, добавена стойност по факторни разходи, брутна 
добавена стойност от добивната индустрия и т.н., ще 
се концентрираме върху един с най-пълна и налична 
информация. В конкретния случай това ще бъде:

  - (според методологията за 
отчитане на НСИ 13 ) е стойността на оборота, нама-
лена с балансовата стойност на продадените активи, 
без тази на собствените дълготрайни активи. Тук се 
включва и изменението на запасите от продукция и не-
завършено производство, а също и направените разхо-
ди за придобиване на активи по стопански начин.

По отношение на по-горе дефинираните индикатори и 
за целите на симулацията и изследването се опреде-
лят две категории величини –  променли-
ви и  променливи. 

Н   (X) - отнасят се до промен-
ливите, които са взети предвид по време на изсле-
дователския процес и които могат да бъдат обект на 
модификация от изследователя. С други думи, става 
дума за онези променливи, от които анализаторът 
започва да съзерцава и записва ефектите, които тех-
ните характеристики произвеждат върху обекта на 
изследване.

  (Y) - правят директна препрат-
ка към елемента, който е модифициран от вариация-
та, произведена от независимата променлива. Това 
означава, че зависимата променлива се генерира от 
независимата променлива 14 .

За целите на нашето изследване променливите в тях-
ното разпределение на независими и зависими ще 
имат вида, показан на :

В това направление ще бъде търсена и връзката и 
зависимостта на Y спрямо X като се симулират дву-
мерните им разпределения и търсят съответните 
функционални зависимости започвайки от линейна-
та функция:

Y  a . Xb ,

а предвид бързото изменение на индикаторите на 
климатичните промени ще се тества експоненциал-
ната функционална зависимост на базата на следна-
та формулировка:

Y  Y0  a . e- t 

където а  е коефициентът на независимата промен-
лива.

И И Н И Н И

Резултатите и дискусията върху резултатите от из-
следването ще бъдат представени в порядък отго-
варящ на разписната в предходната точка методи-
ческа рамка.  ще се представя информацията 
в ретроспективен порядък и като статистически ред 
с оглед да се проследи тренда и темпа на промяна 
на включените зависими и независими променливи 
в изследването.  и в последствие на базата на 
специализиран софтуер ще бъдат симулирани дву-
мерните разпределения и идентифицираните функ-
ционални зависимости. 

Добивният сектор на българската индустрия се раз-
вива динамично през последните години. Това сочат 
и редица изследвания и статистически данни за ни-
вото на генерирания БВП от добивния отрасъл, БДС, 
динамиката в инвестиционната и иновационната ак-
тивност на предприятията от сектора 15, 16 . Същата 
тенденция може да бъде проследена и на база обема 
на произведената продукция в един ретроспективен 

         
И  Н И

Зависими променливи (Y) Независими променливи 
(X)

Въглеродният окис (C ) Произведена продукция от 
добивния отрасъл

Озонът ( 3)

Диазотният оксид (N2 )

Годишни обобщения на валежите

Годишни обобщения на температурите
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период от 20 години, където обемът на произведена-
та продукция по текущи цени е с постоянен и ясно из-
разен възходящ тренд и темп на растеж ( ).

Разбира се тази тенденция е продиктувана от обек-
тивни фактори.  – намираме се все още във 
фаза на растеж според дългите вълни на Кондратиев 
и  – базирайки се на посочения при теоретич-
ния обзор принцип на идентичност на Кая, население-
то на планетата нараства, а това неминуемо води до 
по-голямо енергийно потребление и консумация на 
ресурси, които се явяват продукция на добивния от-
расъл.

Посоченото по-горе последно заключение и иденти-
фицираният ефект рефлектират и върху нивото на 
вредни газове, които са причинители на глобално 
затопляне на атмосферата и изменение в климата
( ). За съжаление в НСИ са налични данни за 
промяната в концентрациите на тези газове само за 
10 годишен период и в това направление се наруша-
ва в известна степен общата ни съпоставимост с ос-
таналите индикатори и променливи, но за целите на 
локалното уеднаквяване за тях ще бъдат използвани 
по-къси статистически редове съвпадащи с налични-
те за газовете.

Данните показват една не лоша тенденция, че в съ-
поставителен план въпреки сериозния ръст на ин-
дустриалното производство на добивната промишле-
ност не се наблюдава завишаване на нивата на два 
от най-значимите газове отговорни за климатичните 
промени, а именно N2  и C . Техните нива или се за-
пазват (каквато е ситуацията при N2  или даже се сни-
жават, както показват стойностите за C ). Разбира се, 

както посочихме и по-горе тук се спираме само върху 
тези газове замърсители, които се считат за отговор-
ни в най-висока степен за климатичните промени, но 
не и за останалите посочени в .

В контекста на посочените констатации интерес пред-
ставляват и резултатите от следващите двумерни 
разпределения и функционални зависимости между 
променливите ( ). 

От направените симулации се вижда, че няма строга 
функционална зависимост между нивото на вредни-
те газове и обема на производството в добивния от-
расъл в страната или поне тази зависимост не е от 
линеен и експоненциален тип. Разбира се не може 
да се твърди, че няма абсолютно никаква връзка, но 
данните показват, че е почти невъзможно да бъде 
определено нейното функционално значение и тя да 
бъде описана с конвенционален математически мо-
дел. Това ни позволява да направим извод, че само 
по себе си производството на предприятията от до-
бивния сектор на икономиката не са пряк и ключов 
причинител на отделяне на вредни и предизвикващи 
климатични промени газове. Друг е въпроса за тях-
ната последваща употреба и влияние върху климата. 
Следващо предположение от предоставените данни 
и графични тенденции е, че увеличаването на произ-
водството съпроводено с намаление на вредните пар-
никови газове може да се дължи и на въвеждането 
в експлоатация на по-иновативни и природощадящи 
технологии в дейността на предприятията.

Друг сериозен индикатор за изменението в климата 
е повишаване на средногодишните температури и от-
там цялостното затопляне на земната повърхност. 
Това е съпроводено с периоди на сериозни засуша-
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вания и или периоди на интензивни валежи предиз-
викващи наводнения, свлачища и други катаклизми 
от природен характер. Тенденцията за повишаване на 
температурата в световен мащаб не отминава и Бъл-
гария, а в същото време се отчита определен (въпре-
ки и не чак толкова ясно изразен) темп на понижаване 
на нивата на средногодишните валежи ( ). 

Въпреки, че наблюдаваният период не е особено го-
лям за времевия интервал, в който се провеждат ста-
тистически измервания на температурата и нивата на 
валежи, може да се каже, че е особено притеснителна 
тенденцията за трайно повишаване на средногодиш-
ните температури и то с темпове по-високи от гло-
балното повишаване (за 20-те години средната тем-
пература се е повишила с почти 2 градуса). В същото 
време се наблюдава намаляване на средните валежи 
с около 10-12%. Може да се каже, че ако тази тенден-
ция се запази и в следващите 20-40 години, ще има 
сериозен риск от безводие в страната, а това от своя 

страна ще доведе до редица други рискове – недос-
тиг на електроенергия (тъй като водата се използва 
за енергиен ресурс във ВЕЦ и ПАВЕЦ и охлаждаща в 
АЕЦ и ТЕЦ), затруднения в някои индустриални про-
изводства, при които водата е част от технологичния 
процес, проблеми с реколтата в земеделието и др. В 
това направление и по аналогия с наблюдаването на 
зависимостта между производството в добивната 
промишленост и динамика на газовете замърсители 
е добре да бъде проследена и взаимовръзката между 
повишаването на температурите и намаляването на 
валежите в резултат на индустриалното производ-
ство в добивната промишленост ( ). 

По отношение на зависимостта и функционалното из-
ражение на влиянието на обема на производството 
на предприятията в добивната промишленост върху 
средните нива на валежите в страната и средните 
годишни температури се вижда, че въпреки не дос-
татъчната еднородност на наличните данни, все пак 
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симулацията показва определена линейна зависи-
мост. При температурите – нарастване на средните 
температури с нарастване на нивото на продукция-
та на фирмите и намаляване на обема на валежите. 
Нарастването на температурите е със значително 
по-бързи темпове от спадът на валежите. 

НИ И О О НИ

Данните и анализът показват, че няма съмнение от-
носно наличието на връзка между нивата на индус-
триално производство и настъпващите климатични 
промени в световен мащаб и в частност в страната. 
Разбира се ако бяхме доказали обратното щеше да 
бъде някаква сензация. В същото време обаче клима-
тичните промени изразени в лицето на променящи-
те се средногодишни температури, средните нива на 
валежите и промяната на концентрацията на газове 
– токсични и парникови газове не е в строга линейна, 
логаритмична или друга функционална зависимост 
от индустриалното производство (специално за про-
изводството на добивния отрасъл). В това направле-
ние, там връзката е по-скоро в посока последващо 
използване на изкопаемите суровини във вторично-
то производство отколкото прякото влияние върху 
избраните индикатори, отговорни за климатичните 
промени. Тук трябва да направим и уговорката, че 
настоящото изследване има сравнително стеснен об-
хват, както по отношение на времевия период, така 
и по отношение на индикаторите, на базата на кои-
то се отчитат дългогодишните изменения в климата. 
Основната цел беше да се идентифицира дали има и 
каква е функционалната зависимост между подбра-
ните независими и зависими променливи. Основни-
ят извод в това направление е, че няма ясна и точна 
функция, която да описва тези зависимости при кон-
кретните за изследването условия.
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Boyan Rashe , e- ail: boyan.rashe denkstatt.bg
denkstatt Bulgaria

ABSTRACT

The ain idea of the transition is to pass fro  tra-
ditional fossil fuels - oil, gas and coal to renewable 
sources and electric obility. owe er, this re uires 
a huge a ount of etals. While colossal in est-

ents are being ade in solar panels, wind turbines 
and batteries, ining co panies are not only not 
in esting, but ost of the in est ent is being with-
drawn. As a result, the world si ply cannot ine the 
re uired a ount of etals to ake the energy transi-
tion possible with the technology a ailable.

KEYWORDS: energy transition, etals, prices, in est-
ents

Основната идея на прехода е да преминем от конвен-
ционалните изкопаеми горива - нефт, газ и въглища 
към възобновяеми източници и електромобилност.  
Това обаче изисква огромни количества метали. И 
ако за слънчевите панели, ветрогенераторите и бате-
риите се правят огромни инвестиции, то в минно-до-
бивните компании не само не се инвестира, а голяма 
част от инвестициите се оттеглят. В резултат на това 
светът просто не може да добие нужните количества 
метали, за да осъществи енергиен преход с налични-
те технологии.

ОВИ И  енергиен преход, метали, цени,  ин-
вестиции

Д    Н    И      
  Н                 

Ще се опитам да дам представа можем ли с 
властващите съвременни политики и реше-
ния да постигнем пълната декарбонизация. И 

всъщност ще обсъдим основно металите, защото те 
са в основата на „зелената“ икономика. Целият енер-
гиен преход, както за момента е концептуализиран 
на политическо ниво от Европейската зелена сделка, 
е равен на повишена енергийна ефективност, много 
ВЕИ, евентуално използване на водорода като енер-
гоносител и много батерии. Това е най-грубо форму-
лата, като в нея не участва ядрената енергия, която 
не получава политическа подкрепа и вероятно няма 
да бъде призната за устойчива. 

Ако следим енергийния преход чрез паричните пото-
ци, т. е. инвестициите, то той се случва. Парите, и то 
трилион долара отиват за инвестиции във ВЕИ, в ба-
терии, в електромобили и др., . 

Ако погледнем цялата индустрия за добив, преработ-
ка и производство на конвенционална енергия - от 
нефт, газ и въглища и проследим движението за из-
важдане на капитали от нея, то през последните 10 – 
12 години са извадени инвестиции за 40 трил. долара.

От друга страна енергийната концепция изисква ги-
гантски количества минерали и най-вече метали. Те 
са „горивото“ на прехода. На е показано потреб-



И ОНО И

53МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ   7-8/2022
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на околната среда, остойностяване на екосистемни услуги, кръгова икономика, ка-
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бизнес лидери Ne t Generation.

лението на метали в избрани технологии. Сравнение-
то в първата част на графиката, показва как произ-
водството на една електрическа кола изисква много 

  Г        
  

  
   

   
   
  

kg/MW:

повече видове и значително по-големи количества 
метали, в сравнение с конвенционален автомобил.

В долната част на графиката сравнението е на база 
мощност за отделните технологии. За газа са необ-
ходими малко на брой и количество метали, докато 
вятърните турбини и слънчевите панели изискват ог-
ромно количество и различни метали. При това срав-
нението е на база капацитет, т. е. единица мощност, а 
ако направим сравнението на база произведена енер-
гия, то разликата би била още по-драстична. Прибли-
зително, вятърните централи изискват около 10 пъти 
повече метали и други материали, слънчевите – око-
ло 16 пъти повече за единица произведена енергия. 
Тук трябва да отбележим, че за енергията от вятърни 
и слънчеви централи трябва да предвидим огромни 
количества батерии за съхранение (тази енергия 
трябва да бъде акумулирана) и тогава сравнението 
излиза извън всякакви мащаби. В заключение може 
да се обобщи, че единица надеждна енергия, произ-
ведена от конвенционални източници изисква около 
100-150 пъти по-малко материали, които се инвес-
тират в нея. Възниква въпросът как ще се осигурят 
огромните количества метали за „зелената“ енергия.
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Още едно сравнение - от Tesla заявяват, че само за 
техните коли през 2030 г. ще са необходими 3 терават 
часа от батерии, базирани на наличните в момента 
комерсиални технологии. 

На  се вижда, че потреблението на никел и литий 
в батериите само на Tesla (като фирмата произвежда 
само около 5-10% от електромобилите в света), през 
2030 г. ще бъде  75% от потреблението на лития в све-
та в момента и 4 пъти повече от сегашното търсене 
на литий в света. Въпреки че потенциалът за увели-
чение на добива на литий е съществен, все още има 
доста неразработени находища, но това няма как да 
се случи толкова бързо. Докато увеличаването на до-
бива на никела в такива количества е абсурдно.

Големият проблем обаче е друг...

И Н О О О О
Н ИНВ И ИИ

Графиката на  показва капиталовите инвести-
ции на 30-те най-големи енергийни и минни компании 
в света от 2007 г. досега. Забелязва се категорично 
намаляване от 2015 г., като през последните две го-
дини се достигат рекордно ниски нива. А както е из-
вестно за тези индустрии производството и добивът 
е функция на инвестициите и те обуславят развитие-
то и то в дългосрочен план.

Този гигантски спад на инвестиции след 2014 - 2015 г. 
се дължи на намаляването на цените на металите и 
суровините. А също така и на политиците, които каза-
ха на бизнес света, че добивният бранш е неекологи-
чен и там не трябва да се инвестира. Как ще се уве-
личи добивът толкова много, при положение, че няма 
инвестиции само бъдещето ще покаже. В настоящия 
момент обаче положението е катастрофално.

           

  И       
   

   И            
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И О О В

Изменението на цените на някои от най-важните ме-
тали за енергийния преход, , публикувано в до-
клад на Международната енергийна агенция, показва 
например, че в периода януари 21 – март 22 литият 
има ръст с 750%. Значително расте и цената на ко-
балт, никел, алуминий и мед. В последните 1-2 месеци 
има леко спиране на този процес поради локдауна в 
Китай. 

Парите продължават да отиват в изграждане на со-
ларни паркове, вятърни паркове, батерии, електромо-
били и т. н., така че този процес на покачване на цени-
те на металите няма защо да спира – при положение, 
че няма доставки, а търсенето е налице. И какво се 
случва 

В И О НО О О В

Както се смяташе, че „зеленото“ е по-евтино, всъщ-
ност започна да става по-скъпо, поради  струпването 
на много процеси на едно място. 

На  може да проследим изменението на цени-
те на фотоволтаичните панели (стълбчета в зелено). 
Минимумът беше през 2020 г., през първото и четвър-
тото тримесечие на 2021 г. започва покачване, като в 
момента достигат нивата на цените от 2017 г. Същите 
процеси се наблюдават и при батериите и при вятър-
ните генератори. 

Всички говорят колко пари трябва да се влеят във 
ВЕИ, за да се случи енергийният преход, но никой не 
смята колко трябва да инвестира минната индустрия, 

за да може да осигури материала, така че тези които 
са изградили заводите за батерии да имат метали за 
производство. 

Н И НИ О Н В О Н
И И В

Според консултантската компания Wood Macken ie  
минната индустрия трябва да инвестира 1,7 трил. 
през следващите 15 години, за да може да добие нуж-
ните количества. 

Само че според други проучвания, дори да бъдат 
направени тези инвестиции пак не може да бъдат 
добити тези количества. Според специалисти от
Геоложката служба на Финландия, които правят мо-

  И          

  М       
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дел (в който освен ВЕИ, водород и 
батерии, включват и използването 
на ядрената енергия), според кой-
то, за да бъде постигната пълна 
декарбонизация определят необхо-
дими количества метали, които са  
сметнати на база на допускания за 
развитие на технологиите в след-
ващите 15 години.  Изчислените 
количества метали, показват че ще 
са нужни повече отколкото са дока-
заните геоложки запаси от метали 
към момента...

На графиката на  е направено 
сравнение за количеството мед, ни-
кел, кобалт, литий и графит (в жъл-
то) само за батерии. И забележете - 
трябва ни 4 пъти повече никел от 
геоложките запаси през 2018 г. в 
целия свят. Аналогично е и при дру-
гите метали.

Медта е обаче заслужава особено 
внимание, защото всички останали 
метали, за които говорим, подле-
жат на технологично заместване, 
но тя - не или в единични случаи. 
Енергетиката е най-силно засегна-
та от този скок, защото основното 
приложение на медта са електри-
чески проводници.

Н ВИ О И
Н И НИ О

Моделиране на Rystad Energy за 
добива, потреблението и какво мо-
жем да очакваме за медта е пред-
ставено на . От 2022-2023 г. 
потреблението расте толкова мно-

В ВИ Н О
ИНВ И ИОНН В И О
И

Поради политически решения в 
последните години се отклоняват 
капитали от енергийните източни-
ци, които на единица инвестирана 
енергия дават огромно количество 
енергия обратно, като например яд-
рената.

От  се вижда, че на една еди-
ница инвестирана енергия сегаш-
ните ядрени реактори дават 75 еди-
ници полезна енергия. Въглищата 
на единица инвестирана енергия в 
целия жизнен цикъл на производ-
ство на една въглищна централа 
дават 30 единици енергия. Слънче-
вите панели - по-малко от 4, а ако 
отчетем и енергията за съхранение 
стойността става 1,6. Аналогично е 
и при енергията от вятър.

Модел на разходите за енергия като 
дял от БВП за периода от 1900 г. до-
сега е представен на . Виж-
дат се големите енергийни кризи в 
края на 70-те и началото 80-те го-
дини. От около 13% от БВП на света 
е отивал за нефт, газ и въглища и 
тогава светът изпада в тежка ико-
номическа криза, защото това е 
гигантски разход. Същото наблю-
даваме през 2021 г. и сега. Енер-
гийният бизнес с конвенционална 

       

го, чe категорично не може да бъде 
допълнено от вероятните проекти 
за добив (Probable pro ects - светло-
зелената площ). Да не говорим, че 
голяма част от тези проекти може и 
да не се случат, напр. в Русия пора-
ди войната. 

В Чили, където се добиват 30% от 
медта в света, има спад в добива 
с 10% спрямо предходната година, 
което е ниво от 2004 г. Това се дъл-
жи на проблеми в най-големите чи-
лийски мини, срив в съдържанието 
и т. н. 

         



И ОНО И

МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ   7-8/2022

енергия ще изяде икономиката. 
Стига се дотам, че големи произ-
водители на суровини и химикали 
да търсят пътища да се самозадо-
волят с енергия, за да оцелеят. На-
блюдава се и изнасяне на енерго-
емки производства към региони с 
по-евтина енергия. 

Н И И И ОНО
И В О Н И
Н И Н О

Енергийният преход е мираж: Той 
просто не се случва.

2020 г., т.е. отгоре да бъдат само 
зелените стълбчета, а всички оста-
нали трябва да бъдат надолу – да 
намалява потреблението им спря-
мо предходната година. Но едва ли 
2020 г. може да се счита за показа-
телна...

Прави впечатление, че при години 
с икономически ръст най-много е 
нараствало потреблението на нефт 
(в кафяво) и на газ (в бледо синьо) - 
след 2013 г. и досега, и на въглища 
(в черно) - в предходни години. А 
всъщност зелените стълбчета са 
постоянни за периода след 2013 г. 
и реално енергиен преход няма.

В заключение - не, практически ме-
талите не могат да бъдат „горивото“ 
на енергийния преход. Не защото ги 
няма, а защото не инвестираме в 
добива им. А дори и да искаме да 
инвестираме, знаем колко е трудно 
и какво съпротивление среща от 
страна на „зелени“ активисти. От 
друга страна енергийният преход 
изисква ръст на добива в рамките 
на 10 години, което време е крайно 
недостатъчно.

О НОВНИ И ВО И

l Политиката и парите „говорят“ 
за енергиен преход.

l Енергиен преход, базиран на 
тотална електрификация и ВЕИ, 
изисква огромни количества 
метали.

l Добивната индустрия прави ре-
кордно малки инвестиции.

l Комбинацията от цените на нуж-
ните метали, цените на конвен-
ционалната енергия и бързопо-
вишаващите се лихви водят до 
това всички „зелени“ технологии 
бързо да поскъпват.

l Светът просто не може да добие 
нужните количества метали, за 
да осъществи енергиен преход с 
наличните технологии.

l Накрая пак използваме все 
повече фосилни горива, тоест 
енергиен преход просто няма.

         

  И       

Графиката на  показва как 
всяка година се изменя потреб-
лението на различни енергийни 
източници спрямо предходната. 
Вижда се как през 2020 г. се срина 
потреблението на нефт, газ и въ-
глища, като единствено ВЕИ имат 
ръст. Аналогична е ситуацията и 
през 2009 г. Забележително е, как 
ВЕИ (зелените стълбчета) не се съ-
образяват с икономическия цикъл. 
Те произвеждат, без да се съобра-
зяват има ли необходимост или не. 
И ако говорим за енергиен преход, 
графиката поне 10 години напред 
би следвало да изглежда като през 
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CIRCULAR ECONOMY IN THE WORLD OF METALS – FOR INNOVATIVE AND SUSTAINABLE 
GROWTH
Anna Mateina, e- ail: ba i ba i.bg - 
Bulgarian Association of the Metallurgical Industry 

ABSTRACT

Metal recycling has a nu ber of ad antages, both 
in ter s of protecting the en iron ent and hu an 
health, and fro  an econo ic point of iew. All od-
ern high-tech products, such as co puters, edical 
scanners, aircraft engines and weather satellites, are 
inconcei able without etals. They ha e the poten-
tial to enable sustainable global social and econo ic 
de elop ent in the pursuit of a resource efficient, cir-
cular and green econo y.

KEYWORDS:  etals, recycling, good practices

Рециклирането на металите има редица ползи, както 
за опазването на околната среда и човешкото здра-
ве, така и в икономически аспект. Всички съвремен-
ни високотехнологични продукти като компютри, 
медицински скенери, самолетни двигатели и мете-
орологични сателити са немислими без метали. Те 
имат потенциала да позволят устойчиво глобалното 
социално и икономическо развитие в стремежа към 
ресурсоефективна, кръгова и зелена икономика.

ОВИ И  метали, рециклиране, добри прак-
тики

Д    Н    И      
  Н                 

ОВ И ОНО И В О И Н
ВНИ И Н О

Без прехода към кръгова икономика целта за неу-
тралност по отношение на климата до 2050 г. няма 
да може да се постигне. Кръговата икономика съз-

дава възможност да:

l оптимизира суровините и намали зависимостите
от природни ресурси

l спестява енергия и емисии на парникови газове

l намалява производствените разходи

l намалява отпадните и вредни за природата и чо-
века продукти

l намаляват се разходите за управление на отпадъ-
ци

l разкрива нови, вкл. „зелени” работни места и ин-
фраструктура, свързани с възстановяването и на 
материали, повторно производство и някои услу-
ги

l помага за намаляване екологичния, социалния
и икономическия натиск в световен мащаб, тъй 
като европейските продукти разчитат в голяма 
степен на ресурси от други части на света

l увеличи стратегическата автономност на ЕС (нама-
лява необходимостта от внос на суровини, който пре-
обладава за Европа).
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НН
ИН е за-

вършила ма-
г и с т р а т у р а 
„Опазване на 
околната сре-
да и устойчи-
во развитие“  
в Химикотех-
нологичния и 
металургичен 
университет.
П е т н а д е с е т 
години работи 

в Българската асоциация на металургичната 
индустрия (БАМИ) с основен акцент - просле-
дяване на европейското и българско екологич-
но законодателство и индустриални политики.

Моделът на кръговата икономика с неговите главни 
фази е показан на . 

Н И ОИ ВО ВО О
НИ И И Н

Металите са идеален кандидат за кръгова икономика,  
защото:

l са вечно рециклируеми

l вторичните метали не са изправени пред пробле-
ми с намаляването на цикъла или качеството

l не губят присъщите си свойства по време на ре-
циклиране, металите могат да бъдат използвани 
многократно, запазвайки качеството и функцио-
налността си.

  Г         Н       

Най-рециклирани метали в световен мащаб,  са:  
желязо 50%   олово 50%   мед 50%, алуминий 50% и 
цинк 50%.

О И НО И ОНО И О Н НИ Н И
И Н О Н И

l 70% от произведената до момента стомана все 
още е в употреба

l Над 90% от продуктите от неръждаема стомана в 
края на жизнения си цикъл се събират и рецикли-
рат

l Около 35% от суровата стомана в световен 
мащаб се произвежда от вторични суровини
в ЕС – 56% от производството е от скрап.

О

l Едно от най-високите нива на рециклиране в све-
та, по-високо от рециклирането на хартия, стъкло, 
мед, алуминий, цинк

l Вторичното олово представлява около 55% от 
световното производство, в САЩ – 100%, в ЕС – 
75%

l При оловните батерии рециклирането в ЕС и САЩ е 
99%, .

l Над 90% от всички събрани продукти, съдържащи 
цинк, се рециклират.

l В световен мащаб рециклираният цинк, използван в 
различни сфери на икономиката, надхвърля 30%.

l 75% от произведения алуминий все още е в употре-
ба

l 90% от алуминия е възстановен от строителство-
то и транспорта.

>50%
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l ЕС рециклира около 5 млн. t алуминий годишно.

М

l 44% от търсенето се покрива от рециклирани суро-
вини

l 70% от продуктите в края на жизнения си цикъл се 
рециклират

l 90% от медта в гражданската инфраструктура се 
рециклира.

О О И НИ О И И И И Н О
Н И

l Използването на скрап в производствените про-
цеси намалява CO2 емисиите с 58%

l Спестява 72% от необходимата при първично про-
изводство енергия

l 1 t рециклирана стомана спестява 1,4 t желязна 
руда, 0,8 t въглища, 0,3 t варовик и добавки, 1,67 t 
CO2,  

l Рециклирането на стомана намалява замърсява-
нето на въздуха с 86%, употребата на вода с 40% 
и замърсяването на водите със 76%.

О

l Спестява енергия и намалява C 2 емисиите, тъй 
като е многократно по-енергоефективно в сравне-

ние с първичното производство на олово от пре-
работка на руди

l Вторичното олово представлява 55% от световно-
то производство, в САЩ – 100%, в ЕС – 75%.

l Използването на алуминиев скрап намалява с до 
92% емисиите C 2 в сравнение с първичния алу-
миний и спестява 95% от енергията, необходима 
за първично производство

l 1 t рециклиран алуминий спестява до 8 t боксит, 
14 000 kWh енергия, 7,6 3 от депо.

М

l При използването на меден скрап, C 2 емисиите 
намаляват с 65%

l Спестява се 85% от енергията, необходима за пър-
вично производство.

l 61% от генерирания в ЕС меден скрап (продукти в 
края на жизнения си цикъл) се рециклира в рамки-
те на ЕС  намалява се зависимостта от внос, тъй 
като залежите на ЕС са малки.

И ОВИНИ Н И Н Н
И

Многократната употреба на металитe е класически
пример за кръгова икономика по веригите на произ-
водство, потребление и управлението на отпадъци-
те. Вложените вторични суровини в производството
на метали и метални продукти (български предприя-
тия) са посочени в . Забелязва, че при всички 
делът на вложените вторични суровини се увеличава. 
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ОВ И ОНО И ИН И Н О И И
В О И ВИ И

В резултат на внедрени иновативни високотехноло-
гични процеси през последните пет години е постиг-
нат ръст в преработените вторични ресурси от цветни 
метали, : Ръстът е най-голям при алуминия – 

             

Вид на отпадъка, хил. 
Години

2016 2017 2018 2019 2020

Скрап от черни метали дял в течната стомана, % 4 5 5

едни, вкл. сплави дял в мед и медни продукти, % 5 4 5 5 5

Оловни, вкл. акумулат. отпадъци дял в блоково олово и сплави, % 44 44 4 4 4 4 5 5 5 5

инкови дял в блоков цинк, % 4

Алуминиеви дял в алуминиев прокат, % 5 4 5 4 5

Общо преработени отпадъци от цветни метали, хил. 139 145 144 150 150

         
      

  О        

51,4%, при останалите метали процентът е по-нисък: 
при оловото – 19,5%, цинка – 12,5% и медта – 11,8%, 

. За периода 2018-2020г. общото количество 
на вложените вторични суровини в производството 
на метали и метални продукти (български предпри-
ятия) е нарастнало с 18%. Ако се върнем по-назад и 
разгледаме периода 2010 - 2020 г., т. е. за десет годи-
ни разликата е над 50%.

Общото количество на вложените вторични суровини 
в производството, само за България, през периода 
2018 - 2020 г. е 18%. Ако се върнем по-назад и разгле-
даме периода 2010 - 2020 г., т. е. за десет години раз-
ликата е над 50%. Оттук може да направим извода, че 
количеството на преработените вторични суровини 
от цветни метали в България има стабилна тенден-
ция да се увеличава-

И И Н О Н И О
О И Н И Н ОВ И ОНО И

Защо металите са важна част от кръговата икономи-
ка  Защото:

l Металите имат безкраен цикъл на живот – могат 
да бъдат рециклирани отново и отново, без да гу-
бят своите качества
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l Търсенето на метали ще расте, като основна су-
ровина в индустрията и бита, в новите информа-
ционни технологии, в „зелената” енергетика, като 
се откриват нови техни свойства и приложения в 
дигиталния свят

l Първичните суровини в Европа се изчерпват, ре-
циклирането намалява зависимостта и вноса им 
от трети страни при запазване на потенциала и 
ролята на ЕС като водеща световна икономика

l Преработката им води до по-нисък енергиен раз-
ход, намалява въглеродния отпечатък, повишава 
икономическата ефективност и конкурентоспособ-
ност

l Намаляват се количествата на отпадните техно-
логичните газове и твърди продукти и се подобря-
ва опазването на околната и работна среда

l По целия цикъл на рециклиране се създават до-
пълнителни работни места и възможности за зае-
тост на хора, включително с по-ниска квалифика-
ция.

О И И И В И Н И
О Н И ВИ И

Същност на процеса е да намали количествата на съх-
раняваните отпадъци, да превърне отпадъка от едно 
производство в суровина за друго, да се работи без 
депониране обезвреждане

l Производство сярна киселина от металургични 
газове – използване на сярата в Cu-ни, Pb-ни и 

n-ови концентрати – екологичен и икономически 
ефект („Аурубис България“ АД, „КЦМ 2000 ГРУП“ 
АД)

l Преработка обогатяване на металургични шлаки 
и отпадни продукти за извличане на цветни и бла-
городни метали – Cu, Au, Ag

- обогатяване на медните шлаки от фраш-пещ в 
„Аурубис България“ АД

- обогатяване на клинкер от цинково производство 
на „КЦМ 2000 ГРУП“ АД

l Преработка и извличане на n в КЦМ АД от елек-
тропещните прахове при очистката на отпадните 
газове в „Стомана Индъстри“ АД

l Допълнителна преработка на огнеупори от мета-
лургични пещи за извличане на металната фрак-
ция и за производство на нови огнеупорни мате-
риали

l Преработка на леярските алуминиевите шлаки за 
извличане на металната фракция и за производ-
ство на химически продукти

l Използване на металургичните отпадни продукти, 
след извличане на металите като добавка в про-
изводството на цимент (от медно и цинково произ-
водство)

l Влагане на отпадни металургични продукти в път-
ното строителство - електропещните шлаки от сто-
манодобива, фаялитовия концентрат от медните 
шлаки, преработен клинкер.

Потенциал за разширяване на кръговата икономи-
ка при металургичните производства има в пътното 
строителство, такава е добрата европейска и светов-
на практика.

В заключение би могло да се обобщи, че без прехода 
към напълно кръгова икономика целта за неутрал-
ност по отношение на климата до 2050 г. няма да 
може да се постигне.

Уникалните свойства на металитe и техните съедине-
ния обуславят използването им от човека хилядоле-
тия назад, а в съвременното общество те присъстват 
във всички сфери на човешкия живот – от бита до 
високотехнологичните продукти.  Фактът, че метали-
те имат безкраен цикъл на живот - могат да бъдат 
рециклирани отново и отново без да губят своите ка-
чества е допълнителна предпоставка за нарастване 
на тяхното значение и употреба в бъдеще - преходът 
към кръгова и неутрална по отношение на климата 
икономика до 2050 г. не може да се постигне без ме-
тали.

  Д      
      

М  Г  Д       
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О НО Н НИ Н В О Н ИО И
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ABSTRACT

Carbon capture and storage (CCS) in ol es ethods 
and technologies for re o ing C 2 fro  industrial 
production through capture, transport and storage 
in underground storages. The present article con-
siders the possibilities for C 2 storage in geological 
structures in southern Bulgaria for the needs of the 
„Maritsa-East” co ple . In addition to reducing e is-
sions, the technology can help ensure the sur i al of 
ther al power plants that ensure security of supply.

KEYWORDS: carbon dio ide, storage, underground 
storage

Улавянето на въглерода (CCS) включва методи и тех-
нологии за отстраняване на C 2 от промишленото 
производство чрез улавяне, транспортиране и съх-
ранение в подземни хранилища. В настоящата статия 
са разгледани възможностите за съхранение на СО2
в геоложки структури в Южна България за нуждите 
на комплекса ,Марица-изток“. Освен за намаляване 
на емисиите, технологията може да помогне за оце-
ляването на ТЕЦ-ове, които гарантират сигурност на 
доставките.

ОВИ И  въглероден диоксид, съхраняване, 
подземни хранилища

Вкрая на 2019 г. Европейската комисия публику-
ва Европейската зелена сделка, съдържаща из-
исквания за постигане на устойчива икономика 

на Европейския съюз. Като конкретни мерки, ЕС си 
постави амбициозната цел да бъде първият в све-
та климатично неутрален континент до 2050 г., като 
междинната цел е намаляване с 40% емисиите парни-
кови газове до 2030 г. 

В съответствие с изискванията на Споразумението 
ЕС представи в края на 2020 г. своята дългосрочна 
стратегия за намаляване на емисиите и актуализира-
ните си планове в областта на климата, като се анга-
жира да намали емисиите на ЕС с най-малко 55% до 
2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г.

Основното което трябва да отбележим е, че до 2050 г. 
ние трябва да неутрализираме 80% от емисиите, кои-
то произвеждаме, . Това разбира се е предизви-
кателство, което ние трябва да приемем.

Как можем да постигнем тази цел  Има различни 
пътища за предотвратяване на освобождаването на 
големи количества C 2 в атмосферата, като някои от 
тях са:

l Ограничаване потреблението на течни изкопаеми 
горива

l Повишаване на енергийната ефективност  

Д    Н    И      
  Н                 
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ИН НИ О -
ОВ е е петролен ге-

олог с 18-годишен опит 
в нефтената индустрия 
(Европа, Африка, Русия, 
Азия и Южна Амери-
ка), специалист в гео-
моделирането, анализ 
на петролни системи и 
площи за разработка и 
експлоатация на въгле-
водороди и геотермал-

ни ресурси. Специализирал е петролна геология 
и геотермална енергия в САЩ, Русия, Германия. 
Разработва докторска дисертация в областта на 
въглеводородния потенциал на Българската ак-
ватория от Черно море. Основател и председател 
на управителния съвет на Българска асоциация 
геотермална енергия (БАГЕ). Основател, упра-
вляващ директор и главен геолог в Terroleu  
UGC и UGC (Upstrea  Geology Consulting). Пре-
подавател в Минно-геоложкия университет „Св. 
Иван Рилски“

О ИН ИВ О О В е ректор на МГУ „Св. Ив. Рилски“, а преди това 
декан на Миннотехнологичния факултет и ръководител катедра „Открито разра-
ботване на полезни изкопаеми и взривни работи“. Научните му интереси са в 
областта на проектирането, строителството, разработка и експлоатацията на от-
крити рудници  подводен добив на полезни изкопаеми  организацията и контрол 
на производствените процеси при добива на полезни изкопаеми  управление на 
качеството на добиваните полезни изкопаеми  процеси и технологии при откри-
тия добив на полезни изкопаеми, като и рекултивация на нарушените терени.
Проф. д-р Ив. Копрев е автор на научно-приложен лекционен курс по „Минен соф-
туер”, 3 монографии, 3 учебника и 1 методическо ръководство. Гостуващ лектор е 
в Университет „Гоце Делчев”- Щип, Македония и в СУ „Св. Кл. Охридски“.

ИН НИ-
О И ОВ е гла-

вен асистент в катедра 
„Геология и проучване 
на полезните изкопае-
ми“ към МГУ „Св. Иван 
Рилски“. През 2015 г. 
придобива докторска 
степен в областта на 
подземното съхране-
ние на природен газ и 

парникови газове (СО2), както и резервиране на 
снабдяването с природен газ. Специализирал е в 
Руската Федерация – ВНИИГаз и Национален Ми-
нерално-Суровинен Университет в гр. Санкт Пе-
тербург. Ръководил е проекти по съхранение на 
природен газ за частни компании, а също така и 
на няколко ключови задачи по разширението на 
подземно газохранилище „Чирен“. Членува в ре-
дица професионални организации – Междунаро-
ден газов съюз (IGU), EAGE, БГД и др. Автор е на 
редица публикации в областта на съхранението 
на природен газ.

l Повишаване дела на ВЕИ в общия баланс на енер-
гоносителите (вятърна енергия, слънчева енергия 
геотермална енергия и др.)

l Внедряване на технологии за производство, 
транспортиране и използване на водород

l Понижаване на дела на природния газ и използва-
нето му като преходен тип гориво

l Трайно съхраняване (депониране) на СО2 в гео-
ложки формации. Доскоро се говореше за проек-
ти, които са свързани с улавяне, транспортиране 
и съхранение, но в последните няколко години 
се добавя и утилизация на СО2 и се работи много 
усърдно по тази технология. В Европа и България 
също има много разработки. За Европа има разра-
ботен атлас с отбелязаните места, подходящи за 
тази цел.

Сред технологиите, играещи роля в по-широката гама 
от възможности за постигане на декарбонизацията, 

определена от Европейската комисия, технологиите 
за улавяне и съхранение на въглерод (CCS) са особе-
но привлекателни за някои сектори на индустрията, 
разчитащи силно на производството на енергия, ба-
зирано на фосилни горива за покриване на нуждите 
от електроенергия. Улавянето на въглерода (CCS) 
включва методи и технологии за отстраняване на C 2
от промишленото производство чрез улавяне, транс-
портиране и съхранение в подземни хранилища.

Важна особеност на CCS е, че те могат да бъдат при-
ложени към съществуващите технологии. Това би 
позволило продължаване на дейностите на въглищ-
ните инсталации и съответно експлоатацията на лиг-
нитни мини чрез използване на CCS в тези централи. 
Това прави CCS особено привлекателен за минимизи-
ране на социалното въздействие на прехода към зе-
лена енергия. Освен това, докато се правят планове 
за преход към по-екологични източници на енергия, 
държавите все още могат да разчитат на същест-
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вуващите мощности за производство на топлинна 
енергия, за да поддържат едновременно надеждно 
производство на енергия, сигурност на доставките и 
енергийна независимост.

  Г
   

  
О  1  

 
 2, 4   
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Прогнозни количества на СО2 (IEA 2019)
l  2025 г. – 35 млрд. t
l  2050 г. – 62 млрд. t.
Стратегически цели за ограничаване на емисиите на СО2 спрямо 
2005 г.
IEA:    Road ap 2050:

l  2035 г. – 35%  l  1990 г. – базова

l  2050 г. – 70%  l  2050 г. – 80%

Модернизирането на централите в „Марица-изток“ с 
CCS по мнение на водещи специалисти се смята за 
перспективно. То ще включва инсталиране на ус-
тройства за улавяне на въглерод в съоръженията за 
производство на електроенергия, изграждането на 
тръбопроводи за транспортиране и постоянно съхра-
нение на C 2. Нашите представи се променят с вре-
мето и развитието на технологиите. В бъдеще тези 
хранилища могат да бъдат използвани като източник 
на суровина СО2 за индустрията. От друга страна, 
продължаването на експлоатацията на централите 
ще им позволи да продължат своята работа за осигу-
ряването на надеждна енергийна мрежа и ще запазят 
заетостта на 15 000 души.

Районът на Марица беше определен като един от три-
те региона в България с геоложки характеристики, 
подходящи за съхранение на C 2. На тази основа Мин-
но-геоложкият университет „Св. Ив. Рилски“ подготви 
подробно техническо проучване за възможността 
за съхранение на C 2 в региона (на разстояние до
100 k ). Алтернатива на съхранението на въглеро-
да е неговата утилизация, което също може да играе 
роля в по-широкия спектър от технологии за постига-
не на целите за климата, определени от Европейската 
комисия. 

От решаващо значение е, че тази технология може 
да помогне за намаляване на емисиите, като съще-
временно позволява оцеляването на ТЕЦ-ове, които 
гарантират сигурност на доставките. Това може да 
помогне по пътя към по-зелено бъдеще.

Н О О И О ИИ ОНИ Н
Н О2

Подходящите места за депониране,  са:
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l Изчерпани нефтени и газови на-
ходища – в този случай специа-
листите са сигурни, че структу-
рите са надеждни

l Използване на СО2 за интензи-
фициране на добива не нефт

l Използване на СО2 за добив на 
метан от въглищни пластове

l Депониране в дълбоки водонос-
ни пластове с висока минерали-
зация.

И И В НИ О О И
О И О2

Основните изисквания към геолож-
ките обекти могат да бъдат обоб-
щени до:

l Привързаност към подходящи 
резервоарни системи

l Привързаност към подходящи 
геоложки структури от различен 
тип

l Водите в геоложките структури, 
да не представляват интерес за 
други цели, напр. водоснабдява-
не

l Свързаност със стабилна гео-
ложка среда с ниска сеизмична 
активност

l Лимитиран дълбочинен диапа-
зон (800 - 3000 ) – над 750  
C 2 се втечнява и се съхранява 
по-ефективно в течно състоя-
ние

l Приемливо разстояние от из-
точниците на СО2

l Икономическа целесъобраз-
ност.

Съхранението и транспортирането 
на СО2 е по-лесната част за изпъл-
нение, като по трудната е разработ-
ването, тестването и внедряването 
на технологиите за улавянето.

О НИ Н О
В И

Общото емитирано количество от 
индустрията в България надхвърля 
50 Mt годишно. Регионите с основ-
ни емитенти на СО2 в България са 
показани на . На картата е от-
белязана зоната около комплекса 
„Марица-изток“ със съществуващи-
те централи. Интерес представлява 

        

  О           
           

    

и зоната около Варна, където има  
съсредоточаване на химическа 
промишленост. В тази зона също е 
в ход проект по този въпрос.

Структурно-тектонските предпос-
тавки и схема на тектонското ра-
йониране е показана на . Ра-
йонирането включва три основни 
района - Северен-Централен, Изто-
чен-Черноморски, Югоизточен-Цен-
трален.

Основните перспективи за съхра-
нение на СО2 в България се отнасят 
към отложенията на доказаните ре-
зервоарни системи на:

l девон-карбонския комплекс
l долнотриаския комплекс
l среднотриаския комплекс
l средноюрските седименти
l терциерните седименти.
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И И О О ОВ Н
О Н НИ Н О2 В
О О И И В Н

И Н И Н О -
И И О

: идентифи-
циране на перспективни геоложки 
обекти с потенциални възможнос-
ти за съхраняване на СО2

 изяснява-
не на пригодността на обектите за 
съхраняване на СО2, при съблюда-
ване на изискванията и критериал-
ните показатели, чрез теренни про-
учвания

 подготовка 
и нагнетяване на СО2, наблюдение, 
контрол и управление на процеси-
те.

И Н И И Н

Дейностите по реализацията на 
фаза I  са групирани в три етапа. 
Първият включва:
- Анализ на емитентите в района 

на изследване
- Проучване на най-добрите при-

лагани практики на база съ-
ществуващи технологии

- Геоложки преглед на седимент-
ния комплекс в радиус 100 k  
от емитентите

- Тектонска характеристика на 
района на изследване

- Определяне на потенциални 
обекти за депониране на СО2

Дейностите във втория етап са:
- Детайлно изучаване на на-

белязаните обекти (на база 
съществуващи данни). Това 
включва геолого-геофизична 
характеристика на структурите  
хидрогеоложки и геохимични 
изследвания  геомеханична ха-
рактеристика на избрани струк-
тури

- Промишлена характеристика 
на структурите и определяне на 
възможния капацитет

- Риск анализ и избор на потенци-
алните обекти

Дейностите по третия етап са:

- Планиране и прогнозиране на 
бъдещи проучвателни дейности-
те

- Технико-икономическа оценка и 
правен анализ

- Оценка на екологичното въз-
действие

- Изготвяне на финален, обобщен 
доклад и представяне на резул-
татите

- Управление на проекта.

Проектът е стриктно разчетен във 
времето, като се предвидени меж-
динни и окончателни отчети.

Периметърът на изследване е в ра-
диус около 100 k  около компле-
кса „Марица-изток“

И И НИ О И
О И И Н Н О Н И НИ

О И Н НИ Н О2

Критериалните показатели са об-
общени в . Като най-подхо-
дящи са посочени теригенни скали 
- пясъчник, но при липса на такива 
могат да се използват и карбонат-
ните. При тях може да се направи 
минераложко улавяна на СО2 (опре-
делени условия) и да се съхраняват 
не като течност, а като скала, но за 
това е необходимо продължително 
време.

Минераложкото депониране на СО2
е свързано с непрекъсната цир-
кулация на СО2 в затворен цикъл 
през локализирани, първостепенни 
структури с отлагане на калциев хи-
дрогенкарбонат Ca( C 3)2 по стени-
те на съдържащите се във форма-
циите каверни

CaC 3  C 2  2   Ca( C 3)2

На   е показана наличната 
геолого-геофизична и сондажна 
информация, която е събрана. В 
Северна България - първият набе-
лязан участък  - с червено са отбе-
лязани сеизмичните проучвания, 
които са проведени от 1950 г. досе-
га, а със зелено - всички прокарани 
дълбоки сондажи, над 1500 , като 
плитките не са отразени на карта-
та. Прави впечатление, че България 
в северната ѝ част е много добре 
проучена. Вижда се и контрастът с 
Южна България, където има само 
няколко сондажа и в Тракийската 
депресия, поради проучванията 
през последните на частна компа-
ния има налични сеизмични данни. 

Подходът на екипа е ръководен от 
чисто геоложки  и тектонски прин-
цип и използване на наличната
геолого-геофизична и сондажна ин-
формация.

          
  О

Показатели, размерност

Стойности

Благоприятни Неблагоприятни или 
предпазливи

Капацитет по-голям от емитира-
ните количества

по-малък от емити-
раните количества

Дълбочина на резервоара,  5  5 5  5

Дебелина на резервоара ефективна , >50

Порестост на резервоара,  >15 5

Проницаемост на колекторните скали,  >300

Общо минерализация на пластовата вода, >100

Възможна нарушеност на покривката отсъствие присъствие на раз-
ломни нарушения

Дебелина на покривката,   

Капилярно противоналягане по-голямо от прогноз-
ното налягане на СО

съизмеримо или 
по-малко от прогноз-
ното налягане на СО

Колектор  литология и минерален състав 
по данни от други проекти

Теригенни скали - 
пясъчник минерален 
състав  кварц, албит, 

калиев фелдшпат

Глинести теригенни 
скали, карбонати
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Анализирана е площта, като се за-
лага основно на проведените преди 
това проучвания на гравитационно-
то поле, . 

Анализирали сме всички дълбоки 
сондажи и предвиждаме използ-
ване на налични дълбоки сондажи 
в района. Главните тектонски еле-
менти на изучаваната площ са раз-
делени в две групи:

- тектонски алпийски елементи и 

- късно до след алпийски.

За всяка от двете групи са разрабо-
тени различни карти на риска:

- CRS карта на обща седиментна 
дебелина  

- CRS карта на присъствие на ре-
зервоари и екрани  

- CRS карта на присъствие на ка-
пани  

- CRS карта на геоложки басейни 
подходящи за подземно съхра-
нение на въглероден диоксид по 
наличните към момента данни  

- CRS карта на геоложки басейни 
подходящи за подземно съхра-
нение на въглероден диоксид по 
наличните към момента данни, 

 и .

В резултат на извършените анали-
зи и оценка на степента на риска, в 
„ “ сектор по отношение на 
тяхната пригодност за последваща 
детайлизация и оценка на набеля-
заните структури са отнесени съот-
ветно: 

l  (на до 50-60 
k  от ТЕЦ-а и минния център на 
ТЕЦ „Марица-изток“) и 

l (на до 
75-100 k  от ТЕЦ-а и минния 
център на ТЕЦ „Марица-изток“). 

В границите на двете единици са 
локализирани съответно общо три 
(3) потенциални за детайлизация 
през „Етап 2“ структури, а именно, 

 и 

.

Допълнително в позицията на 
перспективни зони за последваща 
детайлизация и оценка на набеля-
заните структури но със степен на 
риск в „ “ сектор поради зна-
чително по-ограниченото присъст-
вие на данни за дълбочинния стро-
еж, са отнесени съответно: 

l  (на до 50 k  от 
ТЕЦ „Марица-изток“) и 

l , подлежа-
щи на детайлизиращ анализ и 
оценка през „Етап 2“. В техните 
граници, по наличната към мо-
мента информация са разпозна-
ти съответно 

, които се пла-
нира да бъдат детайлно оценени 
и анализирани през следващия 
етап на проучването, като за-
едно с това се планира да про-
дължи работата по събиране и 
анализ на допълнителна инфор-

   
  

   
  

 

  Н     
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Едната е О
, която има следните харак-

теристики, :

- природният капан е привързан 
към грабеновидна структура 
(Моминско-Соколишки грабен 
– по Кръстев и др., 1988). В гра-
ниците на присъствието му той 
е латерално ограничен от труд-
нопроницаемите палеозойски 
гранитоиди, протерозойски ме-
таморфити и горнокредни вул-
кански и субвулкански тела

- изолиращата покривка, пред-
ставена от труднопроницаемите 
наслаги на Езеровската (среден 
олигоцен) и Маришката (горен 
олигоцен-неоген) свита, осигу-
рява надеждна херметичност на 
капана по цялата площ на него-
вото разпространение.

- капацитетният и филтрацион-
ният потенциал на природния 
капан се формира главно от 
порното пространство на нор-
малните и туфозни пясъчници в 
Глинесто-пясъчниковата задру-
га (среден еоцен), Комплекса на 
първи среднокисел вулканизъм 
(туфо-варовиковата задруга) 
и пясъчниците и пясъците на 
Комплекса на първи кисел вул-
канизъм (туфо-алевролитовата 
задруга)(горен еоцен-долен оли-
гоцен).

Структурата не е картирана сега. 
Използвани са данни от преди 15 
години от работата на проф. Васил 
Балинов, проф. Ефросима Зане-
ва, доц. Марияна Дончева и др. На 
база на тази структура, която е при-
ета са направени предварителни 
изчисления, като са заложени раз-
лични параметри, които са обект на 
допълнително уточняване. Пред-
варителните изчисления са много 
обещаващи - прогнозен капацитет 
около 1000 Mt, разбира се те тряб-
ва да бъдат прецизирани. 

Другата структура е 
. За нея няма извършен 

дълбок сондаж. Оконтурена е из-
цяло по геофизични данни - има 
сеизмични профили, които минават 
през нея и на тяхна база са правени 
проучвания. Изготвена е предвари-
телна структурата карта и е изчис-
лен прогнозният ѝ капацитет, като 
са разгледани различни варианти, 
тъй като тази структура може да се 

            
         

            
            

мация с оглед на задълбочаване 
на познанията и локализиране 
на допълнителни обекти и в две-
те зони.

На база на тези изследвания и на-
личните сондажни данни имаме 

две картирани структури, които 
биха представлявали интерес. За 
тях информацията е оскъдна, зато-
ва ако се вземе решение за продъл-
жаване напред в проучванията за 
тези структури ще е необходимо да 
се съберат още данни. 
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приеме като многопластов залеж. Прогнозният капа-
цитет на структурата Бенковски - Сърнево е значи-
телно по-малък - 70 - 80 млн. t.

Проблемът за улавянето, транспортирането, подзем-
ното съхранение и утилизиране на  СО2 – необходим 
елемент от енергийната стратегия на България, кой-
то ще осигури плавен преход към нулеви въглеродни 
емисии.
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В В НИ

Подземното строителство е една от най-инте-
ресните, но и най-трудни инженерни дисци-
плини. То обединява теорията и практиката в 

свое собствено строително знание. За претегляне 
на множеството фактори, които оказват влияние, 
практиката понякога е по-важна, а в други случаи -
теорията, според индивидуалните познания на съот-
ветния човек. Всички обаче трябва да са наясно, че 
познанията относно структурния анализ и качествата 
на бетона, сами по себе си не са достатъчни. Геоло-
гията, геомеханиката, машиностроенето и най-вече 
технологиите на строителния процес са не по-малко 
важни. 

Тунелът е нещо повече от просто пространство под 
земята. Това е съединител – на хора, на общности, на 
държави. Той е и възможност за разширяване на ико-
номическите възможности. 

Тунелът е хоризонтална или леко наклонена изработ-
ка с най-малко два изхода на повърхността. Според 

Н И В О И О О О И НИ
Н НИ О ИВНИ ИНИ И

Доц. д-р инж. Иван Митев, i an ite gu.bg
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“,, София

TUNNELS IN THE SOFIA SUBWAY CONSTRUCTED WITH TUNNEL-BORING SHIELD
Assoc. Prof. Ivan Mitev, PhD, i an ite gu.bg, 
University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Sofia

ABSTRACT

The article discusses the construction of tunnels in 
the areas: Subway station (SS) „Serdika” - SS „Sta-
dion of . Le ski” - Line 1, „Nade hda” o erpass - SS 
„ND ” - Line 2 and SS „Teatralna” - SS „ rasno selo” -
Line 3, built with tunnel-boring shield (TBS). The en-
gineering-geological, hydrogeological and seis ic 
conditions along the subway route are indicated, 
which deter ine the ethods of operation and ba-
sic re uire ents for TBS and tunnel design.

KEYWORDS: underground construction, tunnels, tun-
nel-boring shield, Sofia Subway

В статията е разгледано строителството на тунелите 
в участъците: МС „Сердика“ - МС „Стадион В. Левски“ 
на Линия 1, Надлез „Надежда“- МС „НДК“ на линия 2 и 
МС „Театрална“ - МС „Красно село“ на Линия 3, изгра-
дени с тунелни пробивни машини с щит. Посочени са  
инженерно-геоложките, идpогеоложките и сеизмо-
ложки условия по трасето на метрото, които обусла-
вят методите на работа и основните изисквания как-
то към ТПМ, така и към конструкциите на тунелите.

ОВИ И  подземно строителство, тунели, ту-
нелни пробивни машини с щит, Софийско метро

предназначението си тунелите биват транспортни, 
хидротехнически, комуникационни и др. Всеки тунел е 
уникален. Изпълнението на едно подземно съоръже-
ние е много сложна задача, чието решение започва от 
проучвателните работи и минава през комплексните 
оценки, сравнения и последващо проектиране. Осо-
бено влияние оказват геоложките и хидрогеоложките 
особености на терена, наличната техника и оборуд-
ване, непредвидени ситуации, възникнали в процеса 
на работа. И най-важно е изработката да бъде сигур-
на, надеждна и безопасна за експлоатация. Изборът 
на метод за изпълнение изисква задълбочен анализ 
на конкретните условия, успоредно със зададените 
изисквания към съоръжението. Това предполага и 
участието на специалисти с добра теоретична подго-
товка и богат практически опит.

Прокарването на тунел най-общо включва следните 
етапи: изкопни работи - избор на подходяща форма 
на напречното сечение ( ) и на подходящи мето-
ди за прокопаване  укрепване  провеждане на  вен-
тилационни, организационни и технически дейнос-
ти. Временното укрепване по изкопаната кухина до 



НО О ИИ

72 МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ  7-8/2022

окончателното изграждане на постоянната облицов-
ка  (крепеж) е важен елемент от дейността,  ( ).  
Разрушеният материал се извозва от забоя навън с 
вагонетки, транспортьори, самоходни вагони, бункер-
ни влакове, самосвали и др., като тунелните пробив-
ни машини имат собствени системи.  В много случаи 
крепежната конструкция представлява и облицовка 
на стените  изграждане на допълнителни конструк-
ции и инсталации, необходими за експлоатация на 
завършения тунел.

В настоящата статия ще разгледам тунелите в опреде-
лени участъци на Софийското метро, при чието стро-
ителството са използвани тунелни пробивни машини. 

О ИН ИВ Н И В е преподавател в Минно-геоложки университет „Св. 
Иван Рилски“, катедра „Подземно строителство“. Освен с преподавателска дей-
ност, професионалният му опит е свързан с участие в научно-изследователски 
колективи в направления: „Проучване, добив и преработка на полезни изкопае-
ми“ и „Архитектура, строителство и геодезия“.  Притежава професионален опит 
като проектант и ръководител на проучвателно-проектантски колективи при из-
готвяне на инвестиционни проекти в областите „Подземно строителство“, „Гео-
техника“, „Строителството на сгради и съоръжения“ и „Енергийна ефективност“. 
От началото на 2018 г. е избран за изпълнителен директор  на  Българската  мин-
но-геоложка камара.

ОВИ И ОИ ВО О Н О О
В О И

Конструктивните решения за участъковите тунели 
и за другите строителни съоръжения между стан-
циите се определят от: предназначението и свър-
заните с това габаритни изисквания, заложението,  
методите на строителство, геоложките и идрогео-
ложкитe условия (натоварването от почвите, в т.ч. 
от сеизмични и специални въздействия).  Метрото 
в София има предимно плитко заложени подзем-
ни участъци, а на единични места, разположени на 
по-голяма дълбочина - над 20 - 28 . Такива са метро-
станциите: „Стадион В. Левски“ от Линия 1  „Сердика 
2“ и ,,Дж. Баучер“ от Линия 2, „Орлов мост“ и  „НДК 2“ 
от Линия 3.

От 52 k  линии 6 k  са открити, а останалите 46 
k  са подземни. При преобладаващите подземни 
участъци с плитко или по-дълбоко заложение ту-
нелите и метростанциите са разположени в разно-
образни геоложки разновидности и идpогеоложки 
условия, характерни за горните пластове (20 - 30 )
на земната кора в Софийската котловина:

l Характерна е слоеста структура, включваща пла-
стове от кватеpнеpни и младотерциерни (плио-
ценски) седименти. Към кватеpнеpа се отнасят 
антропогенните насипни и алувиални наноси, а 
плиоценът е изграден от по-плътни езерни отла-
гания. В отделните геоложки разрези по трасе-
то горните разновидности се срещат във вид на 
прослойки от чакъли, чакълести пясъци, пясъци и 
глини с различни мощности, плътност и състав. 

l идpогеоложките условия доста разнообразни - 
от пластове със значителна водообилност, до та-
кива с малка и средна водообилност, а по-рядко 
и с водонепpопycкливи пластове. Пластовете с 
обилна водонаcитеноcт са образувани от чакъли и 
пясъци. Коефициентите на филтрация на чакъли-
те и чакълеcтите пясъци се намират в границите 
Кф  4 - 2,5 ден, за различните видове пясъчни 
прослойки Кф  3 - 5 ден, а глинестите пясъци 
с песъчливи глини Кф  0,8 - 1,8 ден. Със слаба 
водообилност се характеризират глинестите пла-
стове. 

В по-голямата част от трасето на линиите основни-
те съоръжения на метрото - тунели и метростанции, 
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са разположени под естественото 
ниво на подземните води. В повече-
то случаи то е на дълбочина от 3 до 
5  от терена. По-рядко е по-плитко 
или по-дълбоко, кaто в тези случаи 
се намира в границите 5 - 8 , а в 
единични случаи (под горната част 
на бул. „Черни връх“ и на бул. „Др.
хЦанков“) - в границите 8 - 10 . 

В резултат от многобройните ин-
женерно-геоложки, идpогеолож-
ки и сеизмоложки проучвания по 
трасето на метрото са формулира-
ни някои от основните изисквания 
към конструкциите на тунелите 
и метростанциите: те да са водо-
непpопycкливи чрез изпълнение на 
различни идpоизолaции и прилага-
не на водоплътни бетони с клас по 
водонепpопycкливоcт не по-малка 
от W8  да са оразмерени и констру-
ирани за екстремните статични, 
сеизмични и динамични натоварва-
ния, съответстващи на посочения в 
нормите сеизмичен коефициент за 
района (Кс  0,27) и коефициент на 
реагиране на конструкциите R  1,0  
да са изпълнени от cyлфaтоycтой-
чиви бетони и дp. 

Общото заключение по отношение 
на почвените условия е, че те мо-
гат да бъдат отнесени предимно 
към тежките, и само в някои случаи 
към удовлетворителни за подобен 
род съоръжения. Там, където усло-
вията са особено неблагоприятни 
- лещи от отводнени дребнозър-
нести пясъци, пластични глини и 
др., следва изграждането да е съ-

по-рано е приложено техническо 
решение с два еднопътни тунела. 

НО О И Н И Н Н
Н НИ ОН ИИ

Технологията на изграждане на ту-
нелни конструкции при строител-
ство по щитов метод е следната: 
Работният орган е стоманен защи-
тен цилиндър с дебелина на стени-
те 16-20  и дължина 8-10  в за-
висимост от диаметъра на тунела 
и гъвкавостта на машината. Той е 
разположен в челото и по неговата 
повърхност във вид на кръг са мон-
тирани резци за срязване на почви-
те. Система от електродвигатели, 
разположени по контура на голямо 
зъбно колело, осигуряват чрез него 
въртеливо движение на работния 
орган.  При това движение,  резците 
срязват почвите от забоя, а те през 
отворите на работния орган попа-
дат в забойната камера, . 

С оглед да не се допуска водопо-
нижение, което е опасно за разпо-
ложените над тунелите сгради и 
съоръжения в забойната камера, 
чрез специални тръбопроводи от 
помпи се подава суспензия - мокър 
метод и по-рядко сгъстен въздух - 
сух метод. В задната част на забой-
ната камера, чрез шнековото или 
засмукващото устройство, почвите 
се подават зад щита на вагонетна 
транспортна лента или в тръбопро-
води за транспортиране извън ту-
нела. 

проводено със специални методи 
на строителство, в т. ч. повишаване 
на носещата способност (заздравя-
ване) и устойчивостта на почвите, 
обработка (инжектиране с хидро-
фобни материали) за ограничаване 
на достъпа на подземни води, отво-
дняване на забоите и котловините 
при обилни подземни води и др.

Трасето на трите линии на метрото 
в централната градска част преми-
нава през историческия център на 
града. В тази част, освен плътното 
жилищно застрояване, важните 
административни и офисни сгради 
има изключително наситена инже-
нерна инфраструктура, а на места и 
ценни археологически находки. 

След задълбочени проучвания, като 
най-подходящ метод за строител-
ството на тунелите в участъците:

l МС „Сердика“ - МС „Стадион В. 
Левски“ на Линия 1, 

l Надлез „Надежда“- МС „НДК“ на 
Линия 2 и 

l МС „Театрална“ - МС „Красно 
село“ на Линия 3

е приет щитовият метод с щит с хи-
дравлична забойна камера с проти-
воналягане в забоя. 

По трасето на участъците от Ли-
ния 2 и 3 е прието трасетата в тези 
участъци да се изградят с по един 
двупътен тунел. Само в един срав-
нително малък участък на Линия 1 
- между МС „Сердика“ - МС „Стадион 
В. Левски“ с дължина около 2 k , 

  Н               
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Под защитата на опашната част на щита от монтажно-
то пространство (вакуумно или с механично захваща-
не) се вземат сегментите, докарвани с транспортни 
средства по готовия тунел, последователно от двете 
страни спрямо дъното, сегмент по сегмент, отдолу на-
горе се монтира поредния пръстен на тунелната кон-
струкция. Връзката между сегментите в пръстена и 
пръстените в обща тръба се извършва чрез навиване 
на болтове, монтирани в гнезда (ниши) на единия от 
сегментите и навивани в срещуположни дюбели, бе-
тонирани в страничните стени на съседните сегмен-
ти, . По време на монтажа на поредния пръстен  
кpиковете на щита в задната му част са непрекъсна-
то запънати в челото на последния готов пръстен на 
тунела. При монтажа на последния сегмент от новия 
пръстен на тунелната конструкция част от криковете 
се издърпват към щита и освобождават място за но-
вия сегмент. С други думи чрез разклинването с кли-
новия сегмент в горната част на поредния пръстен, 
тези профили се допират плътно и уплътняват фугите 
в зоната на каналите по контура на сегментите.  

Фугите между сегментите се изолират чрез допира-
щи се след притягането на болтовете обрамчващи 
сегменти, гумени рамки от каучук (или на6ъ6ващи 
полиуретанови) със състав, съответстващ на експло-
атационните условия на работа на конструкцията. 
Рамките се монтират в специално оформени улеи в 
страничните повърхности на сегментите ,.

Ходът на криковете е по-голям от дължината на пръс-
тена на тунелната конструкция (обикновено над 1500 

). Монтажът на поредния пръстен се извършва 
след напредък (из6утване) на тунелната машина на 
разстояние, превишаващо дължината на пръстените 
на тунела - 1500 ,  и 6.

С оглед ограничаване деформациите на почвите над 
готовата конструкция и осигуряване на по-добра съв-
местна работа на конструкцията и заобикалящата я 
земна маса, непосредствено зад щита се инжектира 
циментов разтвор между готовата облицовка и поч-
вите около тунела.

Хидроизолацията (водонепpопycкливоcтта) на ту-
нела се осигурява чрез използване на водоплътни 
виcокоякоcтни бетони с клас по водоплътноcт не 
по-малка от W 10. Описаният метод се прилага при 
строителството на метротунели (5,5 - 9,5 ), жп туне-
ли (7,5 - 12 ), колекторни тунели (4 - 6 ), а в послед-
но време и за пътни тунели със значителен диаметър 
(9 -14,5 ). 
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Оборудването на щитовите комплекси за изгражда-
нето на тунелите в разглежданите участъци включва 
още хидравлични инсталации за подаване на суспен-
зия в щитовата камера, съоръжения за инжектиране 
на циментови разтвори зад облицовката за осигуря-
ване на съвместната ѝ работа с почвите, транспорт-
на лента с дължина около 3,5 k  за транспортиране 
на почвите от забоя до стартовите или междинни 
(линия 3) шахти, където те се отцеждат и транспор-
тират на разтоварище, специализирани транспортни 
съоръжения за транспортиране на стоманобетонни-
те сегменти по готовите тунели до тунелните машини, 
специализирани кофражни форми за изработка на 
стоманобетонните сегменти и дp. 

Управлението на щита се извършва от специален 
компютърен център, монтиран в помещение в задна-
та му част. Насочването за следване на плана и про-
фила на трасето се извършва с лазер, а физическа-
та му реализация - чрез подаване на по-голямо или 
по-малко налягане на разположените от вътрешната 
страна на контура на щита крикове, запънати в гото-
вата конструкция. 

Високото качество на изпълнените тунели потвържда-
ва удачния избор на машините и на екипите за работа 
в конкретните геоложки и идpoгeoлoжки условия на 
централните участъци oт линиите на метрото в Со-
фия.

Н И В О Н И И
О Н И ИОН В В И Н ИНИ

Тунелите между метростанциите „Сердика“ и „Стади-
он „В. Левски“ са изградени от 2005 - 2008 г. с помо-
щта на прилагания за пъpви път в cтpaнaтa механизи-
ран щит с противоналягане в забоя. Трасето на този 
участък представлява продължение на действащата 
линия на метрото в източна посока. Строителството 
е започнато от cтapтовa шa тa, разположена до МС 
„Cтaдион „В. Левcки“. Използвана е тунелна пробив-
на машина, производство на японската фирма ЕF,

. 

Носещите конструкции по контура на станциите и из-
копните работи в тях по трасето, където тунелите са 
изграждани по щитов метод, са изпълнявани преди 
достигане на тунелната машина до отделната стан-
ция. Поради повсеместното разполагане на тpaceтo 
под нивото на подземните води, и с оглед огранича-
ване достъпа на тези води в разработената част от 
метростанцията, преди достигането на машината до 
отделната станция, през челните шлицови стени, в 
двата края на станциите е извършено инжектиране 
на циментен разтвор, .  

За линии 2 и 3 заздравената част от почвения масив 
при входа на тунелната машина е на дълбочина около 
4 . На изхода тази дълбочина е 12-13  за осигуря-
ване навлизане на корпуса на машината и на първите 
два пръстена в здрав масив, с оглед херметизация на 
забойната камера за работа с противоналягане. Чел-
ните стени на станциите в тези части са армирани с 
армировъчни пръти от фибростъкло. Тъй като тази 
армировка има голяма носеща способност на опън, 
но малка на срязване, разбиването на бетона на сте-
ните и армировката в тях е извършвана от работния 
орган на тунелната машина. 

Там където условията са позволявали, или където 
чрез инжектиране значително са заздравени почвите 
в зоната на навлизане или излизане на щитовете от 
станциите, стените предварителна са разбивани чрез 
оформяне на т. нар. ,,око“,  през което преминават 
тунелните комплекси. Изборът на конкретния метод 
е извършван в зависимост от геоложките условия в 
двата края на метpоcтaнциите.

Преминаването на машината през станциите е из-
вършвано чрез пробутване на „сухо“ -  без разра-
ботване на почви. Дъното на станциите е оформено 
дъгообразно с монтирани водещи релси по които се 
приплъзва машината чрез избутване от хидравлич-
ните крикове, запънати в монтираните по дъното на 
станциите зад нея временни сегменти, . 
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Поради обилното количество под-
земни води строителството е из-
вършено по т. нар. „мокър“ метод 
чрез подаване на суспензия в за-
бойната камера на щита. В участъ-
ка „Стадион „В. Левски“ - СУ „Св. Кл. 
Охридски“ смесената с разработва-
ните почви суспензия е транспор-
тирана с вагонетки, а в участъка -
„СУ „Св. Кл. Охридски“ - пл. „Св. Не-
деля“, е транспортирана до отцедна 
шахта чрез пpипомпване по тръбо-
провод от машината до тази шахта. 

Общата дължина на двата ед-
нопътни тунела в отсечката е 4 k , 
вътрешният диаметър е 5,2  и 
дебелина на стоманобетонните сег-
менти 21 c . 

След достигане до метростанция 
„Св. Кл. Охридски“ щитовият ком-
плекс е пробутан през нея и през 
предварителното заготвено стома-
нено „око“ е започнато изгражда-
нето на единия тунел в участъка 
между МС „Св. Кл. Охридски“ и МС 
„Сердика“. На пл. „Независимост“ 
в предварително изградена ро-
тационна шахта, тунелната ма-
шина е завъртяна и по обратния 
път е извършвано изграждането 
на на втория тунел - ,,Пл. Неза-
висимост - СУ „Св. Кл. О pидcки“,

.
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Н И В Н Н
О Н И Н Н ИНИ

Тунелът в участъка „Надлез Надежда - Централна жп 
гара - бул. „П. Евтимий“ е с обща дължина 3,8 k , а 
тунелната пробивната машина е производство на 
немската фирма errenknecht, . Строителство-
то е започнато от стартова шахта Надлез „ адежда“
( ) през май 2010 г. и е завършило на 1.09.2011 г. 

Трасето по линия 2 преминава през историческия 
център на града, като в участъка „Надлез Надежда“ - 
бул. П. Евтимий“ то преминава:

- през сложни геоложки и идpогеоложки условия, 
включващи относително слаби почви от геолож-
ките разновидности глини, чакъли и пясъци  пре-
обладаващо високо ниво на подземните води  

- под масивни съоръжения, в т.ч. пресичане на 
действащите тунели на първата линия, „Лъвов 
мост“, подлезите пред Централна жп гара и пл. 
„Св. Неделя“ . 

- под плътно застрояване с жилищни, офисни и ад-
министративни сгради и свързаната с това наси-
тена инженерна инфраструктура.

Поради това, след задълбочени проучвания, като 
най-подходящ метод за двупътните тунели в участъка 
е приет щитовият метод с щит с хидравлична забойна 
камера с противоналягане в забоя. Поради обилно-
то количество подземни води и големия воден стълб 
над тунела за строителството е използван „мокрия“ 
метод с подаване на суспензия в забойната камера 
под налягане, превишаващо хидростатичното наляга-
не на подземните води пред тунела. 

Транспортирането на почвите от забоя до стартовата 
шахта на Надлез „Надежда“ е извършвано по транс-
портна лента, закрепена към свода на готовия тунел. 

Предвид удачно подбраната машина за конкретните 
условия на трасето, високото ѝ качество и добрата 
организация на изграждането е постигната средна 
скорост на строителство от 21 ден без спирания-
та за преминаване през предварително изградените 
конструкции на метростанциите. В отделни участъци 
с по-благоприятни условия (от „Лъвов мост“ до бул. 
„П. Евтимий“) тази скорост е достигала до 30 ден 
готов тунел. Този напредък е изключително добър и 
уникален за тунели с подобно голямо напречно сече-
ние.

Мониторингът на деформациите на земната повърх-
ност показва, че в по-голямата част от трасето те са 
предимно в обхвата на пътните платна на булеварда 
и са значително по-малки от допустимите за разполо-
жените в близост сгради и съоръжения (от порядъка 
на няколко милиметра). Това позволи безпроблем-
но преминаване под съществуващи подлези, „Лъвов 
мост“, тунелите на действащата линия на пл. „Св. Не-
деля“, части от сгради и др. съоръжения.
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Тунелите са двyпътни - с вътре-
шен диаметър 8,43  и дебелина 
на сегментите 31 c . За изпълне-
нието на тунела са произведени 
4 500 сегмента и са монтирани по 
описаната технология. 

Преминаването на машината през 
станциите е извършвано чрез 
пробутване на „сухо“ -  без разра-
ботване на почви. За целта пред-
варително са изградени стените и 
покривната плоча на съответната 
станция и са разработени почвите 
под нея. Конструкцията на дъното 
на станциите е оформена дъгоо-
бразно с монтирани водещи релса, 
по които е приплъзвана машината 

Н И В
Н НО О
Н ИНИ

В централния участък на линия 3, 
от депо „Земляне“ до метростанция 
„Театрална“, е използвана ТПМ, по-
добна на използваната по линия 2. 
Строителството на тунела е извър-
шено в изключително неблагопри-
ятни инженерно-геоложки условия:
- слаби силнооводнени почви, 

наличие на отделни места на 
лещи от вода или от дребно-
зърнести пясъци с поведение 
на тежка течност

- преминаване на почти полови-
ната трасе в непосредствена в 
близост или под река -  оkоло 3 
k  преминава непосредствено 
под р. Перловска на дълбочина 
4 - 10  noд нея  

- големи градски колектори, 
близко преминаване под ту-
нелите на действащите линии 
1 и 2, съответно в близост до 
Орлов мост и до кръстовището 
на бул. „П. Евтимий“ и бул. „Ви-
тоша“. 

Освен непрекъснатия контрол на 
налягането в забойната камера 
в челото на щита да не спада под 
хидростатичното налягане в поч-
вите в челото на машината на дос-
та места по трасето са прилагани 
допълнителни мерки. Такива са 
заздравяване на почвите чрез ин-
жектиране на циментови разтвори 
или на различни химически мате-

чрез избутване от хидравличните 
кpикoвe, запънати в мoнтиpaните 
по дъното на станциите зад нея ин-
вентарни сегменти.

Преди достигане на тунела до бул. 
„Патриарх Евтимий“ при строител-
ството на линия 2, в пътното плат-
но на бул. „Витоша“, е изградена 
изходната шахта за демонтаж на 
тунелната машина. След разбиване 
на стената на шахтата от тунелната 
машина и навлизането ѝ в оформе-
ното пространство, с мощен кран с 
товароподемност 400 t, на части, е 
извършен демонтажът на машина-
та и съоръженията на щитовия ком-
плекс в нея, . 

  Д           -
    Е    

  О    М    -
            
   

  О       М  М -
   М  НД        



НО О ИИ

МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ  7-8/2022

риали, завишаване на налягането в забойната камера 
при допълнително натоварване над тунела и налични 
съоръжения, заздравяване на почвите в местата на 
навлизане и излизане на ТПМ в отделните станции и 
др. Поради всичките тези причина са се наложили 6 
извънредни спирания на машината за смяна на резци 
и заздравяване на почвата около тунелите. 

Производството на тунелния пробивен комплекс 
за линия 3,  е извършено от немската фирма 

errenknecht. Поради изключително голямото тегло 
на ТПМ, над 1400 тона, тя е доставена разглобена, 
като максималното тегло на отделните части е дости-
гало 140 тона.  От завода производител ТПМ е транс-
портирана на части с кораби по реките Рейн и Дунав 
до пристанище „Белене“. Оттам с тежкотоварен транс-
порт до София. 

От 27.02.2017 г. ТПМ „Витоша“ започва прокарването 
на тунелите,  от стартовата шахта на ул. „Жит-
ница“ и приключва на 27.02.2019 г. с излизането ѝ на 
повърхността при бъдещата метростанция „Театрал-
на“.до бул. „Я. Сакъзов“ с дължина 6 k , Средната ско-
рост на прокопаване достига 15 денонощие, като в 
отделни участъци са постигнати скорости до 25 де-
нонощие. Този напредък е изключително добър и уни-
кален за тунела с подобно голямо напречно сечение.

На линия 3 - в участъка „МС Театрална - МС Красно 
село“, където условията на строителство са едни от 
най-тежките за метрото в София, дебелината на сег-
ментите е 32 с . Дължината на пръстените е 1,5 . 

За изпълнението на тунела са произведени 28 000 
сегмента от виcокоякоcтни бетони. 

Преди достигане на тунела до МС „Театрална“ в за-
падното пътно платно на бул. „Евлоги и Христо Геор-
гиеви“ е изградена изходната шахта за демонтаж на 
тунелната машина, . След разбиване на стена-
та на шахтата от тунелната машина и навлизането ѝ 
в оформеното пространство, с мощен кран с товаро-
подемност 400 t, на части, е извършен демонтажът на 
машината и съоръженията в нея. 

НИ

Удачният избор на ТПМ и опитът на екипа за рабо-
та с нея са причина по цялото трасе на тунелите да 
не са констатирани деформации на разположените в 
зоната на влияние сгради и съоръжения и повреди в 
техните конструкции. Въпреки сложните инженерни и 
хидрогеоложки условия е постигнато високо качест-
во на изпълнените тунелни конструкции.

Убеден съм, че технологиите за подземни изработки, 
и в частното машините за пробиване на тунели ще 
продължат да се развиват и усъвършенстват, и да от-
говарят на променящите се нужди на нашия сложен 
свят. За ускоряване на подобренията в технологията 
на подземното строителство в световен мащаб, вкл. и 
у нас, усилия полагат геолози, инженери-специалисти 
по механика на почви и скали, архитект-проектанти на 
благоустройство, минни инженери, изпълнители, про-
изводители на оборудване и материали, проектанти, а 
също и юристи, които помагат в търсенето на по-спра-
ведливи договорни методи за споделяне на рискове 
от неизвестна геология и произтичащи от това допъл-
нителни разходи.
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