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КОМПАНИЯ ПОД ШАПКАТА НА ДЪРЖАВАТА. 
ВРЕМЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО 

l	 През 1952 г. с решение на Министерския съвет се
създава предприятието „Минстрой“ с цел да се из-
гради минералносуровинната база на България.

l	 Компанията започва изграждането на рудници и
обогатителни фабрики в периода 1952 - 1989 г.,
построила е всичките 140 минни обекта в Бълга-
рия - въгледобивното предприятие „Марица-из-
ток“, „Асарел Медет“, всички шахти и галерии в
„Горубсо“, обогатителните фабрики. Днес в недра-
та на Родопите има 40 км подземни галерии.

l	 Метрото в София е започнато от хората на „Мин-
строй“, неговите строители са изградили първия
му лъч - от „Обеля“ до „Люлин“.

l	 Тунелите „Витиня“ на магистрала „Хемус“ и „Тра-
янови врата“ на магистрала „Тракия“, както и
трамвайният тунел под бул. „Драган Цанков“ в Со-
фия са построени от тогавашната държавна ком-
пания. Най-дългият тунел - „Витиня“, е с две тръби
със сечение 86 кв. м и дължина 1195 м всяка. В
експлоатация е от 1984 г. „Траянови врата“ е от-
ворен през 1985 г., той е с две тръби дълги 720 м,
широки 13 м и високи 8 м.

l	 „Минстрой“ е построил бившият газопровод
„Дружба“ на българска територия, за да се внася
съветски газ през Украйна, Молдова, Румъния
към Балканите от Исакча до Плевен.

l	 Изгражда 400-километровият петролопровод от
Бургас до София, който и днес пренася дизел от
„Нефтохим“ до „Илиянци“ и всички бази по трасе-
то му.

l	 „Минстрой“ построява етиленопровода от завода
в Бургас до Девня.

l	 Компанията работи и зад граница – Алжир, Ни-
герия, Сирия, Тунис, Сомалия, а на Балканите – в
Сърбия и Северна Македония.

В НАЧАЛОТО НА ПРЕХОДА: 10 ГОДИНИ НА 
ОЦЕЛЯВАНЕ

l	 От 1990 до 1999 г. е трудният период на прехода -
много от предприятията затварят врати.		Фалират
рудници в Родопите, Осогово, Бобов дол, стопан-
ски обединения – „Хидрострой“, „Софстрой“, „Газ-
строймонтажи“, „Трансстрой“ - все дружества,
участвали в строителството на минната индус-
трия. „Минстрой“ успява да се съхрани.

l	 През този период		генерален директор		е Николай
Вълканов.

l	 Как се справят? През 1993 г. преструктурират
предприятието, правят холдинг.	 	 Излизат извън
държавата – в Македония, Сърбия и Нигерия, къ-
дето строят		рудници.

l	 В България се пренасочват към високото строи-
телство, правят пътища.		Развиват хотели.

ВРЕМЕТО НА ЧАСТНАТА КОМПАНИЯ – 
ОТ 1999 Г. ДО ДНЕС

l	 Третата част от историята е времето на частните
предприемачи, които направиха минната индус-
трия златна – с развитие и инвестиции сега тя
произвежда 2,9 млрд. лв. на година, а за 10 г. за-
платите са се увеличили 378%.

l	 В „Минстрой Холдинг“ приватизацията се случва
през 1999 г. Оттогава до днес инвестициите в хол-
динга са 900 млн. лв.

l	 2001 г. - „Минстрой“ купува „Горубсо - Златоград“
и това е повратен момент в линията на развитие,
защото от строител на рудници компанията за-
почва да добива		метали.

l	 2012 г. - купува	 	 „Горубсо - Мадан“, което е пред
фалит и миньорите са без заплати.

l	 2016 г.		- компанията купува два фалирали рудни-
ка в Македония - „Тораница“ и „Злетово“.

l	 „Минстрой“ притежава концесии за експлоатация
на девет находища на метални минерални суро-
вини – руди на олово и цинк, от които седем в Ро-
допския руден басейн в България и две находища
в Северна Македония.

l	 Производството на зелена енергия		е другата по-
сока на развитие. „Минстрой“ има 5 соларни пар-
ка и 6 водноелектрически централи с обща мощ-
ност 50 мегавата.

l	 Част от холдинговата структура на „Минстрой“
са петзвездните хотели „Боровец Хилс“ в курор-
та Боровец, спа хотел „Орфей“ и специализирана
болница за рехабилитация „Орфей“ в Девин.

l	 Средната работна заплата на 4000 работници и
специалисти е 2000 лв.

БЪДЕЩЕТО
l	 Компанията ще продължи да инвестира в добива

на метали – в съвременна техника и технологии,
с които да „компенсира“ ниското съдържание на
метали в рудите.

l	 Чисто ново направление е намерението да се
строят геотермални централи за производство
на електроенергия.
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Пре идент т Р ен Радев и про . дтн. ин . Никола  В лка-
нов по вре е на т р ественото естване  13.05.2022 г.

 ГОДИНИ „МИНСТРОЙ   ТЪР ЕСТВЕНО ЕСТВАНЕ
В НАЙ НОВАТА СГРАДА НА ОЛДИНГА  

Стези думи президентът Румен Радев се обърна 
към „Минстрой“ по повод 70-годишния юбилей 
на компанията. Той беше отбелязан на изиска-

на церемония в най-новата сграда на „Минстрой Хол-
динг“ NV Tower. Годишнината на минната компания с 
най-дългогодишен опит уважиха и вицепрезидентът 
Илияна Йотова, вицепремиерите Гроздан Караджов и 
Борислав Сандов, енергийният министър Александър 
Николов, социалният - Георги Г оков, председателят на 
К ВР Станислав Тодоров, председателят на КРИБ Ки-
рил Домусчиев, на АИКБ - ил Велев, на БСК - Добри 
Митрев, на КНСБ  - Пламен Димитров и на КТ „Подкре-
па“ - Димитър Манолов, както и основателят на синди-
ката Константин Тренчев, кметът на Бургас Димитър 
Николов и представители на минната индустрия. 

„Напоследък дебатът за икономиката и енергетиката ста-
ва все по-актуален, но търсейки най-доброто решение за 
България да не забравяме, че в основата им седят минно-
то дело, инженерството и транспортната инфраструкту-
ра. Това са сектори със стратегическо значение за всич-
ки останали отрасли, за икономически растеж, енергийна 
независимост, конкурентоспособност“, изтъкна Радев. И 
благодари на „Минстрой“, че компанията е положила 
основите на почти всички рудниците и ключови инфра-

структурни обекти в България, както и че се бори с де-
мографската криза, давайки препитание и подкрепа на 
хората в малки и отдалечени населени места. 

Сила, характер и най-важното - сплотеност. Визионер-
ство на ръководството, което води в бъдещето с ино-
вации и модернизации. Така Румен Радев изброи едни 
от причините „Минстрой“ да премине теста на времето 
през политически превратности и икономически съ-
тресения.

„Радвам се, че сте един от стожерите на диалога с упра-
влението на страната, диалог без предубеждения, стъпил 
на истината, без никакви идеологии, но с една-единстве-
на - успеха на България“, каза още в поздравлението си 
президентът Румен Радев-

Собственикът и председател на Съвета на директорите 
на „Минстрой“ проф. дтн инж. Николай Вълканов  зая-
ви, че се радва на присъствието на президента и вице-
президента, защото  „Президентството е институцията, 
която пази демокрацията в България. Мислех дали да 
го кажа, но трябва да има диалог между работодатели, 
синдикати и правителството, защото иначе се излиза на 
улицата, а от това никой не печели“.

Проф. Вълканов изрази признателността си към хиля-
дите бивши и настоящи служители и партн ори, благо-
дарение на които предприятието се е развивало и се 
развива все по-успешно.

Бяха поднесени кратки приветствия и получени много 
поздравителни адреси и плакети. 

За доброто настроение на гостите в тържеството се 
включиха известни изпълнители и танц ори.

Малко компании могат да се похвалят с такава ис-
тория и успехи. Вие издържахте теста на времето и 
устояхте на политическите и икономическите пре-
вратности заради упоритостта и отговорността на 
миньорската професия.“

Пpо . дтн ин . Никола  В лканов и с пр гата  д-p ин . 
Р яна В лканов посрещна а пре идента Р ен Радев  
п рвата да а Десислава Радева  вицепре идент т Илияна 

отова и с пр г т  пpо . Андре  отов (вляво)
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На 11 май 2022 г. проф. дтн инж. Николай Вълка-
нов изнесе публична лекция на тема „70 години 
Минстрой“, пред студенти и преподаватели от 

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. В лек-
цията, придружена от филма, специално създаден по 
повод 70-годишнината проф. Вълканов припомни в 
хронологичен ред важни събития от дългогодишната 
история, разделена на три  етапа - от	създаването	през	
1952 до 1 0 г.  от 1 0 - 1  г. и от 1  г. - до днес. 
Подробна информация за изградените обекти вижте на 
2-ра корица, а филма - на сайта на списанието. 

Проф. Вълканов подчерта, че „Минстрой“ се развива 
успешно, защото в последните 20 години компания е 
инвестирала над 20 млн. лв. От тях 400 млн. лв. са в 
минния бранш - у нас и в Македония, към 300 млн. лв. 
са инвестирани в недвижими имоти - хотели, апарта-
ментни комплекси, офиси. Над 150 млн. лв. са вложе-
нията във възобновяеми енергийни източници - фото-
волтаици и вецове. „Минстрой“ участва в строителство 
и на интересни проекти като язовир „Цанков камък” и 
водната централа към него, пътища, депа за отпадъци. 

Сега „Минстрой Холдинг“ се насочва към друга съвсем 
нова област за България - производство на електрое-
нергия от геотермални източници - неизползван досега 
ресурс на страната ни. 

Като председател на Българската минно-геоложка 
камара и на УС проф. Вълканов представи актуални 
данни за състоянието на минералносуровинния бранш 
в България в направленията  човешки ресурси, произ-
водство, опазване на околната среда, безопасност и 
здраве при работа, корпоративна социална отговор-
ност, законодателни инициативи и проекти.

Про . Никола  В лканов и несе п ли на лекция на те а 70 години инстро  в а ла акси а  на  инно-геоло кия нивер-
ситет Св. Иван Рилски

В края на лекцията про . д-р ин . Ива ло Копрев  ректор 
на ГУ Св. Иван Рилски  подари на про . дтн ин . Нико  
В лканов специално и ра отена пластика

ПУБЛИ НА ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА „  ГОДИНИ МИНСТРОЙ“ 
В МИННО ГЕОЛО КИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ  ИВ  РИЛСКИ“

В заключение проф. Вълканов каза, че студентите от 
МГУ „Св. Ив. Рилски“ имат сигурно бъдеще и спокой-
ствие за своята реализация, защото фирмите от бран-
ша са едни от най-добре работещите в страната. По 
време на публичната лекция присъстващите имаха 
възможност да задават конкретни въпроси,“.

Проф. дтн инж. Николай Вълканов сподели и, че за да 
бъдеш добър специалист, то неминуемо трябва да не 
се страхуваш да използваш съвременните технологии, 
както и че част от сърцето му завинаги остава в Мин-
но-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“.
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ОБ О С БРАНИ  НА БЪЛГАРСКАТА МИННО ГЕОЛО КА 
КАМАРА

На 1  април 2022 г. в НВ Тауър 
се проведе редовно Общо съ-
брание на Българската мин-

но-геоложка камара. Проф. дтн инж. 
Николай Вълканов, председател на 
УС и на БМГК откри работата на фо-
рума, като в президиума бяха доц. 
д-р инж. Иван Митев - изпълнителен 
директор и д-р Розалина Козлева - 
председател на Контролния съвет 
на БМГК.

Официални гости на форума бяха  
Роман ифтнер - вицепрезидент на 
Управителния съвет на вромин  
Ролф Куби - директор на вромин  
Пламен Данаилов - зам.-министър на 
енергетиката  Станислав Станков -
директор на Дирекция „Природни 
ресурси и концесии в Министерство 
на енергетиката  Валентин Вълчев - 
председател на Федерация на неза-
висимите синдикати на мин орите 
ФНСМ  Владимир Топалов - пред-

седател на Синдикална мин орска 
федерация „Подкрепа“  Румяна Геор-
гиева - парламентарен секретар на 
КРИБ  Кремена Деделянова – пред-
седател на НТС по МДГМ.

Министър Пламен Данаилов  под-
несе кратко приветствие към деле-
гатите и подчерта доброто сътруд-
ничество между Министерство на 
енергетиката и БМГК. Роман ифт-
нер поздрави участниците във фо-

Про . дтн ин . Никола  В лканов (в средата)  доц. д-р ин . Иван итев и д-р Ро-
алина Ко лева представи а де ността на ГК пре  периода април 2021 - април 

2022 г.

рума и и припомни дългогодишното 
съвместно сътрудничество между 
двете организации, като изрази на-
дежда то да продължи и в бъдеще.  
Бе получен поздравителен адрес и 
от ръководството на КРИБ.

Кратка презентация на тема вро-
пейският минен сектор - принос към 
приоритетите на  и демонстриране 
на най-добри практики “ изнесе Ролф 
Куби. В нея той представи дейността 
и екипа на вромин, като и ключови-
те приоритети за устойчиво разви-
тие на минно-добивния сектор. 

Проф. дтн инж. Николай Вълканов 
представи Отчета за дейността на 
Българската минно-геоложка кама-
ра и изпълнението на Насоките за 
2021 г. 

Сред най-значимите събития през 
изминалата година беше Национал-
ното честване на Деня на мин ора, 
заедно с което БМГК отбеляза своя 
30 годишен юбилей. По време на съ-
битието президентът на Република 
България Румен Радев връчи Поче-
тен знак на БМГК за големия  при-
нос в минното дело.

О ициални гости и астници в О щото с рание на лгарската инно-геоло ка ка ара  19.04.2022 г.  Со ия
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аедно с изкл чителните пости-
жения в минерално суровинния от-
расъл през тези години  М  е ут-
върдила своята роля и авторитет у 
нас. ългарските геолози  миньори  
инженери  учени и ръководители  
дълги години доказват  че макар и 
земята ни да не е пре огата на по-
лезни изкопаеми  тя с неизменна 

едрост дарява сила и енергия на хората  които с 
право наричаме на големият капитал на ългария.

кипът на Министерство на енергетиката както и в 
мое ли е приветства и подпомага проучванията в 
развитието и прилагането на ефективни и еново 
о основани технологии в о ластта на проучване-
то и до ива на подземни огатства. ова не е слу-
ча но. ие до ре раз ираме  че един от основните 
фактори за развитието на о еството е до ивът на 
природни ресурси и прилагането на ефективни тех-
нологии за тяхната експлоата ия“  каза в своето 
приветствие зам.-министърът на енергетиката 
Пламен Данаилов.

и строителни материали, със 7 , които достигат 
годишен обем от 34 млн. . 

l Най-голям дял в разпределението на добива на 
полезни изкопаеми през 2020 г. има рудодоби-
вът с 3 . Следва добивът на инертни материали, 
достигайки дял от 32 . За втора поредна година, 
въгледобивът отстъпва второто си място в раз-
пределението и остава на трета позиция с 21 . 
Добивът на индустриални материали е с дял от 
10 , изоставайки през последните години. 

l Средносписъчният брой на наетите лица в добив-
ната промишленост през 2020 г., по данни на НСИ, 
е 20 4 души, като е налице незначителен спад в 
сравнение с предходната година 3 . Това се дъл-
жи основно на трайния спад на заети във въгле-
добива общо 33  за последните 10 г. . 

l Въпреки намаляването на човешкия ресурс в сек-
тора, произведената продукция на един нает рас-
те, като през 2020 г. тя е 154 224 лв., което е ръст 
с 24  спрямо предходната година. Производител-
ността на труда в сектора продължава да значи-
телно по-висока от средната за индустриалния 
сектор.

l Средната годишна заплата на наетите в отрасъла 
през 2020 г., по предварителни данни на НСИ, е
23 0  лв., като увеличението спрямо 201  г. е с 

. 

l Разходите за опазване и възстановяване на окол-
ната среда включват разходите за придобиване и 
поддържане на дълготрайни материални активи 
ДМА  с екологично предназначение и разходи за 

услуги, свързани с околната среда отвеждане и 
пречистване на отпадъчни води, обезвреждане на 
отпадъци и др. . 

скам да предам на всички 
поздрави и почитания от име-
то на встри ската камара и 
на вромин. а ето партньор-
ство с М  освен дългого-
ди но е и много успе но. а-
кова е и сътрудничеството ни 
с ългарското правителство. 

остатъчно е да си припом-
ним всичко което направихме 
заедно по време на председа-
телството на ългария на ъвета на  през  г.  
а непосредствено след него и на австри ското пред-
седателство. 

зправени сме пред предизвикателства  но до рото 
е  че на ият сектор  миннодо ивният  е сектор  ко -
то се  развива и успе но се разраства. чаквам с 
нетърпение ъде ите ни съвместни де ности и съ-
трудничество“  каза в своето приветствие  Роман 

ифтнер, вицепрезидент на Управителния съвет 
на вромин.

Проф. Вълканов направи кратък обзор за състоянието 
на минералносуровинния бранш в България, като ак-
центира върху

l Общата стойност на произведената продукция 
на промишлените предприятия от сектор Добив-
на промишленост през 2020 г. е в размер на 3,01 
млрд. лв., достигайки най-високите си нива от по-
следните 10 години. 

l Общият добив на полезни изкопаеми у нас през 
2020 г., по данни на Министерство на енергетика-
та, е в размер на 107 млн.  и бележи лек спад -
3  спрямо 201  г. За поредна година, повишение 
се наблюдава в добива на метални полезни изко-
паели, като през 2020 г. той е  и достига ниво 
от 3  млн. . Ръст има и при добива на инертни 

Директор т  на  ЕВРО ИН Рол  К и и несе кратка пре ен-
тация. о е да я видите на са та на списанието -  
http ://mdg-magazine.bg/ 
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l В структурата на разходите за опазване на окол-
ната среда за добивната промишленост най-го-
лям дял заемат разходите за отпадъчни води - 

0 . Следват ги разходите за опазване на почвата 
и подпочвените води с дял от 2 . Разходите за 
отпадъци са с дял 7,5 . Останалите разходи като 
тези за отпадъци, въздух, шум, гори и др. заемат 
съвсем малък дял в структурата.

l Общият брой трудови злополуки за отрасъла през 
изминалата 2021 г., по оперативни данни на На-
ционалния осигурителен институт, е 4 бр., като 
бележи спад с 15  спрямо предходната 2020 г. 
Това е най-ниското ниво на този показател през 
последното десетилетие. Положителен факт е, че 
през 2021 г. не е отчетена нито една смъртна зло-
полука, което до момента не се е случвало в отра-
съла.

l Минерално-суровинната индустрия целенасоче-
но се развива устойчиво и развива корпоративна 
социална отговорност. Данните и направените со-
циални инвестиции показват, че българските мин-
ни компании-членове на БМГК осъзнават своята 
роля за развитието на националната икономика и 
на своите местни общности - оценяват своята спе-

СИЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУ ЕСТВА ОТ БРАНША 
В НОВОИЗБРАНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА КРИБ

Новои раният правителен с вет на КРИ  в ко то др ествата от инералнос ровинния ран  и ат силно прис ствие

На 31 май 2022 г. в София Хотел Балкан се проведе 
годишното общо събрание на членовете на Кон-
федерацията на работодателите и индустриал-

ците в България - КРИБ. Досегашният председател на 
КРИБ Кирил Домусчиев беше преизбран единодушно 
за следващ четиригодишен мандат. Кандидатурата на 

Кирил Домусчиев за член на Управителния съвет като 
представител на компанията Хювефарма ООД беше 
номинирана и подкрепена от най-големите браншови 
организации в България и двустранни камари – Ка-
марата на строителите в България, Българската мин-
но-геоложката камара, Германо-българската индус-

цифична експертиза, полагат грижа за работните 
места, които създават и услугите, които предла-
гат. 

Във връзка с дейността на Българската минно-геолож-
ка камара бяха докладвани и дейностите в направле-
нията З о о е   П р орс   

мо е с ; С  Прое   Ком о
 с р е .

Проф. дтн инж. Николай Вълканов анализира и органи-
за ионното и финансово състояние на М . Подчерта-
на бе добрата работа на Управителния съвет на БМГК и 
на постоянните комисии през отчетния период.

Д-р Розалина Козлева, председател на Контролния 
съвет на БМГК представи доклада за изпълнението на 

джета за  г. и за финансовото състояние на М , 
които Общото събрание одобри.

Бяха приети бюджетът и насоките за дейността на 
БМГК през 2022 г., в които се утвърждават дейности-
те и развитието на добрите отношения и диалог на Ка-
марата със всички заинтересовани страни – държава, 
членове, синдикати, национално-представителни орга-
низации, медии. БМ
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За членове на новия Управителен съвет на КРИБ бяха 
избрани следните компании от минералносуровинния 
бранш  „Ас ре Ме е  АД, представлявана от Дими-
тър Цоцорков  „Гео е м “ ООД, представлявана от 
Доминик Хамерс  „Гео ре “ АД, представлявана 
от д-р инж. Иван Вутов  „Е е Ме “ АД, представля-
вана от инж. Драгомир Драганов. „М с ро  о “ 
АД, представлявана от проф. дтн инж. Николай Въл-
канов и „С ме с“ ЕООД, представлявана от д-р инж. 
Боряна Манолова. Ръководителите на последните две 
дружества са и зам.-председатели на Управителния съ-
вет на КРИБ.

триално-търговска камара, както и от редица големи 
компании.

Бяха обсъдени и приети отчетите на УС за дейността на 
КРИБ за периода 1 януари - 31 декември 2020 г. и 1 яну-
ари - 31 декември 2021 г.  финансовите отчети на сдру-
жението за същите периоди и проектобюджетът на 
КРИБ за 2022 г.  както и отчетите на Контролния съвет 
на КРИБ за същия период. Общото събрание извърши 
промени в съставите на Управителния и на Контролния 
съвети на КРИБ поради изтекъл едногодишен мандат 
на членовете им.

За пореден път на 1  април в Гранд Хотел Миле-
ниум - София се проведе ежегодният Българо-ав-
стрийски форум „Минна индустрия и металургия“, 

организиран от Търговския отдел към Австрийското 
посолство в партн орство с Българската минно-гео-
ложка камара. 

Във форума взеха участие следните австрийски фир-
ми  er o  Te o o e  - безконтактни измервателни 
системи, радиометрични измервания, предлагат широ-
ка гама от анализатори и измервателни решения, които 
са специално разработени за миннодобивната и прера-
ботвателна индустрия  e o   - технологии за мета-
лургични процеси   er e re e  e  -
производство на  системи за наземно мобилно 
и въздушно картографиране   NT N T N  -
инженеринг, проектиране и производство на хидрав-
лични агрегати и станции, както и поддръжка и сервиз 
на хидравлични системи  r er  r  - оборудване 
за измерване и управление на течности и газове, вен-

БЪЛГАРО АВСТРИЙСКИ ФОРУМ „МИННО ДОБИВНА 
ИНДУСТРИЯ И МЕТАЛУРГИЯ“ 

В в ор а в е а астие представители на австри ското 
посолство  ГК  лгарски и австри ски ир и  както и 
Ро ан и тнер - вицепре идент на Управителния с вет на 
Евро ин и Рол  К и - директор на Евро ин

С итието с даде в о ност а поле ни и нес контакти 
и партн орства

тили и клапани, разходомери, нивомери, взривозащи-
тено оборудване за управление на флуиди  r  -
търговия с изделия от горещо и студено валцована сто-
мана, инструментална и неръждаема стомана, богат 
асортимент от сортов прокат, шевни и безшевни тръ-
би, ламарини, квадратни и правоъгълни профилни тръ-
би и T -  e e  r e e  

e  – технологичен лидер в областта на индус-
триалната вентилационна техника. 

През първия ден на форума представителите на ав-
стрийските фирми представиха дейността си и въз-
можностите за сътрудничество с български фирми, 
като се проведоха и двустранни разговори между учас-
тниците.
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ПРЕМИЕРЪТ КИРИЛ ПЕТКОВ В РАДНЕВО  ПРАВИТЕЛ
СТВОТО Е НА СТРАНАТА НА БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА

Това заяви министър-председателят Кирил Пет-
ков пред централата на „Мини Марица-изток“ в 
Раднево, при срещата си на 15 април с изпълни-

телния директор на Дружеството инж. Илза Чинкова, 
представители на ръководството, мин орските синди-
кати и медиите. 

По думите му, едновременно с това трябва се извър-
ши преходът към „зелена“ енергия. „ елим намаляване 
на емисиите 2, без физическо затваряне на мощности.  
Това означава оптимизация на работата на топлоцентра-
лите. Преходът трябва да се случва плавно и регламенти-
рано, като крайна дата за това няма.“, уточни той. Заедно 
с ръководството на Дружеството бяха обсъдени въз-
можностите за помощ от страна на държавата за реа-
лизация на инвестиционната му програма и постигане 
на бизнес плана за добив и откривка.

Премиерът Петков и вицепремиерът и министър на фи-
нансите Асен Василев се запознаха на място с произ-

омплексът Мари а изток“ е изкл чително важен 
за нас и в лана за възстановяване и усто чивост 
правителството за ити възможността да не се за-
тварят капа итети  ра оте и на азата на въгли-

а. а важното за ългария е да има независима 
енергетика“.

Пре иер т Кирил Петков а втори п т посети на -голя ото 
др ество а в гледо ив  нас. При п рвата  ви ита пре  

арт я а о с дени в о ните сценарии а декар они а-
ция на лгарския електроенергиен икс

През втория ден австрийските представители посети-
ха „Асарел Медет“ АД в Панагюрище, „Дънди Прешъс 
Металс Челопеч“ и Т М. Гостите разгледаха произ-

лгаро-австри ският ор  ав р и с кокте л в ре иден-
цията на т рговския с ветник илип К п ер

Австри ските представители по вре е на посещението в о о-
гатителната а рика на Д нди Пре с еталс Челопе

водствената база на дружествата, запознаха с техно-
логичните процеси и видяха как функционират маши-
ните и системите, използвани в предприятията.

об. инф.

водствения процес при посещението си в първия руд-
ник от минния комплекс „Трояново -1“. Те съобщиха, че 
в момента се разработват социалните и икономически 
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мерки за подкрепа на регионите във 
връзка със справедливия преход в 
сектор енергетика. 

Пред работещите в комплекса ми-
нистър-председателят подчерта, че 
правителството е на страната на 
българската енергетика. Пред пред-
ставителите на мин орските синди-
кати той заяви, че целта е плавен 

преход и дългосрочна работа на ком-
плекса. Инж. Илза Чинкова отбеляза 
личната ангажираност на премиера 
за максимално дългото използване 
на въглищата като основна горивна 
компонента в термичните централи, 
което ще гарантира сигурността на 
енергийната система и нейната не-
зависимост от външни източници. 
Тя подчерта, че производството на 

ДИМИТЪР ЦОЦОРКОВ Е ПЪРВИЯТ БЪЛГАРИН С 
ОТЛИ ИЕ  ОТ ГЛОБАЛНИЯ ДОГОВОР НА ООН В НЮ ЙОРК 
ЗА ПРИНОС КЪМ УСТОЙ ИВОТО РАЗВИТИЕ

Димитър Цоцорков,  председател на надзорния 
съвет на „Асарел-Медет“, е първият българин, 
който е част от десетте бизнес лидери, отличени 

като пионери по целите за устойчиво развитие на Орга-
низацията на Обединените нации ООН .  Той достигна 
до финалния кръг на глобалния конкурс, след като беше 
отличен за Пионер на  e e e o e  

o  – цели за устойчиво развитие  в националния 
конкурс, проведен от Българската мрежа на Глобалния 
договор на ООН през март тази година. 

Десетте световни бизнес лидери за 2022 г. бяха обя-
вени по време на Лидерската среща на Глобалния до-
говор на ООН в Ню Йорк на 2 юни. Те бяха излъчени 
измежду националните приз ори от жури, включващо 
представители на гражданското общество, академич-
ните среди, Глобалния договор на ООН,  администра-
цията на ООН и предишните носители на приза  

o eer , съобщиха от международната организация. 

Като български представител Димитър Цоцорков беше 
отличен в категорията за дигитална трансформация 
заради приноса, който иновативните решения имат за 
постигането на целите за устойчиво развитие в индус-
трията и отражението, което напредъкът на технологи-
ите има за благосъстоянието на обществото. Глобална-
та награда се присъжда всяка година от 201  г. насам, 

като досега това е първият мениджър от минна компа-
ния в света с престижното отличие. 

Според Димитър Цоцорков съвременните дигитални 
решения позволяват на бизнеса да управлява много 
по-ефективно своите процеси, да намалява въглерод-
ния отпечатък и да се грижи много по-добре за опаз-
ването на околната среда, енергийната ефективност и 
управлението на ресурсите. 

„ недряваме най-новите интегрирани решения, инвес-
тираме в иновации и ползваме най-доброто от напре-
дъка на технологиите, но най-важни остават хората, 
защото те носят заряда за промяна и развитие“, каза 
председателят на надзорния съвет на сарел-Медет“. 
Той посочи, че приема отличието като признание за 
визията на баща си проф. д-р Лъчезар Цоцорков, за 
добрата работа на целия екип и инвестициите в нови 
технологии. Последните две години ни напомниха кол-
ко безценни за нас са думи като мир и здраве. ега е 
по-важно от всякога да сме обединени от споделени 
ценности, да сме солидарни, човечни и чувствителни 
към чуждата болка, да сме мъдри и съпричастни“, до-
пълни още Димитър Цоцорков и открои социалните 
проекти и приноса за обществото, който имат фонда-
циите „Асарел“ и „Лъчезар Цоцорков“.

сарел-Медет“ 

лагодаря на елия екип на сарел Медет“  за-
ото това е признание за усилията  инвести иите 

и до рата ра ота на всички колеги  аградата от 
ло алния договор на  показва  че някога ните 

стереотипи за минното дело могат да ъдат раз и-
ти  тъ  като на ата индустрия е не само поле  но и 
двигател за много инова ии  а медта е азова суро-
вина за развитието на зелените технологии на ъде-

ето“, каза Димитър Цоцорков. 

електроенергия от топлоцентралите 
е ключово за икономиката и енер-
гийния баланс  в България, което се 
доказа през последните месеци, а 
това мотивира и мобилизира личния 
състав на мините.

Това е второ посещение на премиера 
Кирил Петков в най-голямото друже-
ство за въгледобив у нас в рамките 
на месец. 

Мини Марица-изток“ 
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МИНИСТЪР НИКОЛОВ ПРИСЪСТВА НА ПОДПИСВАНЕТО 
НА КТД  В „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК  ЕАД

Подписването на новия Колективен тр дов договор  в ини арица-и ток  ЕАД - 20.04.2022 г.

„Мини Марица-изток“ АД получи от Изпълни-
телна Агенция „ елезопътна администра-
ция“ динен сертификат за безопасност, 

след проведен сертификационен одит на 17.03.2022 
година от служители на Районна железопътна инспек-
ция Пловдив. Полученият нов единен сертификат за 
безопасност заменя изтеклите на 1 .04.2022 година 
Сертификати за безопасност – част А   и част Б, като 
потвърждение на това, че Дружеството отговаря на на-
ционалните и европейски изисквания за безопасност 
при извършване на превоз на товари по железопът-
ните линии на Република България  първа жп линия – 
Септември – Симеоновград  четвърта жп линия – Русе 

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД С НОВ СЕРТИФИКАТ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА П ПРЕВОЗИ

разпределителна – Димитровград  осма жп линия – 
Стара Загора – Нова Загора  девета жп линия – Русе 
разпределителна – Образцов чифлик  осемдесет и тре-
та жп линия – Симеоновград – Нова Загора.

Сертификатът е издаден на 15.04.2022 г. и е с мак-
симален срок на валидност от 5 години. Той утвърди 
„Мини Марица-изток” АД като организация, която 
притежава, управлява, експлоатира и поддържа подви-
жен железопътен състав в пълно съответствие с раз-
поредбите на Закона за железопътния транспорт и на 
Директива С  201 7  и Регламент С   445 201.

Мини Марица-изток“.

„Планираното с  намаляване на емисиите на 
2 в енергийния микс ще се случи без стрес в 

системата, няма да засегне комплекса Марица 
изток“ и неговата устойчивост. Това беше единственият 
възможен начин за подписване на Плана за възстано-
вяване и устойчивост, който успя да договори правител-
ството.“, това заяви в централата на мините в Раднево 
министърът на енергетиката Александър Николов. 

Министър Николов присъства на подписването на 
новия Колективен трудов договор – 2022 в „Мини 
Марица-изток” АД. Подписите под него положиха 
изпълнителният директор инж. Илза Чинкова и пред-
ставителите на двата синдиката в дружеството, Геор-
ги Господинов, председател на ДСО на КНСБ и Бисер 
Бинев, председател на ФСО „Подкрепа”. „ лед два месе-
ца ожесточени дискусии имаме доста добър вариант на 

Т , а заслугата ни е обща.  настоящия договор целим 
да установим такива взаимоотношения, които да осигу-
рят най-благоприятни социално-икономически условия, 

гарантиращи стабилност и просперитет на ружеството, 
ефективност и качество на полагания труд.  Постигнахме 
социални придобивки с по-добри размери, както и индек-
сация на онд Работна заплата с процента на инфлация 
за предходната година.“, заяви инж. Чинкова.

Тя акцентира на въведените за първи път в Друже-
ството две нови придобивки. Въвежда се помощ при 
раждане или осиновяване на дете, в размер на 710 лв. 
Разширява се и кръгът на правоимащите да ползват 
допълнителен отпуск за 2, 3 и повече деца до 1 -го-
дишна възраст. Освен на майките, това право вече се 
предоставя и на бащите, които сами отглеждат децата 
си – те ползват съответно 2 или 4 дни платен отпуск за 
всяка календарна година.

Работодател и синдикати се споразумяха за увеличе-
ние на стойността на режийните при ползване на пла-
тен годишен отпуск, които стават 20 лв. и на ваучери-
те за храна, които стават 1,52 лв. на отработен час.
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ПЪРВИЯТ ИНТЕРАКТИВЕН КАБИНЕТ В МГУ
БЕ НАПРАВЕН ПО „БЪЛГАРСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ“

Първият интерактивен кабинет в Минно-геолож-
кия университет „Св. Иван Рилски“ е направен по 
програма „Българските добродетели“ от друже-

ствата „Геотехмин“ ООД, „ лаците-Мед“ АД, „Геострой“ 
АД и „Геотрейдинг“ АД. Компаниите дариха 4 графични 
таблета, 4 лаптопа, дисплей и друга техника, с която 
онлайн обучението се доближава като качество мак-
симално до присъственото. Ректорът проф. д-р инж. 
Ивайло Копрев връчи сертификати за дарение на пред-
ставители на четирите дружества в Деня на кариерни-
те възможности, организиран от университета и Група 
Г ОТ ХМИН.

Дарените графични таблети са първите, с които уни-
верситетът разполага. Пълен комплект от оборудване-
то е разположен в заседателната зала на Минно-техно-
логичния факултет и се използва при онлайн обучения 
на студенти, така и при официални видео-конферентни 

Доц. д-р а ари Дин ев о яснява какви са преди ствата от 
и пол ването на гра и ни та лети в онла н о ението

Про . д-р Ива ло Копрев  ректор на ГУ Св. Ив. Рилски  вр и серти икати а направе-
ното дарение на представители на Геоте ин  ООД  Елаците- ед  АД  Геостро  АД и 
Геотре динг  АД

„ зползваме интерактивния 
кабинет и при провеждане 
на научни журита, при пред-
варителна защита на дисер-
тации, както и при дипломни 
защити, когато студентите 
са карантинирани“, допълва 
зам.-деканът на Минно-тех-
нологичния факултет доц. 
д-р вгения Александрова. 

Интерактивният кабинет в 
МГУ е един от проектите на 
благотворителната програ-
ма „Българските добродете-
ли“ за подкрепа на науката и 
образованието в България.

рупа еотехмин

връзки. Останалите устройства са предоставени на 
разположение на преподавателите от Геологопроуч-
вателния факултет и Минно-електромеханичния фа-
култет, използвани от различни зали на университета. 
Техниката е нужна при преминаване от присъствено 
обучение към обучение в електронна среда, а през из-
миналата година преподаването е било почти изцяло 
от разстояние. 

лектронното обучение се провежда в една от най-из-
ползваните платформи за бизнес комуникация, видео-
конференции и т.н. За предимствата на интерактивния 
кабинет разказва доц. д-р Захари Динчев – ръководи-
тел катедра „Руднична вентилация и техническа безо-
пасност“.  

а много ни помага графичният та лет  ко то 
дава възможност колегите да виждат написаното 
на момента  като това е осо ено важно по време на 
упражненията. зползването на ми ка при писане 
е много трудно. ко упражнението е под формата на 
презента ия  студентите не го възприемат и гледат 
на него като на лек ионен материал. азлично е  ко-
гато преподавателят създава задачата от нулата“  
споделя доц. Динчев.

ърху вече направена схема можем да правим поясни-
телни записки, обозначения, да щриховаме площи, да из-
писваме формули и това е значително по-лесно, в срав-
нение с използването на мишка“, обяснява ас. Димитър 
Кайков от катедра „Разработване на полезни изкопае-
ми“.
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Над 100 ст денти аства а в Деня на кариерните в о -
ности в ного нкционален ко плекс ro to.

Група Г ОТ ХМИН представи възможностите за 
стаж и отпускане на стипендии за студенти от 
Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рилски“ по 

време на Деня на кариерните възможности. Събитието 
се проведе в Многофункционалния комплекс ro o. 
Група Г ОТ ХМИН беше представена от д-р инж. Иван 
Вутов - председател на Съвета на директорите на „Гео-
трейдинг“ АД и заместник-управител на „Геотехмин“ 
ООД, Доминик Хамерс - изпълнителен директор на 
„Геотехмин“ ООД, инж. Ивайло Николов - директор „Ру-
додобивен комплекс“ на „ лаците-Мед“ АД, инж. Вла-
димир Александров – зам.-директор на Рудодобивния 
комплекс и др. Гости от МГУ бяха ректорът на универ-
ситета проф. д-р инж. Ивайло Копрев, зам.-ректорите и 
деканите на трите факултета.

Доминик Хамерс приветства гостите от МГУ, студенти-
те и мениджмънта на компаниите от Групата и каза, че 
се надява сред младежите да са бъдещите стажанти, 
стипендианти и служители. Проф. д-р инж. Ивайло Коп-
рев отбеляза, че партн орството между университета 

и Група Г ОТ ХМИН е успешно и полезно и за двете 
страни. „Работейки с вас се докосваме до най-добрите 
технологии, защото истината е, че компаниите от мине-
рално-суровинната индустрия вървят много по-бързо на-
пред, а това дава преимущество на нашия университет и 
помага за ранното кариерно ориентиране в училищата“, 
каза проф. Копрев. Той пожела на студентите да станат 
част от голямото семейство на Група Г ОТ ХМИН.  

Конкретните възможности и изискванията за канди-
датстване за стаж бяха представени от Антоанета Ге-
оргиева - директор „Човешки ресурси“ в „Геотехмин“ 
ООД. За лятото на тази година шест дружества от Гру-
пата са обявили над 50 места за студенти от МГУ за 
провеждане на платен стаж с възможност след това 
най-мотивираните и отлично представилите се да по-
лучат и едногодишна стипендия. 

Бяха организирани дискусии с възпитаници на МГУ, 
които са настоящи служители в дружества от Група
Г ОТ ХМИН, които разказаха за своето професионал-
но развитие и отговориха на въпроси на младежите. 
От страна на „ лаците-Мед“ АД се включиха инж. Ивай-
ло Николов - директор „Рудодобивен комплекс“, инж. 
Владимир Александров - зам.-директор „Рудодобивен 
комплекс „Минно планиране, проектиране“, инж. Цве-
тан Дилов - главен експерт „Геотехнически проблеми 
в Обогатителен комплекс. В дискусията участваха и 
младите специалисти инж. Иван Стойнов, зам.-ръково-
дител „Обособено производство, ремонт и поддръжка“ 
в цех „ВХС“, който е бил стажант, и Симеон Костади-
нов, стипендиант на дружеството. От „Геострой“ АД се 
включиха главният инженер на компанията инж. Йор-
дан Йонов и ирин Чукур, която е назначена след про-
веждане на летен стаж през 2021 г. От „Геотрейдинг“ 
АД за своето кариерно развитие и ползата от образо-
ванието в МГУ разказа Красимир Деков – зам.-търгов-
ски директор.

рупа еотехмин

Надява  се сред вас да и а дещи на и колеги  ка а на 
ст дентите До иник а ерс – и п лнителен директор на 
Геоте ин  ООД

ГРУПА ГЕОТЕ МИН ПРЕДСТАВИ КАРИЕРНИТЕ 
ВЪЗМО НОСТИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ МГУ 

В питаници на ГУ р ководители на кл ови направления 
от Елаците- ед  Геостро  и Геотре динг  ра ка а а а 
своето про есионално ра витие
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Втри последователни седмици ученици от ПГ „То
ор Пее “  р  Е ро о е и ПГ „З “   
р  З , избрали дуалната форма на обучение, 

посетиха за пробна практика съответно Рудодобивния 
и Обогатителния комплекс на „ лаците-Мед“ и ремонт-
ната база на „Геострой“ в с. Мирково. Младежите бяха 
посрещнати от представители на дирекции „Човешки 
ресурси“ от дружествата „ лаците-Мед“, „Геострой“ и 
„Геотрейдинг“ АД. 

Радвам се, че сте избрали дуалната форма на обучение 
и професиите, които стават все по-търсени на пазара на 
труда. рез наученото в училище и практическите зани-
мания при нас, вие ще имате огромни шансове да се раз-
виете професионално. Трябва да знаете, че всички млади 
хора, които са попаднали в дружествата от рупа -
Т М Н и искат да се учат и развиват, получават пълна 
подкрепа“, каза Милена Христова, директор „Човешки 
ресурси“ на „ лаците-Мед“ при посрещането на младе-
жите.  „ чакваме с нетърпение и момента, когато вие ще 
дойдете, за да приложите наученото от вашите препода-
ватели в реална работна среда. а времето, в което сте 

при нас, ще получавате и съответно възнаграждение за 
своя труд, а ние ще ви подкрепяме във всяко ваше начи-
нание, като с вас ще бъдат едни от най-добрите профе-
сионалисти в своите области“, допълни Христова.

Даниела Горанова, ръководител „Набиране на персо-
нал обучения и квалификация“ в „ лаците-Мед“ запоз-
на участниците с програмата на посещението и пред-
ставителите на дружествата партн ори.

Татяна Ушева, специалист „Обучение и кариерно раз-
витие“ в „Геострой“ АД и Александър Кикерезов, ръко-
водител отдел „Човешки ресурси“ в „Геотрейдинг“ АД 
представиха компаниите. Специалистите по човешки 
ресурси окуражиха младежите да се развиват в посо-
ката, която сте избрали и един ден да се присъединят 
съм семейството на Група Г ОТ ХМИН.

След проведен инструктаж за безопасност и получени 
подаръци от дружествата-партн ори, младежите раз-
гледаха част от площадките, на които ще се обучават, 
когато дойде време за техните практически занятия.

ПРОБЕН СТА  В „ЕЛАЦИТЕ МЕД  „ГЕОСТРОЙ  И 
„ГЕОТРЕЙДИНГ  ЗА У ЕНИЦИ ОТ ДУАЛНА ФОРМА
 НА ОБУ ЕНИЕ 

У еници от ПГ Тодор Пеев  - гр. Етрополе посети а а про -
на практика Р додо ивния и О огатителния ко плекс на 
Елаците- ед  

У еници от ПГ латица  - гр. латица посети а а про на 
практика О огатителния ко плекс на Елаците- ед  като се 

апо на а с де ностите в це  Т А  и в Р  на Геостро   
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РЕМОНТИРАНА И ПОДНОВЕНА Е ДЕТСКА ПЛО АДКА
В АВДАР ПО  БЛАГОТВОРИТЕЛНА ПРОГРАМА 
„БЪЛГАРСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ“  

Ремонтирана и преустроена бе детската площадка, 
намираща се на ул. „Георги Димитров“ и ул. „Дечо 
Стефанов“ в с. Чавдар.  Финансирането е осигу-

рено по Благотворителна програма „Българските до-
бродетели“, основана по идея на проф. дтн инж. Цоло 
Вутов и четирите дружества от Група Г ОТ ХМИН -
„Геотехмин“ ООД, „ лаците-Мед“ АД, „Геострой“ АД,
„Геотрейдинг“ АД.

Официалното откриване на детското съоръжение се 
състоя на 20 април, в присъствието на Григор Даулов, 
кмет на Община Чавдар, Доминик Хамерс, изпълните-
лен директор на „Геотехмин“ ООД и инж. Драгомир Дра-
ганов, изпълнителен директор на „ лаците-Мед“ АД, 
Симеон Бабуров, изпълнител на проекта. Присъстваха 
още Павлина Павлова, секретар на общината, служите-

лите от ОбА, представители на дружествата-дарители и 
жители на селото. 

Кметът Даулов изрази своето удовлетворение от из-
пълнението на проекта, благодари на четирите компа-
нии и сподели  нициативата е насочена към развитието 
на младите хора, към много социални дейности и ние за 
пореден път искаме да покажем, че виждаме перспекти-
ви за развитие и в по-отдалечените райони в авдар, не 
само в центъра и в този квартал младите семейства с 
деца ще имат възможност да прекарват свободното вре-
ме“. Кметът обясни, че проектът включва много нови 
неща - изцяло нова ограда, алеи, нова беседка, детска 
площадка, осветление, което не е съществувало преди 
в тази градинка. 

О ект т о ициално е открит с преря ване на лентата от к ета Григор Да лов  и п лнителния директор на Геоте ин ООД  
До иник а ерс  и п лнителния директор на Елаците- ед  ин . Драго ир Драганов и и п лнителя на проекта – Си еон а-

ров. а радостни детски игри  к ет т плисна и ен е с вода

Учениците от ПГ „Златица“, обучаващи се в специал-
ности „Машини и съоръжения за заваряване“, „Автот-
ранспортна техника“, „ лектрообзавеждане на про-
изводството“ и „Обогатяване на полезни изкопаеми“ 
посетиха цех „Тежка механизация и автотранспорт“, ре-
монтната база на „Геострой“ АД и обособената зала за 
дуално обучение в Обогатителен комплекс, с. Мирково.

След като бяха насърчени и от инж. Владимир Алексан-
дров и инж. Васил ишков, зам.-директори на Рудодо-
бивен комплекс, да не пропускат предоставената им 
възможност, възпитаниците на ПГ „Тодор Пеев“, от спе-
циалности „ лектрически инсталации“ и „Пътнострои-
телна техника“ имаха възможност да разгледат минна 
техника, която е излязла от употреба на специално 
обособена площадка, намираща се на територията на 
Рудодобивен комплекс. Инж. Ивайло Александров, 

ръководител участък „Пътища и отвали“ разказа на 
учениците интересни факти относно тежките машини 
и изтъкна, че в производството на лаците-Мед има 
минна механизация, която е една от най-модерните в 
световен мащаб.

След посещенията, впечатлени от видяното, учениците 
с вълнение говориха за пробната практика и споделя-
ха, че с нетърпение очакват момента, когато ще дойдат 
в 11-ти и 12-ти клас за практическото си обучение в 
„ лаците-Мед“, „Геострой“ и „Геотрейдинг“.

През новата учебна година, компаниите партн ори 
отново ще предоставят възможност за перспективно 
развитие на учениците, завършили седми клас като 
приемат следващия випуск в дуална форма на обуче-
ние в двете гимназии в трополе и Златица.
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ГРУПА ГЕОТЕ МИН И ОБ ИНА МИРКОВО СТАРТИРА А
ИЗГРА ДАНЕТО НА МУЗЕЙ ПО  БЛАГОТВОРИТЕЛНА 
ПРОГРАМА „БЪЛГАРСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ“  

На 13 април бе даден старт на нов съвместен про-
ект на община Мирково и Група Г ОТ ХМИН за 
изграждане на М е   р ео о ес   е о

р с  е с о  „М р о о  В ер   Д ес“. Той ще 
бъде финансиран по Благотворителна програма „Бъл-
гарските добродетели“ от дружествата - „ лаците-Мед“ 
АД, „Геотехмин“ ООД, „Геострой“ АД и „Геотрейдинг“ АД, 
както и с участието на община Мирково. 

На събитието присъстваха кметът на общината, Цве-
танка Йотина, председателят на ОБС – Мирково Петър 
Грохчев, Доминик Хамерс, изпълнителен директор на 
„Геотехмин“ ООД, Стойно Стойнов, директор Обогати-
телен комплекс на „ лаците-Мед“ АД, Иван Велин от 
ТРАНС БИЛД, изпълнител на проекта, представители 
на общинска администрация, на дружества-дарители и 
жители на общината.

„ деята за изграждането на музея не е нова и има своя 
резон, тъй като при проведени археологически разкоп-
ки от Нов български университет в няколко части на 
землището на Мирково е удостоверено, че  години 
преди риста тук е имало живот. ткрити са и много ар-
тефакти, които ще бъдат изложени в музея, за да можем 
да доказваме и да се гордеем с това, че сме наследници 
на един велик народ, който в годините е устоял и е за-
пазил своята идентичност  български народ в полите 
на тара планина. опълнително, музеят ще допринесе 
за нашето социално и икономическо развитие“, сподели 
кметът Йотина.

Първият етап от изграждането на музея ще бъде из-
пълнен през 2022 г. Довършителните дейности ще при-
ключат през 2023 г. Новата сграда ще бъде на два ета-
жа. На първия ще разполага с информационен център, 
експозиционна зала и три специализирани ателиета за 
демонстрация на традиционни занаяти. На втория ще 
бъдат разположени три експозиционни и една мулти-
медийна зали. Дворът на музея ще бъде реализиран 
като пространство с достъпна среда, включително за 
хора с увреждания, което ще го превърне в място за 
социална комуникация и отдих. 

От името на „Геотехмин“ ООД приветствие поднесе Ха-
мерс. „Това е един от проектите, които ще финансираме 
по нашата програма Българските добродетели“ през 

 г. акто спомена г-жа отина, има още два проек-
та, които са подмяна на уличната осветителна мрежа 
и изграждане на детска площадка. По този начин ние 
продължаваме да полагаме усилия, за да подпомагаме 
местната общност и подобряваме качеството на живот в 
района на нашата дейност“. Той пожела на възложителя 
и на изпълнителя успех в реализацията на този проек-
та, който ще остане като свидетелство за историята на 
града и е послание към бъдещето.

рупа Т М Н

П рва копка а и гра дане на е  на ар еологи еска и 
етногра ска експо иция ирково – В ера и Днес .

Изпълнителният директор на „Геотехмин“ ООД, Доми-
ник Хамерс се обърна към присъстващите  а нас това 
е инвестиция в облагородяване и подобряване на качест-
вото на живот в населените места, където нашите друже-
ства извършват своята дейност. Ние ще продължаваме, 
в рамките на договора, който е подписан с общината, да 
подкрепяме проектите, които ръководството на община-
та ни предлага. ъзползвам се от случая да пожелая на 
децата да се радват на тази площадка“, пожела той. 

Инж. Драгомир Драганов се обърна към присъстващи-
те с думите  „ з съм много радостен, че лаците-Мед и 
другите дружества от рупа Т М Н имат възмож-
ността да помагат на това красиво балканско село и 

да благодаря на общината и на общинските съветници, 
защото ние винаги срещаме разбиране и съдействие от 
тяхна страна. Те би трябвало да очакват от нас винаги да 
подкрепяме такива проекти, които са в интерес на раз-
витието и благоустрояването на това красиво село. На-
дявам се в бъдеще да продължим с още повече такива 
дейности по програмата, и както каза г-н аулов, авдар 
да става все по-красиво и все по-привлекателно населе-
но място за хората и за почивка“, сподели той. 

Изпълнител на проекта е местната фирма „СИМ-
СТРОЙ-2000“.  С реновирането на тази площадка мес-
тата за игра на най-малките жители на Чавдар се уве-
личиха с още едно.
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ПРАЗНИК СЪБРА СЕМЕЙСТВАТА НА СЛУ ИТЕЛИТЕ 
ОТ „АСАРЕЛ МЕДЕТ“ С НОВОРОДЕНИ ДЕЦА 

Двадесет и девет бебета, родени в асарелски се-
мейства, получиха златни медал они от компа-
нията на тържество, която се проведе на 3 юни 

в парк хотел „Асарел“. Наградени бяха децата, които са 
родени през 2021 и началото на 2022 година. 

Медал оните бяха връчени от Галя Костова – предсе-
дател на фондация „Асарел“ и прокурист на „Асарел-Ме-
дет“. Тя пожела на децата да растат здрави и щастливи. 
Директор „Човешки ресурси“ в „Асарел-Медет“ Бисерка 

нева, председателят на СМФ „Подкрепа“ в дружество-
то Николай Попниколов и Дарина Дечева, предста-

вител на фирмената синдикалната организация към 
КНСБ, също поздравиха щастливите родители и поже-
лаха с всяка година броят на бебетата да се увеличава.

Върху фирмения медал он, изработен от местния зла-
тар Николай Семов, са изписани името на детето и го-
дината му на раждане. С цирконий са обозначени дата-
та и месецът, а стрелките показват точния час, в който 
бебето е проплакало, което прави всяко от бижутата 
уникално. Тази фирмена традиция датира от 2014 г., 
когато бе посветена на 50-годишнината на компанията.

сарел-Медет“ 

Двадесет и девет е ета  родени пре  2021 и на алото на 2022 година в асарелски се е ства пол и а латни едал они от 
ко панията на т р ество

ДР ЖЕСТВАТА НА ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС  
В ЧЕЛОПЕЧ И КР МОВГРАД ЗАРАДВАХА 
НА МАЛКИТЕ С ПОДАРЪЦИ

Малчуганите от детските градини в Челопеч, Чавдар, 
Златица и Крумовград бяха приятно изненадани с по-
дарък батути за скачане. Колеги от отделите „Механо 
поддръжка“, „Поддръжка“, „Проучвателни дейности“ и 
„Доставки и логистика“ в двете Дружества любезно съ-
действаха за сглобяването им.

С усмивка на лице и очи, светещи от любопитство и 
вълнение, децата се впуснаха в забавни игри и весе-
лие. Част от тях нямаха търпение да изпробват новите 
придобивки, които детските градини получиха, и ведна-

ЕМОЦИОНАЛНИ ТЪР ЕСТВА В ДРУ ЕСТВАТА
ОТ БРАНША ЗА МЕ ДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО

га заподскачаха щастливи в батутите, пълни с балони. 
Детски глъч и смях изпълни дворовете на градините. 

Ръководствата на детските заведения благодариха от 
сърце за изненадата, която „Дънди Прешъс Металс“ 
подготви за най-малките по случай най-чистия и весел 
празник, в който честваме децата и безгрижното им 
детство. Радостта, изписана върху лицата на децата, 
беше най-голямата награда, която компанията може 
да получи. 

Водени от желанието да направят добро за природата,  
дружествата подариха на детските градини и дървени 
къщички за птици по случай Деня на околната среда, 
който се отбелязва на 5-ти юни. Къщичките ще бъдат 
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поставени в дворовете на детските градини, за да мо-
гат децата да се радват на новите им обитатели в хар-
моничната и щастлива детска среда.

АСАРЕЛ МЕДЕТ  ЗАРАДВА МАЛЧ ГАНИТЕ ОТ 
ОБЩИНАТА

Международният ден на детето донесе сладки изнена-
ди на малчуганите от община Панагюрище. кипът на 

„Асарел-Медет“ отново подари на всички детски гради-
ни торти по случай Първи юни, като не бе пропуснат и 
празникът в детското отделение на МБАЛ „Уни Хоспи-
тал”. 

НАД 0 ДЕЦА СЕ ЗАБАВЛЯВАХА НА ДЕТСКИ ПРАЗ
НИЦИ  ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ГР ПА ГЕОТЕХМИН

По случай Деня на детето - 1 юни, „Геотехмин“ ООД, с 
подкрепата на „ лаците-Мед“ АД, „Геострой“ АД и „Ге-
отрейдинг“ АД, организира празници за децата на слу-
жителите от дружествата в Група Г ОТ ХМИН. Над 350 
деца се забавляваха в два поредни дни със спектакъ-
ла „Маргаритка“ в Спортен комплекс - Мирково и на 
територията на сервизния център ro o - трополе. 
Празниците са традиция и са част от корпоративната 
социална отговорност на Група Г ОТ ХМИН.

Др ествата на Д нди Пре с еталс  в Челопе  и Кр -
овград и ненада а приятно ал ганите от детските гра-

дини в Челопе  Чавдар  латица и Кр овград 

Водещата Виктория Терзийска, по-известна като Вики 
от група „Мастило“, поздрави децата от името на ръко-
водствата на дружествата - организатори и им пожела 
да имат най-щастливото детство, с най-добрите прия-
тели и най-веселите игри. „Бъдете окрилени от щастие 
и запазете своята любознателност. Винаги търсете 
доброто  То е сред нас “, каза Вики на малчуганите. На 
сцената до нея излязоха Маргаритка и Бухалчо, които 
забавляваха децата с песнички за полезните навици, с 
песнички за числата и т.н.  

Асарел- едет  АД арадва ал ганите от детските гради-
ни в о щина Панаг рище с лако ства

Др ествата в Гр па ГЕОТЕ ИН осиг ри а а авления в 
два поредни дни на над 350 деца в Спортен ко плекс - ир-
ково и на територията на серви ния цент р ro to - Етро-
поле
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Отборът на Норвегия спечели 
осмия Международен фести-
вал на фойерверките, който се 

проведе в Панагюрище с генерално-
то спонсорство на „Асарел-Медет“АД 
и привлече огромен туристически 
интерес от 10 до 12 юни. Компани-
ята осигури 75 хил. лв., с които бяха 
покрити разходите за участието на 
отборите, материалите за фойер-
верк шоуто, транспорта, охраната 
и логистиката. Хиляди туристи от 
цяла България, Северна Македония, 
Гърция и Турция станаха свидетели 
на бляскавото пиротехническо шоу, 
което бе предшествано от богата съ-
пътстваща програма, осигурена от 
организаторите - Община Панагюри-
ще и „Огнена хризантема“. Майстор-
ство от огън, цвят, фантазия и звук 
показаха и отборите от Германия и 
Полша, които заеха съответно вто-
рото и третото място на фестивала. 
Част от журито, което оценяваше 
представянето на отборите, беше 
и генералният директор на „Аса-
рел-Медет“ инж. Николай Пелтеков.

НОРВЕГИЯ СПЕ ЕЛИ ФЕСТИВАЛА ПО ФОЙЕРВЕРКИ
В ПАНАГЮРИ Е

След това малчуганите и техните 
родители се насладиха на „Сладкото 
шоу Галактически сладолед“ – уни-
кални десерти, които бяха пригот-
вени на живо пред очите им с течен 
азот. Част от децата пееха и танцу-

тя се снима с деца и родители пред 
специално поставена за целта стена 
и раздаде автографи. 

За всички деца имаше торбички с по-
даръци - лакомства, книжки и зани-
мателни игри.

Отли ените астници в ос ия е д народен естивал на 
о ерверките

Пироте ни еското о  е пред ествано от огата икал-
на програ а на която се наслади а иляди т ристи

ваха на сцената с Маргаритка, Бу-
халчо и водещата. 

Дара, която изгря в шоуто  or, 
изпълни за по-големите едни от 
най-известните си хитове. Накрая 

а сторство от ог н  цвят  анта ия и в к пока а а от орите на естивала  ко то 
се проведе в Панаг рище с генералното спонсорство на Асарел- едет  АД
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КОДЗЕЛЕНО ЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
В „АСАРЕЛ МЕДЕТ“ 

Код елено а Световния ден на околната среда в Аса-
рел- едет

Сусмивки и интересен дрескод започна работната 
седмица в „Асарел-Медет“, на  юни. Поводът е от-
белязването на Световния ден на околната среда, 

който отново премина под зелено-жълтата шапка на 
фирмената информационна инициатива КодЗелено. 

КодЗелено се провежда от 2013 г. и сега чества своя-
та 10-годишнина с нова инициатива за отглеждане на 
пчелни семейства в района на предприятието. Тази 
година отново се обръща внимание на личното учас-
тие и приноса на всеки човек в грижата за природата. 
Колегите, които дойдоха на работа със зелено-жълт 
дрескод получиха медоносни цветя, а до всички в 
компанията – заедно с месечното фирмено списание 
– достигнаха семена на медоносни растения, които оч-
акваме да покълнат като цветен килим в градините на 
много семейства. 

ИН  М  Д ИД ИНКОВА ОТКРИ ВТОРАТА СИ ИЗЛО БА 
В ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА „АСАРЕЛ МЕДЕТ“

У еници от ПГ по инд стриални те нологии  енид -
нт и т ри  Панаг рище аства а в открит рок 

на ин . ариела Д ид инкова  р ководител на отдел 
Екология  в Асарел- едет  и ра гледа а и ло ата 

На  юни, по случай Световния 
ден за опазване на околна-
та среда, в Информационния 

център на „Асарел“ в Панагюрище 
се проведе открит урок с ученици 
от Професионалната гимназия по 
индустриални технологии, менидж-
мънт и туризъм, които учат специал-
ност „Обогатителни, преработващи и 
рециклационни технологии“. Заедно 
с това бе открита втората тематична 
изложба от бижута, картини и суве-
нири, изработени от отпадно стък-
ло. Всеки един предмет на изкуство-
то е създаден от сръчните ръце на

 М р е  Д о  р
о о е   о е  „Е о о “  

„Ас ре Ме е “, която разказа на 
присъстващите за магията да тво-
риш със стъкло, каква е професията 
на еколога и колко е важно да пазим 
природата.

Специален гост на събитието беше 
Цветана Чочева от Регионалната 
инспекция по околната среда и во-
дите в Пазарджик, която разказа на 
учениците повече за рециклиране-
то и инициативите за опазване на 
природата. На срещата с ученици-

ни растения, символ на подкрепата 
ни към пчеларството и опазването 
на пчелите.

сарел-Медет“ 

те присъства целият екип на отдел 
„ кология“ в „Асарел-Медет“ АД, а в 
духа на днешната фирмена кампа-
ния КодЗелено за всеки посетител 
бяха осигурени семена от медонос-
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Над 550 фиданки и храсти засадиха ученици от 13 
училища от района на Средногорието и тропо-
ле. По този начин децата участват в инициати-

вата „Нашето зелено утре“, част от Благотворителната 
програма „Българските добродетели“ на Група Г ОТ Х-
МИН, основана от проф. дтн инж. Цоло Вутов, управи-
тел на „Геотехмин“ ООД. 

Засаждането на дърветата и храстите е първият етап 
от регионалния конкурс, който Групата традиционно 
провежда. Дружествата дарители „Геотехмин“ ООД, 
„ лаците-Мед“ АД, „Геострой“ АД и „Геотрейдинг“ АД 
предоставиха на училищата различни дървесни видо-
ве и храстовидни растения, сред които бор, липа, дъб, 
ружа, кестен, туя, круша и други. След това всяко учи-
лище излъчи свой екип, с който участва. През месеци-
те април и май, с общи усилия и с много ентусиазъм 
учениците превърнаха училищните дворове и други 
специално определени терени в още по-зелено място, 
където децата да прекарват свободното от занятия 
време. Всички ученици и отговорните ръководители 
на екипите приеха с радост задачата ежедневно да по-
лагат грижи за новите насаждения. Преподавателите 
споделиха, че е важно от най-ранна детска възраст у 

У ЕНИЦИ ЗАСАДИ А НАД  РАСТЕНИЯ ПО ПРОГРАМА 
„НАШЕТО ЗЕЛЕНО УТРЕ“ НА ГРУПА ГЕОТЕ МИН 

У еници от ОУ Г. енковски  - ирково  ПГ Т. Пеев  - Етрополе  СУ р. сенов  - Етрополе  СУ Св. П. илендарски  - латица 
се вкл и а в инициативата На ето елено тре  аст от лаготворителна програ а лгарските до родетели  на Гр па 
ГЕОТЕ ИН

децата да бъде възпитано чувството за любов и гри-
жа към природата, както и стремеж за едно по-зелено 
бъдеще.

В началото на учебната 2022 2023 г. всички екипи от 
13-те училища ще се включат в традиционния региона-
лен конкурс на Група Г ОТ ХМИН. Този път те ще по-
кажат как са се грижили за растенията и какви усилия 
са положили, като изпратят дигитално изображение – 
снимки или видеоклип, или презентация. 

През есента организаторите от Група Г ОТ ХМИН ще 
очакват с нетърпение да видят резултатите от труда на 
учениците и са приготвили специални награди за еки-
пите от училищата партн ори.

рупа еотехмин

НАШЕТО
ЗЕЛЕНО УТРЕ
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На пазара днес се предлага го-
лямо разнообразие от колесни 
челни товарачи в средния и 

тежкия клас. Техните работни маси 
започват от 20  и достигат до почти 
250 . дин от най-популярните сег-
менти на този диапазон е класът от 
35 до 50 , който намира приложение 
основно в големи кариери, малки и 
средно големи мини. Най-често тези 
челни товарачи се използват за то-
варене на самосвали с взривена 
маса в забоя, зареждане с матери-
ал на приемен бункер на трошачна 
инсталация, оформяне на купове с 
готова продукция, пренасяне на го-
леми скални блокове мрамор, ва-
ровик и др. подобни , товарене на 
самосвали с краен продукт и др.

дна част от тези задачи, особено 
товаренето на самосвали с взриве-
на маса в забоя или зареждане на 
бункери на трошачки, може много 
успешно да се изпълнява от хидра-
влични верижни багери, при това с 
доста висока скорост. По принцип 
тези машини имат по-голяма сила 
на откопаване загребване с кофата 

re o  or e , тъй като използват 
за целта само хидравлична мощ-
ност.

Но поради много по-бавната им ско-
рост на придвижване, верижните ба-
гери работят обичайно в малък пери-
метър и изпълняват ограничен кръг 
задачи в него. Но този вид машина е 
по-малко чувствителна към състоя-
нието на терена остри камъни, кал и 
др. . Ходовата  част е съставена от 
стоманени елементи, които са по-из-
дръжливи на износване.

ЕЛНИ ТОВАРА И В КЛАСА  ТОНА ЗА РАБОТА 
В ОТКРИТИ РУДНИЦИ И КАРИЕРИ

В класическия случай багерът за-
става върху купа с взривена маса и 
така товари стоящия долу самосвал. 
Ако кариерата мината се разработ-
ва стъпаловидно и височината меж-
ду стъпалата позволява работа на 
багер с обратна кофа, тогава тази 
машина може да е по-ефективното 
решение. В общия случай височи-
ната между стъпалата или на купа 
трябва да бъде колкото дължината 
на рамото на багера.

дин от основните фактори, който 
натежава при избор на челен това-
рач пред верижен багер, е разстоя-
нието, на което трябва да се прене-
се материалът. Челните товарачи 
могат да го загребат, пренесат на 
сравнително голямо разстояние и 
да го натоварят, а багерите само 
загребват и товарят.

Значение има също и технологията 
на взривяване. Тъй като разполага с 
по-голяма сила на загребване, баге-
рът ще бъде по-ефективен там, къде-
то след взривяването са се получи-
ли по-голям процент по-едри късове. 
Освен това той може да дотроши на 
място най-големите с помощта на 
хидравличен чук. Багерът е по-ефек-
тивен и където няма достатъчно 
място за маневриране на челния 
товарач и се съчетава по-лесно със 
самосвали с различен обем на коша.

От друга страна, има кариери и 
мини, които технологично разчитат 
на по-малки, но по-чести взривя-
вания. В този случай по-голямата 
мобилност на челния товарач ще го 
класира като по-ефективната маши-
на. Същото се отнася и за кариери и 
мини с голям хоризонт и много за-
бои, където бързото придвижване 
на челния товарач от т. А до т. Б води 
до по-голяма ефективност.

Челният товарач може при необхо-
димост да преминава бързо от това-
рене на взривена маса към товарене 
на готова продукция в самосвали за 
експедиция и обратно, като допълва 
временно производителността в съ-
ответната точка. Разбира се, височи-
ната на разтоварване на челния то-
варач трябва да бъде съобразена с 

От своя страна, челните товарачи 
разполагат със сравнително по-го-
леми кофи. При товарачите в класа 
35-50  те са с капацитети от 4,5 3

до 7 3. От една страна, тези машини 
имат по-малка сила на загребване 

re o  or e , тъй като при тях хи-
дравличната мощност се съчетава 
с теглителната сила на трансмисия-
та. От друга страна, силата на вряз-
ване вкопаване на кофата  

ower  е също по-малка, тъй като 
самата кофа е по-широка и силата 
се разпределя по цялата  ширина. 
Това означава, че на товарача ще му 
бъде малко по-трудно при по-едра, 
не добре взривена маса.

Високата мобилност на челния това-
рач обаче го прави много по-гъвкав 
за изпълнение на разнообразни за-
дачи в рамките на цялата кариера 
или мина през целия ден. В същото 
време тази машина е по-чувстви-
телна към състоянието на терена. 
Гумите се износват сравнително 
по-бързо и често се налага тяхното 
предпазване с вериги, монтирани 
върху колелата.

На въпроса за избор между верижен 
багер или челен товарач като основ-
на машина за възможно най-ефек-
тивна работа в забоя на кариерата 
или мината например, не може да 
се отговори съвсем еднозначно. От 
една страна, отговорът зависи от 
начина и подхода, по който се раз-
работва кариерата мината, както и 
използваните технологии за троше-
не, пресяване и транспортиране. Ре-
ално загребването и товаренето на 
взривена маса може да се извършва 
и с двата вида машини.

Челните товарачи и верижните багери от среден и тежък клас са 
машини, които обслужват важни процеси в добива и производ-
ството на рудни и минерални суровини. Много често пред ръко-

водството на кариерата или мината се появява въпросът кой от двата 
вида машини за кои дейности да се предпочете с цел реализиране на 
планираните производствени и икономически резултати. В редица слу-
чаи използването на челни товарачи е правилното решение за постига-
не на желаната ефективност и рентабилност.
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дизеловия двигател, хидравличната 
и охлаждащата система осигурява 
значително повишаване на горивна-
та ефективност с до 35 , чрез нама-
ляване на номиналната мощност на 
двигателя при поддържане на висо-
ка теглителна сила. Новост при 2 
и 2 Х  е удължаването на сервиз-
ните интервали за смяна на работни 
флуиди и филтри от 500 на 1000 мо-
точаса, което води до по-ниски раз-
ходи за поддръжка.

Също през миналата година, 
er r обнови модела   

52,  т , използващ дизел-електри-
ческо задвижване. Влагането на 
електродвигател с импулсно упра-
вление на магнитното поле в сило-
вата линия на машини се развива от 

er r вече над 20 години, като 
при този модел то осигурява общо 
повишаване на цялостната горивна 
ефективност с до 25  и с до 4  при 
загребване на взривена скална маса 
в забоя в сравнение с конвенционал-
ния .

По машината са направени редица 
подобрения, които дават в резул-
тат с до 10  по-висока скорост на 
придвижване по наклон, по-голяма 
теглителна сила и повишена сила на 
загребване с кофата, увеличаващи 
производителността с до 5 .

И трите модела - 2, 2 Х  и  
, се оборудват с най-съвременни-

те технологии на er r за следе-
не и оптимизиране на производител-
ността, като например  o  
стандартна  и  e  o  
опция  за измерване на товара в 

кофата и на съответната произво-
дителност ефективност. В допълне-
ние, опции като  o  и o 

e  T re  улесняват загребването на 
материал и намаляват износването 
на предните гуми.

DOOSAN

жнокорейската компания oo  
r ore е един водещите световни 

производители на минна и кариер-
на техника  челни товарачи, вериж-
ни багери и съчленени самосвали. 
Най-новото поколение челни товара-
чи oo , въведено на пазара през 
2021 г., е кулминация на първото 
цялостно преконструиране на тези 
машини за последните десет години. 
Днес гамата на oo  включва 11 

височините на кошовете на самосва-
лите и на бункерите на трошачните 
машини.

В кариерите, където се добиват го-
леми блокове мрамор или варовик 
примерно врачански , челните това-

рачи са незаменими и се оборудват 
със специални вилици за манипули-
ране и пренасяне на изключително 
тежкия товар.

На следващите страници представя-
ме седем от най-популярните марки 
челни товарачи в класа 35-50  спо-
ред заявените от производителите 
продуктови гами и технико-техноло-
гични преимущества.

CATERPILLAR

er r е водещ световен произ-
водител на минна и кариерна техни-
ка с обширна гама за открит добив  
верижни багери, самосвали с твър-
да и съчленена рама, булдозери и 
челни товарачи. Гамата от колесни 
челни товарачи от среден и тежък 
клас включва 31 модела, като работ-
ната маса на най-големия товарач 
достига 243 .

В класа 35-50  er r предлага 
пет модела  2 и 2 Х  с работна 
маса 35,5 ,  - 44,  ,  - 51 , и 

  - 52,  . Има още два специа-
лизирани модела   o  er 

rr e e  и  o  er 
rr e e , оборудвани с вилици 

за манипулиране на цели блокове от 

мрамор или варовик при 2 и 2 
Х  това е опция .

Машините са с изключително солид-
на конструкция, предвидена за мно-
гогодишна високопроизводителна 
работа в тежките работни условия 
на кариерите и мините. Високата 
скорост на придвижване и маневри-
ране е допълнително оптимизирана 
чрез повсеместното въвеждане на 
завиване чрез джойстик - без кор-
мило.

er r поетапно обновява челни-
те си товарачи в средния и тежкия 
клас, като през последните няколко 
години въведе редица нови техно-
логии, които имат пряко отношение 
към повишаване на производител-
ността и същевременно към нама-
ляване на разходите за експлоата-
ция и поддръжка.

Моделът 2 35,5  например, пус-
нат на пазара през 2021 г., впечат-
лява с цялостното си общо по-добро 
представяне - с до 10  по-висока 
производителност при по-ниски раз-
ходи разходи за поддръжка в срав-
нение с предходното поколение. Ос-
вен това, за първи път в този клас, 

er r въведе през миналата 
година модел с безстепенна тран-
смисия VT. Така 2 Х  комбинира 
в едно най-добрите качества на хи-
дродинамичните и хидростатичните 
трансмисии.

Цялостното системно съчетаване 
на безстепенната трансмисия VT, 

Челен товара  aterpillar 988  X  с ра отна аса 52 8 t



ОБЗОР

23МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ    5-6/2022



ОБЗОР

24 ИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ     5-6/2022

модела съвременни челни товара-
чи от среден и тежък клас. Най-го-
лемият модел е 35,7-тонния oo  

5 0-7, използващ стандартна 
кофа от ,4 3. Той впечатлява с вър-
хови характеристики като гранична 
товароподемност от 27,1  в изпра-
вено положение и 24  в завой, както 
и със сила на загребване от 252 N.

В същото време oo  5 0-7 е 
един от най-високотехнологичните 
челни товарачи със забележително 
голям брой автоматични системи и 
функции, улесняващи изключително 
много работата на оператора  ско-
ростна кутия, хидравлично блоки-
ране на предния диференциал, пога-
сяване на сътресенията на стрелата 
при преминаване по неравен терен, 
връщане на кофата в позиция за 
загребване, промяна на посоката на 
въртене на охлаждащия вентилатор, 
система за централно смазване, за-
ключване на хидротрансформатора 
и др. Машината може да се поръча 
със завиване чрез джойстик - без 
кормило.

oo  5 0-7 e оборудван с 
най-съвременен икономичен дизе-
лов двигател , който постига 
екологичните норми на тап V на С 
чрез комбинация от селективна ка-
талитична редукция  с e, 
дизелов окислителен катализатор 

 и филтър за частици . 
Рециркулация на изгорели газове 

 не се използва. Интервалът за 
почистване на филтъра  е уве-

личен на над 000 моточаса, като 
операторът по всяко време вижда 
информация за неговото състояние 
на екрана в кабината чрез индикато-
ра за запълване със сажди.

За постигането на високоефективна 
работа с машината и постигане на 
икономии на дизел, инженерите на 

oo  са предвидили три работни 
режима на двигателя  стандартен, 
мощен и икономичен. Принос към 
спестяването на гориво имат също 
функциите за автоматично преми-
наване на двигателя на празен ход, 
след като за няколко секунди с ма-
шината не се работи, както и авто-
матичното изключване на двигателя 
след работа на празен ход за опреде-
лено време задава се от оператора 
в диапазона от 3 до 0 .

За разлика от редица други конку-
рентни модели в този клас, oo  

5 0-7 е оборудван стандартно не 
с 4-, а с 5-степенна автоматична ско-
ростна кутия с три работни режима  
напълно автоматичен, полуавтома-
тичен и ръчен, както и с функция 

- ow  за автоматично премина-
ване на по-ниска предавка при ряз-
ко подаване на газ в автоматичен 
режим.

Върхът на технологиите в оптими-
зирането на горивната ефективност 
е системата  oo  r  

e e . Тя анализира сти-
ла на работа на оператора и му по-
мага да постигне с челния товарач 
максимална производителност при 

минимум разход на гориво. За цел-
та на екрана в кабината се извежда 
цветна диаграма с оценки и насоки 
за стила на работа на оператора, 
която показва постигнатите иконо-
мии на гориво и ефективността през 
съответния период от време.

HITACHI

  е водещ световен произ-
водител на строителна, кариерна и 
минна техника. В портфолиото на 
японската компания влизат пълни 
гами от самосвали, багери и челни 
товарачи с широко приложение в 
мините и кариерите. Гамата от челни 
товарачи в средния и тежкия клас 
включва седем модела, а на върха  
е флагманът  370-  - забе-
лежителен модел с работна маса от 
35  до 40 .

Мощният челен товарач  
370-  може да се оборудва с 

кофи с капацитет от 4,  3 до 5,  3

и предлага изключителна сила на 
загребване до 243 N. Статичната му 
гранична товароподемност достига 
впечатляващите 2   в изправено 
положение и 22,   в завой. Това е 
машина с много солидна конструк-
ция, в т.ч. цялостна затворена за-
варена конструкция в задната част 
за максимална издръжливост при 
тежки условия на работа. Двойна-
та лостова система на товарачната 
стрела тип - r облекчава въртя-
щия момент на рамената и баланси-
ра отлично машина. Има вариант за 
стрела с високо изсипване.

Надеждната и икономична работа на 
 370-  се гарантира от ди-

зелов двигател , който е съобра-
зен с екологичните норми на С чрез 
комбинация от няколко технологии  
система за впръскване на горивото 
под високо налягане o o  , 
рециркулация на отработени газове 

 и дизелов окислителен ката-
лизатор . Липсата на филтър за 
частици  облекчава експлоата-
цията и поддръжката на машината, 
тъй като не се изпълняват периодич-
ни цикли за регенериране на филтъ-
ра, не се налага неговото почистване 
или подмяна, а в двигателното отде-
ление има повече пространство за 
по-добър достъп на сервизните тех-
ници. В същото време трансмисията 
на  370-  разполага със за-
ключване на хидротрансформатора, 

Челен товара  oo an L580-7 с ра отна аса 35 7 t
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Мегатрон ЕАД е основана през 1998 г. и е официален представител в България на водещите 
световни производители John Deere, KUHN, Bobcat и Doosan. Вече 24 години компанията е 
безспорен лидер в продажбата, поддръжката и сервизното обслужване на висококачествена 
земеделска, строителна, горска, голф и градинска техника.
Мегатрон разполага с единадесет търговско-сервизни бази и магазини в София, Плевен, Русе, 
Добрич, Търговище, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Българово, Силистра и Монтана. Там 
клиентите могат да закупят както оригинални части, смазочни материали, консумативи, така и 
брандирани облекла, аксесоари, умалени модели на различни машини и играчки за най-малките.

Челен товарач с впечатляваща 
здравина и надеждност
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осигуряващо с 30  по-голяма тегли-
телна сила в сравнение с предходно-
то поколение на товарача.

Кабината на  370-  пред-
лага оптимални удобства за работа 
и управление на машината, които 
включват многофункционален мони-
тор, голямо вътрешно пространство, 
отлична видимост и много място за 
съхранение на лични вещи. Система-
та за погасяване на сътресенията на 
стрелата при преминаване на пре-
сечен терен предлага меко возене и 
предотвратява разпиляване на ма-
териал от кофата. При необходимост 
от бързо ускоряване по нагорнище, 
операторът може да превключи дви-
гателя на по-мощен режим с натис-
кане на само едно копче.

Сред върховите характеристики на 
кабината трябва да се отбележат 
отличната изолация срещу шум и 
вибрации, повишаващи допълнител-
но комфорта за оператора.  

370-  се предлага също със сис-
тема за завиване на машината с 
джойстик вместо с кормило опция  
- изключително удобство за опера-
торите, които бързо свикват с него.

 370-  използва най-съвре-
менна телематична технология, пре-
доставяща на ръководителите на ма-
шинопаркове прецизна информация 
за машината в реално време. Двете 
системи на   - w er  e и 

o e подават непрекъснато данни 
за работното и техническо състоя-

ние на товарача и оптимизират пла-
нираните и непланирани сервизни 
интервенции. С помощта на получе-
ната информация ръководителите 
на машинопаркове могат не само да 
следят разхода на гориво и местопо-
ложението на техниката, но също и 
да повишат значително производи-

Челен товара  ita hi 370-6 с ра отна аса 35 t
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телността и ефективността от ней-
ната работа.

KOMATSU

o  е водещ световен произво-
дител на минна и кариерна техника. 

понската компания предлага ши-
роко портфолио от машини за от-
крит добив, включващо пълни гами 
от верижни багери, самосвали със 
съчленена и твърда рама, булдозери 
и колесни челни товарачи. Гамата от 
челни товарач в средния и тежкия 
клас е съставена от 14 модела. Ма-
шините разполагат с масивни кон-
струкции за висока издръжливост и 
надеждна работа в тежките условия 
на мините и кариерите.

В класа 35-50  o  има два мо-
дела - 500-  и 00- , с работ-
ни маси съответно 35  и 55 . Като 
отделни специализирани модели се 
предлагат 500-  o e er и 

00-  o e er, оборудвани с 
вилици за товарене и пренасяне на 
големи скални блокове мрамор, ва-
ровик и др. подобни .

За удовлетворят екологичните из-
исквания на тап V на С, както и 
потребностите на клиентите от про-
изводителна и икономична работа, 
инженерите на o  залагат 
на изпитаните дизелови двигатели 
собствено производство, съчетава-
щи няколко вида най-съвременни 

технологии  Система o o   за 
впръскване на горивото под високо 
налягане  Рециркулация на охладе-
ни отработени газове  Турбо 
компресор с променлива геометрия  
Филтър за частици  Селектив-
на каталитична редукция  с из-
ползване на e.

Челен товара  omat  600-8 с ра отна аса 55 t
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Благодарение на тях o  
500-  постига икономии на гори-

во с до 7  в сравнение с предходния 
модел 500-7, а o  00-  
е с до 13  по-икономичен в сравне-
ние с 00-7.

Забележително е задвижването на 
500-  и 00- , което се про-

извежда в завода на o  в 
Германия, осигуряващо изключи-
телно мощна и ефективна работа. 
Изреждайки ефективно предавките 
от първа до четвърта, автоматич-
ната трансмисия предоставя всич-
ки условия на оператора за лесно 
управление, кратки работни цикли и 
пълна концентрация върху изпълня-
ваната работа. В диапазона от втора 
до четвърта степен, започвайки от 
около  , заключването на хи-
дротрансформатора допълнително 
повишава ефективността от работа-
та на машината.

И двата модела разполагат с ре-
жим за автоматично загребване на 
материал в кофата, увеличаващ до-
пълнително производителността и 
комфорта при работа, а също така 
понижаващ разхода на гориво. Сис-

темата за автоматично загребване 
завърта и издига кофата на товара-
ча, след като в хидравличната сис-
тема се установи конкретно хидра-
влично налягане, приложено към 
работните органи.

Изключително полезна е системата 
 e, която ориентира опе-

ратора дали работи икономично. Тя 
извежда съобщения на екрана в ка-
бината в реално време, докато се ра-
боти с машината, а също и след из-
ключване на двигателя. Операторът 
може да провери не само разхода на 
гориво и своето представяне по вре-
ме на смяната, но и да получи насо-
ки за оптимизиране. Тези данни мо-
гат да се свалят и да се анализират 
допълнително с цел повишаване на 
ефективността и икономичността.

И за двете машини, 500-  и 
00- , се предлага полезната оп-

ция r  o er o . Тя автома-
тично намалява оборотите на дви-
гателя, когато се извършва по-лека 
работа, и така допринася за допъл-
нителни икономии на гориво.

LIUGONG

o  е един от най-известните 
китайски производители на строи-
телна, кариерна и минна техника. 
Продуктовата гама на компанията 
е изключително широка, като една 
част от моделите са сертифицирани 
за пазара на С, в т.ч. верижни ба-
гери, челни товарачи и булдозери. 
В вропа се предлага гама от седем 
модела челни товарачи, на върха на 
която е флагманът o  0 
с максимална работна маса 35,  
и капацитет на кофите от 5,4 до  3.
С гранична товароподемност от 23,7 
в изправено положение и 20,   в за-
вой, както и със сила на загребване 
от 245 N, машината дава заявка 
като много сериозен конкурент в 
своя клас.

o  0  е оборудван с дизелов 
двигател  12 от 351 к.с., 
съобразен с екологичните норми 
на С по тап V. вропейският кон-
структорски екип на o , бази-
ран във Великобритания, е поставил 
голям акцент върху системата за ох-
лаждане, която е значително подо-
брена, в т.ч. се използва нов радиа-
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Челен товара  Li ong 890  с ра отна аса 35 8 t

не, съчетана с лесно управление и 
прецизност, подавайки мощност, 
само когато е необходимо. От своя 
страна автоматичната скоростна 
кутия  r o ower ower  по-
вишава допълнително лекотата на 
управление. Тя предлага на опера-
тора избор от три режима  ръчен, 
полуавтоматичен и напълно автома-
тичен, и така го улеснява в изпълне-
ние на дадената задача за по-кратко 
време и с по-малък разход на гори-
во. От своя страна, системата за 
интелигентно отцепване на съеди-
нителя не само пести гориво, но и 
значително подобрява ефективност-
та при товарене.

Новата система на o  за пога-
сяване на сътресенията на стрелата 
при преминаване по неравен терен 
осигурява меко возене, по-бързо 
придвижване под товар и намалява 
до минимум разпиляването на ма-
териал от кофата. За повишаване 
на стабилността, теглителната сила 
и товароносимостта, от o  са 
вложили нови мостове от  с ди-
ференциали с ограничено приплъз-
ване.

тор и нов вентилатор с хидравлично 
задвижване и смяна на посоката на 
въртене.

Използва се и нова система за авто-
матично преминаване на двигателя 
на празен ход, действаща в две стъп-
ки  ако в рамките на 1  няма коман-
да от джойстика, оборотите се пони-

жават с 100 об. ., а ако минат 3 , 
се преминава на празен ход. Връща-
нето към първоначално зададените 
обороти на двигателя става неза-
бавно с натискане на джойстика.

Хидравличната товарочувствителна 
система на o  0  осигурява 
забележителната сила на загребва-
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Конструкторите на o  са напра-
вили редица подобрения по лостова-
та система на товарачната стрела 
тип - r с два хидравлични цилин-
дъра. Например, оптимизираното 
разпределение на стресовото на-
товарване удължава живота й зна-
чително. ифтовете и монтажните 
планки са подсилени, а усъвършен-
стваната геометрия на лостовата 
система осигурява повече сила на 
загребване, видимост към работна-
та зона, стабилност под товар и бър-
зина на работа.

Кабината е просторна и комфортна, 
а повишената с 15  видимост се 
дължи на новия дизайн на прозор-
ците и ефективните комбинации от 
огледала и камера, показваща изо-
бражение на зоната зад товарача. За 
максимален комфорт на оператора е 
предвидена най-съвременна клима-
тична система с пет режима и   
охлаждаща мощност.

 

ведската компания Vo o  е во-
дещ световен производител на мин-
на и кариерна техника  челни това-
рачи, верижни багери и самосвали 
с твърда и съчленена рама. Гамата 
от челни товарачи е съставена от 
11 модела в средния и тежкия клас. 
Те се произвеждат само в веция, 
изцяло с агрегати и компоненти от 
Vo o . В класа 35-50  компания-
та предлага два модела - 35-тонния 

2 0  и 50-тонния 350 , най-голе-
мия в гамата.

Предпочитан заради голямата му 
производителност, издръжливост, 
надеждност и икономичност, флаг-
манът с максимална работна маса 
от 5   е доставян в 50 страни по це-
лия свят, а някои от машините са от-
работили по 4  000 моточаса. Vo o 

350  може да са оборудва с кофи с 
капацитет от ,2 3 до 12,7 3, както 
и с вилици за манипулиране на голе-
ми скални блокове. Граничната му 
товароподемност е 3   в изправено 
положение и 34,3  в завой, а силата 
на загребване достига забележител-
ните 44  N.

дно от големите преимущества на 
Vo o 350  е съвременната товаро-
чувствителна хидравлична система, 
осигуряваща много пъргава реакция 
на кофата и стрелата, в т.ч. по-висока 
скорост на нейното издигане и спус-
кане, а резултатът е с до 5  по-голя-
ма производителност в сравнение 
с предходния модел 350 . В същото 
време горивната ефективност е по-
вишена с до 20  при използване на 
новата скална кофа.

Операторът има различни възмож-
ности за оптимизиране на произ-
водителността чрез използване на 
един от хидравличните режими  мек, 
нормален и активен, предлагащи 
различна пъргавина на реакция на 
машината. Много удобен е джойсти-
кът за завиване, без използване на 
кормилото, особено при необходи-
мост от бързо товарене на самосва-
ли.

За огромната мощ на Vo o 350  от-
говаря 1 -литровия -цилиндров ди-
зелов двигател Vo o 1  53  к.с.  
с нов турбокомпресор. Агрегатът е 
съобразен със строгите емисионни 
норми на тап V на С чрез комбина-
ция от няколко технологии  , , 

 и . Автоматичната 4-степен-
на скоростна кутия ower  е с че-
тири работни режима, в т.ч. напълно 
автоматичен.

Пестеливото използване на гориво-
то е едно от най-забележителните 
качества на Vo o 350 . Освен оп-
тимизираните двигател, трансмисия 
и хидравлика, голям принос тук има 
и разработения от Vo o  уникален 
икономичен педал за газта. При на-
тискане, операторът усеща как той 
започва да се втвърдява, когато 
оборотите на двигателя започнат 
да надвишават горната граница на 
икономичния диапазон. Усещайки 
съпротивлението, операторът нама-
лява натиска и продължава да рабо-
ти икономично. При необходимост 
от пълна мощност тази функция се 
изключва. В същата посока много 
може да помогне информацията от 
телематичната система reTr  и 
подробния доклад за използване на 
горивото.

Vo o 350  разполага с една от 
най-модерните системи за повиша-
ване на ефективността при работа - 

o  , която използва револю-
ционния дисплей o- o  в кабината. 

o   осигурява ползването на 
редица важни функции като измер-
ване на товара в кофата, наблюдава-
не на налягането в гумите, създава-
не на карта на обекта с отчитане на 
придвижването на другите машини, 
анализ на стила на управление на 
оператора с насоки как да работи 
по-производително и икономично, и 
др.

XCMG

 е най-големият китайски про-
изводител на строителни, минни и 
кариерни машини, както и един от 
най-популярните китайски брандо-
ве в тази индустрия. Компанията е 
сред световните лидери по продаж-
би, като през 2021 г. заема трето 
място в света по годишен оборот 
четвърто през 2020 г.  в класацията 

на производителите на тези видове 
техника. Чрез свои собствени клоно-Челен товара  Vol o L350  с ра отна аса 50 t
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ве, джойнтвенчъри и официални ди-
лъри  оперира в вропа повече 
от 20 години.

За мините и кариерите  пред-
лага богато продуктово портфолио 
от тежки машини  верижни багери, 
минни самосвали с твърда и съчле-
нена рама, челни товарачи и авто-

време здрава и надеждна конструк-
ция. Основни компоненти по зад-
вижването и хидравликата са от 
водещи световни производители, 
като например  при двига-
телите. Автоматизираната скорост-
на кутия с електронно управление, 
четири предни и три задни предавки 
е от , както и хидротрансформато-
ра. Използва се съвременна товаро-
чувствителна хидравлична система, 
осигуряваща хидравлична мощност, 
само когато е необходимо. Благода-
рение на нея тези челни товарачи 
предлагат с 15  по-висока горивна 
ефективност в сравнение с техните 
предшественици.

Сред съвременните технологии, 
използвани при тежките товарачи 

, трябва да се отбележат ка-
мерата, показваща на екран зоната 
зад машината, системата за самоди-
агностика, телематичната система, 
осигуряваща дистанционен монито-
ринг на работното и техническото 
състояние на товарача, и др. подоб-
ни.

О ор  о о
Д  НИКОЛОВ

грейдери. Гамата от челни товара-
чи в средния и тежкия клас е със-
тавена от 15 модела, а в диапазона 
35-50  има три модела  35-тонният 

1100 N, 50,5-тонният 1200 N 
и 53-тонния 1400 N.

Тежките товарачи на  се от-
личават с по-опростена и в същото 

Челен товара  X  L 1200 N с ра отна аса 50 5 t
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СЪБИТИЯ

НАЦИОНАЛНА НАУ НО ТЕ НИ ЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 
„ГЕОЛО КОТО КАРТИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Д-р ин . Кре ена Деделянова  председател на НТС по ДГ
приветства астниците в в ор а и под ерта ва ността 
на те ата а геоло кото картиране

На 14 април 2022 г. в Националния дом на науката 
и техниката, Научно-технически съюз по минно 
дело, геология и металургия, в сътрудничество 

с Федерацията на научно-техническите съюзи в Бъл-
гария, Геологическия институт, Българската акаде-
мия на науките, Българската минно-геоложка камара, 
Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рилски“, Секция 
„Науки за Земята“ към  Съюза на учените в България и 
Българското геологическо дружество, проведе Нацио-
налната научно-техническа конференция „Геоложкото 
картиране в България”. Тя бе структурирана в три за-
седания, модерирани последователно от  проф. д-р Ра-
дослав Наков, проф. дгн Руслан Костов и доц. д-р в-
гения Тарасова. Форумът включваше в работата си с 
представяне на доклади, а в последвалата дискусия се 
размениха мнения по тематичните направления.

Във всички доклади бе изтъкнато, че геоложкото кар-
тиране в България има традиции и е неизменно свър-
зано с именити български геолози, големи научни дос-
тижения и успешни индустриални проекти. 

Наред с ретроспективния преглед на историята и ус-
пехите на българските теренни геолози, участниците 
в конференцията насочиха вниманието на геоложката 
общност към отдавна съществуващи проблеми, чието 
решаване е от значение за развитието на геоложкия 
бранш. Показателни в това отношение бяха докладите 

еоложкото картиране - основен метод на регионалната 
геология и извор на геоложка информация за практиче-
ската и научната геоложка дейности“ с автор акад. Иван 
Загорчев и еоложкото картиране в България  състоя-
ние, предизвикателства и перспективи. Националната гео-

ложка служба и регионалните геоложки изследвания“ в 
съавторство от голям колектив, водещи специалисти в 
областта - Невен Георгиев, нко Герджиков, Калин Най-
денов, Любомир Методиев, Стефка Приставова, ми-
лия Войнова, Диан Вангелов, Стоян Георгиев, Стефан 
Методиев, леонора Балканска, Николай Петров, Хрис-
то Киселинов, Йордан Генчев. и „ еоложко картиране в 
България  причини за липсата му в наши дни“ с автор 
Стоян Саров. Докладът с разширен авторски състав 
лансира идеята за създаване на Национална геоложка 
служба и Национална програма за регионални геолож-
ки изследвания, като в осем точки посочи основните  
аргументи и необходимите действия, които трябва да 
се предприемат. 

Друга група доклади бе посветена на особеностите 
при изготвяне на специфични карти, например  „ еохи-
мичното картиране в България“ с автор С. Д. Бояджиев, 
„Минераложко картиране и бележки върху минералните 
ресурси в обяснителните записки у нас“ с автор Руслан 
И. Костов, „ пециализирана радиогеоложка картировка“ 
с автор Ив. Бедринов и „ артите в нефтената геология -
ретроспекция и перспективи в България“ с автор Н. Бо-
тушаров.

Навлизането на мобилни устройства, безпилотни ле-
тателни апарати и нови техники, довели до истинска 
революция и генерирането на нови, висококачествени 
данни и интерпретации на геоложките факти бяха за-
сегнати в докладите „Предизвикателства в триизмерно-
то геоложко моделиране със софтуер с отворен код“ с ав-
тор Румяна Вацева и „Триизмерно геоложко моделиране 
и визуализация в “ с автор Дейвис Динков 

Доа ен т в о ластта акад. агор ев по вре е на диск си-
ята  в която освен тв рдените и ена се вкл и а и ного 

лади специалисти

Доклада Трии ерно геоло ко оделиране и ви али ация в ГИС  с автор д-р Де вис Динков ще на ерите на стр. 64
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ДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ БЕЗСРО НИЯ МОРАТОРИУМ
ВЪР У ИДРАВЛИ НОТО НАПУКВАНЕ НА СКАЛИ
ИЗТО НИЦИ НА ВЪГЛЕВОДОРОДИ В БЪЛГАРИЯ

Д-р Венелин Х. Велев, e e . e .

TEN YEARS SINCE THE PERMANENT MORATORIUM ON THE HYDRAULIC FRACTURING OF 
HYDROCARBON SOURCE ROCKS IN BULGARIA

r. Ve e  . Ve e  - e e . e .

Кръглата годишнина от появата на това норматив-
но решение несъмнено дава повод за припомня-
не някогашни обществени настроения и приети 

властови решения. Както и да помислим за съдбата 
на нашите собствени нетрадиционни въглеводородни 
източници, състоянието на добивния бранш и неговия 
евентуален технологичен прогрес. Видовете нетради-
ционни източници са няколко, а ги обединява труд-
ността за извличане на съдържащите се в тях въгле-
водороди – течни  и газообразни. В миналото те са 
най-често пренебрегвани от енергийните компании, 
търсещи  по-доходоносни обекти. Техните твърде ни-
ски филтрационни показатели, открай време се  подо-
бряват чрез изкуствено създаване на допълнителни 
пукнатини с разнообразни методи  пироксилиново 
торпедиране,  киселинно  инжектиране, хидравлично 
напукване „фракинг“  и т.н. Всеки от тях се реализира 
в подходящо конструиран сондажен ствол. Популяр-
ното  хидравлично напукване се осъществява върху 
добре изучени и визуализирани геоложки структури, 
в стволове с променлива ориентация и  управляеми 
съоръжения за въздействие върху околозабойна-
та зона. Първият в света сондаж  с модерен дизайн 
дълбок вертикален ствол и латерално продължение 

за хидравличен фракинг  е реализиран през 1 1 г. в 
щата Тексас СА . Това събитие навярно би се слу-
чило по-късно или другаде, ако през 1 01 г. гръцки-
ят козар Савас Параскевопулос не беше емигрирал 
в СА , а неговите двама сина не бяха станали гео-
лози. Бащата заменя в СА  трудното за произнася-
не фамилно име с Митчел, което влиза по-късно и в 
названието на семейната компания Митчел  нерджи 
анд ивелопмент“, оглавявана от  по-големия син  - 
Джордж. Компанията разработва слабо продуктивна-
та формация Барнет шейл от северната половина на 
щата Тексас. След  10 години експерименти и харчове 

 млн. долара  нейните сондажни инженери подби-
рат подход, процедура и рецептура, които стават сър-
цевина на нова технологична революция, извличаща 
въглеводороди от плътни резервоари, глинести фор-
мации и черновъглищни пластове. Днес всеки втори 

сондаж за нефт или газ в света ползва допълнител-
но стимулиране на скалата-източник, провеждано 
на водна основа, чрез втечнен газ или  с пулсираща 
плазма. Този промишлен подход се налага не само в 
седиментните басейни на Северна Америка СА  и 
Канада , но и другаде по света - Аржентина, Китай, Ру-
сия и т. н., а  самата сондажна технология достига на-
истина „космически височини“. Бурната обществена 
дискусия около ползите и вредите при усвояването 
чрез фракинг на въглеводородите течни и газообраз-
ни  от плътни формации, характерна за началните го-
дини на новия век, вече остава като един романтичен 
период от историята на природозащитните движения. 
Техните страхове от увреждане на околната среда 
бяха и остават многобройни, широко разпространя-
вани и упорито онагледявани с  няколко инцидентни 
аварийни събития в СА  и Англия, както и с други по-
добни феномени, генетически неясни, но тълкувани  
единствено като техногенни.   

У нас, а и в още няколко други страни, опасенията 
на множеството от „зелени“ активисти,  защитава-
щите природата, почвата и водата на Добруджа от 
злонамерени геолози и сонд ори  шумно преборват 
икономическите съображения на зависимата от вно-
сен газ и нефт държава. Както се вижда от тук прило-
жената карта, забраната за търсене на „шистов газ и 
нефт“ обхваща предимно част от Западна вропа, а 
на изток  е само авангардната България. В съседните 
страни хидравличното напукване на плътните скални 
формации е разрешено, под различни условия съ-
гласно нарочна директива на К, всяка страна сама 
определя тези условия . Нашето Народно събрание 
налага в началото на 2012 г. строг мораториум вър-
ху хидравличното напукване във всички видове сон-
дажи. Нормативно се разрешава сондирането с хи-
дростатично налягане в сондажния ствол не повече 
от 20 бара. Това означава допустима дълбочина на 
сондажиране до  200  ако се промива с чиста вода . 
Същото предпазливо и стресирано обществено отно-
шение, някога проявено  към ужасния „фракинг“, днес 
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го виждаме при кампанията за ваксинация, която е 
една животоспасителна технология. Може дълго да 
се питаме, какво е наложило толкова строга про-еко-
логична и контра-сондажна мярка в страна, която не 
си знае броя на незаконните сметища, в големи ре-
гиони почвата и нейната растителност  са постоян-
но замърсявани с  агротехнически химикали, а насе-
лението пие вода само от сондажни кладенци. дин 
от възможните отговори се намира в английското 
университетско издание „T e o   o  e   

er   ro e“, публикувано от r e . re  
201  г.  В резюмето на петата глава, посветена на 

България, четем

зследването разкрива  комбинация на бедно очертана 
институционална процедура  в съчетание с нисък адми-
нистративен капацитет и политически процес, който из-
кл чва от началото до края заинтересованите страни. 
...  Правителството не успява да предложи убедителен 

разказ  в подкрепа на своите политически цели“.

Правителството може да го оправдаем, тъй като дори 
самата наша научна общност по това време не е мно-
го наясно относно понятия и процеси, като „шистов 
газ“, „шистова формация“ или „фракинг“. Най-ранното 
и правилно представяне на българските обекти от 
този род се появява на страниците на това списание 
„Скален състав и предпоставки за търсене на „ши-

стов газ“, ГМР, 2010, кн. -10 . За академичните ни 
експерти обаче това все още е нова материя и това си 
личи от съдържанието на интернет страница, която 
обявява за нова изследователска група от сътрудни-
ци на ГИ при БАН и ИОХ при БАН , 2011 . В нея 
са включени и утвърдени химици, изучавали годи-
ни наред битуминозните скали от находища в жна 
България. Тези седиментни формации обаче не мо-
гат да продуцират „шистов“ газ или нефт, по смисъ-
ла на  възникналото в СА  понятие, тъй като те още 
не са физически достатъчно крехки и не се поддават 
на хидравлично напукване. Способност към такова 
имат тези седименти, които са постигнали в своята 

геоистория определена степен на литогенеза. Тя се 
определя най-често чрез  отразяващата способност 
на витринитови мацерали ОСВ  от фосилното орга-
нично вещество, която трябва да бъде 0,7  и повече. 
Самата оптична рефлексия на посочените мацерали 
се измерва чрез фотомикроскоп, по международно 
стандартизирана процедура. Твърде високата степен 
на литогенеза ОСВ над от 3-4 , се превръща в нега-
тив, защото скалната матрица губи своя сорбционен 
капацитет. Всичките  разработвани по света форма-
ции за „шистов  нефт и газ“ съдържат над 2  органич-
но вещество, лежат на дълбочина от  поне 1,5  под 
земната повърхност и заемат площи от порядъка на 
хиляди 2. Само обекти с подобна  петрофизическа 
специфика се третират от добивната индустрия като   
„ o  e”. Навлизащите в новата  тематика наши 
научни сътрудници не винаги се съобразяват с нало-
жените от практиката критерии за „ o  e“, раз-
ширявайки така  описите с още „шистови“  формации.  

Действително, на територията на жна България 
съществуват редица малки депресии с палеоген-ми-
оценско запълване от пелитоморфни седименти, но 
те се намират едва  на протокатагенни стадии на 
литогенеза. Тези басейни са от Пернишката Граов-
ската , Родопската и Местенската седиментационна 
провинция Пиянецки, Пернишки, Бобовдолски, Ра-
домирски, Гоцеделчевски и др. , с ОСВ до 0,4  - 0,5 . 
Малка група басейни от Родопската провинция, с  ео-
ценско-олигоценска възраст, са на едно-две стъпала 
по-високо в скалата на катагенезата, но все още оста-
ват под желаните 0,7  Хвойненски, Доспатски, Кос-
тенецки, Мандренски и др. . Следователно, техните 
пелитоморфни литотипи не се поддават на напуква-
не, но са напълно годни за изготвяне на грънчарски 
изделия и строителни елементи. Само два басейна –
Смолянски и Сухострелски, превишават по ОСВ изис-
кваната границата от 0,7 . Всички изброени „басей-
ни“ са малки по площ и обем,  като не предизвикват 
икономически интерес. В допълнение, тяхната по-
върхностна разкритост и плитко подповърхностно 

ВЕНЕЛИН РИСТОВ ВЕЛЕВ завършва СУ „Кл. Охридски” „геолог-палеонтолог”  и 
аспирантура в Московския държавен университет катедра „Геология и геохимия 
на изкопаемите горива” , а се хабилитира от Института по океанология на БАН 
ст.н.с. . Започва професионална работа от 1 0 г. в „Предприятие за геоложки 

проучвания и картиране” София , продължава в звена на Комитета по геология 
и минерални ресурси Тематична група, ГПЛИ, НИПИ, „Геология и Геофизика” АД  
и като експерт на МОСВ. В определени периоди преподава в СУ и МГУ. Изследва 
предимно научни и научно-приложни аспекти в сектора на изкопаемите горива 
природен газ, нефт, твърди битуми, битумолити и въглища  в различни райони 

на страната включително и дълбоководните сапропели в Черно море . От 2010 г.
популяризира видовете нетрадиционни източници на въглеводороди в България 
„черни аргилити”, „плътни резервоари” и „въглищен метан” . Публикува научни и 

научно популярни статии, главно в български периодични издания над 300 загла-
вия  и сътрудничи на списание „Минно дело и геология” повече от 20 години. Участвал е в няколко колектив-
ни тематични сборници с обобщителен характер по територията на България и акваторията на Черно море. 
В. Х. Велев е консултирал няколко чуждестранни компании с интерес към българските източници на нефт и 
газ традиционни и нетрадиционни , но никога не е работил извън пределите страната.
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залягане са противопоказни обстоятелства евен-
туално присъствие на скали-резервоари с питейни 
води . От друга гледна точка, дори обогатените с ор-
ганично вещество битумолитни пластове и пачки не 
постигат показатели, които да ги класират като рен-
табилни източници на синтетично швелово  масло и 
газ или гориво за евентуални термоцентрали.  

Още през 2013 г. една достатъчно достъпна статия 
на автора в Списанието на БГД  „Ресурси  от некон-
венционални  въглеводороди  в проучените райони 
на Северна България“ , сочи  пределно ясно адреси 
и характеристики на възможните категории от нетра-
диционни източници. Най-добре подготвена за сон-
дажно проучване  формация е Могилищенската свита,  
в основата на  горнокарбонския Добруджански въ-
глищен басейн, който доказано отдава метан от въ-
глищни и пясъчникови пластове. Свитата е дебела до 
500 , съдържа среднопретеглените 5,3   органично 
вещество, има площ от около 1 0 2, а нейните се-
дименти са литофизически оптимални за напукване 
ОСВ  0,  – 1, . Като  възможен продуцент на не-

традиционен природен газ изглежда и дебелата дол-
но-средноюрска серия в централната част на С. Бъл-
гария, представена от аргилитови разновидности, 
обхващащи клин от плътни пясъчници Лопянския 
член на трополската свита . Аргилитите на свитата 
съдържат средно 1,5  тегл.  Сорг органичен въгле-
род ,  а ОСВ е в диапазона от 0,5 до 3,0 . Подстила-
щите тези наслоения по-стари седименти Озировска 
свита  пък продуцират газ от плътните си резервоари 
в няколко, и локалитета сондаж Р-1 Девенци, Р-2 Ис-
кър-запад и другаде . Определени стратиграфски су-
кцесии,  включващи плътни среднотриаски и долно-
юрски теригенно-карбонатни пачки са също така 
кооперативно нискодебитни нетрадиционни  въгле-
водородни източници. Най- често обявяваната като 
перспективна за добив на нетрадиционни въглеводо-
роди долнопалеозойска серия Ордовик-Силур , заля-
гаща на достъпна за сондиране дълбочина върху Се-
веробългарския свод, реално е една бивша, отдавна 
изтощена нефтомайчина  формация. Това се конста-
тира в голям ревизионен доклад на група ведомстве-
ни геолози Палеозойските седименти в еверна Бъл-
гария. зученост, резултати и насоки за търсене на нефт 
игаз“, Н  на М ,  г. . В него е посочена 
реалната, умерена  концентрация на органично веще-
ство в ордовишките ?  и долносилурските интервали 
от разреза, където средните величини не превишават 
1,5  тегл. Самото органично вещество е силно проме-
нено и с нищожно участие на извлекаеми въглеводо-
роди. Плътната скална матрица се намира на стадий 
на ранен или анхизонален метаморфизъм по данни 
от рентгено-структурния анализ  и е почти лишена от 
полезен вместимостен и сорбционен капацитет. По-
криващите ги девонски карбонати са също обявени 
за скали от анхизоната, но по друг, полуколичествен 
показател , от геолози на БАН. В сума, тези данни 
противоречат на позитивните прогнози, разпростра-
нявани от няколко американски институции , , 

 в периода 2013 - 2015 г. Същите провиждат 
значими извлекаеми нетрадиционни ресурси от газ и 
нефт в долно-палеозойските формации на Мизийска-

та платформа, заемаща части от Северна България и 
Румъния. 

През лятото на 2011 г.,  Министерският съвет на Бъл-
гария разрешава на „ еврон корпорейшън“ да търси 
и проучва в части на СИ България, където поведение-
то на тези тъмноцветни долнопалеозойски теригенни 
седименти е сондажно следено и добре илюстрирано 

- re e o . . Започналите след това шумни 
граждански протести на клъстер от екологични граж-
дански сдружения и политически активисти БСП, 
„Атака“  принуждават Народното събрание да наложи 
от началото на  2012 г. нелепо формулиран  морато-
риум върху технологията „фракинг“. Следват опити 
за реванш от страна на българската наука, с  поява 
на информация от  сътрудници на НБУ и институти 
на БАН. Тематично ясно е  фокусирана публикация-
та на С. Керемидчиев от 2013 г. Потенциални ползи и 
рискове  пред развитието на собствен добив на шистов 
газ в България“ , но и тя представлява компилация на 
цитати от чужди разработки. Година по-късно, под 
егидата на Института за пазарна икономика, кон-
султантската фирма на Красен Станчев  2 .  
изготвя собствен доклад - Природен газ от шисти  
социално-икономическо въздействие за България“. В 
него подробно се излагат ползите от евентуалното  
проучване и следващо експлоатиране на прогнозно 
газоносните старопалеозойски теригенни формации 
от СИ България. Многото плюсове за държавата и 
местните общности изглеждат значителни, а в съв-
купност добавят ръст на БВП от 2 . Но  Изчислените 
резултати са получени при волно ползване на ред ге-
ографски отдалечени аналогии. Към тях авторите по-
грешно добавят и абсурдно дълъг експлоатационен 
живот на добивните сондажи - 30 години  В същност, 
вече натрупаният опит в СА  сочи, че кладенците  в 
„шистовите“ полета имат продуктивен период от ня-
колко месеца до единици години. Значими хипотетич-
ни ползи се предричат и от българския „Център за  
балкански и черноморски изследвания“ - 1,7  БВП,
25 млрд. долара инвестиции и 43 000 работни места.

Междувременно, компанията „ еврон“ пристъпва 
към залагане в съседна Румъния на свой пилотен 
сондаж, нацелен към същите палеозойски формации, 
в най-перспективната по сеизмогеоложки данни  
площ. Сондажът достига целевите хоризонти,  успява 
да проведе планираните тестове в избрани интерва-
ли, но компанията бави да оповести своето заключе-
ние. То е изпреварено с кратката изява на премиера 
Виктор Понта в  края на 2014 г.  „Газ няма“. След ня-
колко месеца  „ еврон“ официално се изтегля от Ру-
мъния. 

Този експеримент, както и по-рано събраните лабора-
торни данни, не  променят много възгледите на някои 
български геолози, които остават с оптимистични 
нагласи относно добива от нетрадиционни палео-
зойски въглеводороди. Солидното издание r er 

, 201  г.  представя в книгата  , 
, , “ една  твърде широка страти-

графска визия на наш геолог Г. В. Георгиев , описващ 
множество източници на „шистов газ“, с  възраст от 
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неозойска до раннопалеозойска. В действителност, 
вече посочените практически критерии,  не се покри-
ват от повечето посочени обекти, т. е, по същество, те  
не са „газови шисти“, въпреки  благосклонното автор-
ско отношение към тях.     

На българската суша, с реално търсене на нефт и 
газ от палеозойски формации остава ангажирана 
една частна компания, притежаваща права върху 
площи в района на гр. Генерал Тошево. Тук, по юж-
ните склонове на жнодобруджанския масив, „Рус-
геоком БГ“ прокарва преди няколко години дълбокия 
сондаж Р-1 Рогозина. В преминатите дебели палео-
зойски седименти компанията съзира перспективи 
за „откритие“, но убедителни основания за това не 
са публикувани. На  фона на граждански протести 
от местни активисти, регионалната екоинспекция в
гр. Варна отначало разрешава, а после през 201  г.  
забранява продължаване на проекта. Все пак, в края 
на м. януари т. г., състав на местния  административен 
съд отменя тази забрана с мотиви за опорочен ход 
на процедурата. Това решение на  съдебния състав, 
с председател Дарина Рачева, е рядко срещан преце-
дент за обоснована защита на интересите на държа-
вата, която е единствен и изключителен собственик 
на подземните богатства. На тази основа, може да се 
очаква и продължение на проекта, до постигане на 
еднозначни и потвърдени заключения.     

Това решение ни напомня и за унизителните събития 
от преди години, когато  доводите  на геолози биваха 
заглушавани от улични протести на убедени еколози. 
Под обществения натиск нашето НС налага по-горе  
цитирания абсурден мораториум м. януари 2012 г. .  
С този акт се забраняват по-дълбоките от 200  сон-
дажи, а именно такива са нагнетателно-екстракцион-
ните кладенци върху ПХГ „Чирен“, търсещо-проучва-
телните пробиви за нефт или газ, както и многото 
черпещи подземни питейни води съоръжения в СИ 
България.  

След три месеца, с подсказки, опониращи становища 
и писмени протести от страна на енергийните компа-
нии, депутатите осъзнават абсурдността на ситуаци-
ята, поставяща управлението на ПХГ „Чирен“, водо-
снабдяването по места и добива на нефт или газ  във 
вид „екологичен фризер“.  Избрана е работна комисия 

ременна комисия за проучване, анализ и  обсъжда-
не на добрите практики и законодателни решения във 
връзка с регулирането на дейности по по проучване и 
добив на подземни богатства“ , която да намери изход 
от екологично задънената ситуация. По така фор-
мулираната проблематика се дебатира на 11 април
2012 г. Сред пределно разширената аудитория се от-
кроява малка група експерти от геонауките, потопе-
на в широк спектър от обществени еко-ориентирани 
организации. Обемистото, стенографски протоколи-
раното  съдържание на сесията може да бъде про-
четено в Интернет. Материалът е разтърсващо поу-
чителен  От него се вижда как стъпилата на „твърда 
почва“ професионална експертиза бива заливана  от 
„околната среда“ с нелепи въпроси и безпочвени об-
винения. Групичката от експерти на МГУ, „Булгаргаз“ и 

частната енергийна компания се оказва в кръгова от-
брана. От околната среда валят неекспертни доводи и 
въпроси, които не получават отговори на единствено 
разбираемия „обикновен език“. Обясненията с приро-
донаучен и инженерно-технически характер не нами-
рат резонанс в околната среда, експертите започват 
да се гневят, а до самия край на обсъждането една 
упорита общественичка не престава да защитава фа-
талните 20 бара. Крайният резултат е все пак „отмяна“ 
на фиксацията „20 бара налягане“, което се гласува 
от НС месец по-късно. Забраната за всички видовете 
хидро-фракинг обаче остава. Тя слага край на едва 
започналите изследвания върху нашите нетради-
ционните източници на въглеводороди, във време, 
когато запасите от традиционни такива са на изчерп-
ване. В най-ново време, площно по-малката съседна 
Сърбия добива през последните години между 340-
400 млн. 3 природен газ, докато на сайта на нашия 
НСИ се виждат количества под 30 млн. 3 год. Поне 
десет пъти по-малко  В България все още се изтискват 
няколко традиционни находища, но шансовете за нови 
такива са малки, както са малки и очакваните в тях 
запаси. Всички те са на голяма и много голяма дъл-
бочина, в сложно устроена геоложка среда. Същевре-
менно, на вече добре проучени площи, при достъпни 
дълбочини, се разполагат и потенциални източници 
на нетрадиционни въглеводороди, които другаде се 
усвояват чрез вече патентовани, стандартизирани и 
реално доказали ефективност технологии. Тези обек-
ти, поставени под вечен мораториум, сега са един вид  
„каста на неприкасаемите ресурси“. Същевременно, в 
условията на настъпилата ценова и енергийна криза,  
на държавните институции се предлагат за финан-
сиране друг вид проекти  ползване на геотермална 
енергия доказано ограничен ресурс , на метан от 
газохидратните  образувания в Черно море или на се-
роводород от неговите дълбоки води за усвояването 
в промишлен мащаб на тези компоненти още липсват 
икономически изгодни технологии . 

Действително, време е за промени, за иновации и 
по-смели рационализации, но взимащите решения 
трябва да се мотивират от по-реалистични и консер-
вативни оценки на природните обекти. Според мне-
нието на финансиста д-р мил Хърсев, около 75  от 
заделените в С средства за „нови открития“, факти-
чески се оказват „пари за налудни идеи“ в-к „Сега“, 
1 .04.2021 г. . Гледан от 10-годишна дистанция, не-
лепият мораториум върху проучванията за наши не-
традиционни въглеводородни източници, се оказва 
вреден за икономиката на страната. Защото, с така 
наложената строга забрана, всички досега вложени 
в тяхното геопроучване материални, интелектуални 
и големи финансови инвестиции, ще бъдат отчетени 
като чиста загуба за българската държава и обще-
ство. А друга реална алтернатива? Засега - друга ня-
маме  
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ФАКТОРИ  ВЛИЯЕ И ВЪР У РИСКА ОТ ЕКСПЛОЗИИ ПРИ 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГОРИМИ СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ
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РЕЗЮМЕ

дин от основните проблеми пряко свързани с тех-
нологиите на добив, преработка, транспорт и съхра-
нението на горими суровини и материали е риска от 
възникване и разпространение на прахови експло-
зии. Количествата прах, които се отделят или образу-
ват при тези процеси могат да доведат до възникване 
на такива авария. Условията за възникване и раз-
пространение й имат комплексен характер. Те зави-
сят както от факторите на средата, концентрация на 
праха, източник на запалване, наличие на достатъчни 
количество кислород и др.  така и от взривоопасните 
характеристики на горимите прахове. Познаването 
на взриво и пожаро - техническите характеристики 
на различни по състав прахови смеси дава възмож-
ност за разпознаване идентифициране  появата и 
нарастване на риска от експлозии. От друга страна 
познаването на еволюцията на опасността от въз-
пламеняване на праховъздушните смеси позволява 
вземането на адекватни инженерни решения за упра-
вления на риска при критични аварийни условия. В 
резултат на това ще могат да се вземат и прилагат 
съответните профилактичните мероприятия за пре-
дотвратяване или минимизиране на този риск.

КЛЮ ОВИ ДУМИ  прахови експлозии, прахови смеси, 
свойства на праховете, дисперсност, коагуация, лет-
ливост, зони на експлозивна атмосфера

Сложния характер на протичащите хетерогенните 
химични процеси в порести среди и материали 
не е изяснен напълно. дни от тези процеси про-

тичащи в такива порести среди е процеса на самоза-

палване. Развитието на такъв процес може да бъде 
свързан с технологията на работа, системата на съх-
ранение и транспорт, факторите на околната среда и 
може да доведе до възникване на прахова експлозия. 
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АЛЕКСАНДЪР КРИЛ ЕВ е преподавател в катедра „Руднична вентилация и 
техническа безопасност“, МГУ „Св. Иван Рилски“, където последователно е  
асистент от 2001 г, старши асистент от 2003 г. и главен асистент от 2007 г. 
досега. В периода 2000 – 2001 г. д-р Крилчев е ръководител отдел „Техни-
ческа безопасност” в „Минпроект“ АД - София, а по-рано технолог в същото 
дружество. Професионалните интереси на д-р Крилчев са насочени към оси-
гуряване на здравословни и безопасни условия на труд в различни области 
на индустрията. Има участия в множество проекти, свързани с анализа на 
безопасността на труда и предлагане на решения за подобряване на условия-
та на труд както в минно-добивния отрасъл, така и в строителството и енерге-
тиката. Има участие и в разработване на проекти на нормативни документи, 
свързани с безопасността на труда при подземния и открит добив на полез-
ни изкопаеми. Интересите са му насочени и към минно-спасителното дело и 
свързаните с това изисквания за действия при различни аварийни ситуации.

изменя и адсорбционната му способност. Кислоро-
дът по повърхността на праха подпомага окислител-
ните процеси , които протичат в праха при повишени 
температури и ускорява подготовката на праха за 
процеса на горене.

С осо ос   се е е р р

Праха в процеса на смилане, транспортиране по тръ-
бопроводи и при движението си във въздуха е спосо-
бен да се наелектризира от образувалото се статич-
но електричество. Както е известно, електрическия 
капацитет на телата зависи от тяхната повърхност, 
следователно праховете с голяма повърхност имат и 
голям електрически капацитет.

Праховите частици могат да се зареждат със статич-
но електричество посредством

l Адсорбция на йоните в газа, в който е разпръснат 
прахът

l Триене на твърдите повърхности например при 
смилане, при транспортиране и др.

l Удари и триене помежду си и с въздуха 1 .

Ко

Коагулиране се нарича процеса на полепване на пра-
шинките при тяхното съприкосновение. В резултат на 
това се образуват по едри агрегати. Този процес про-
тича под влиянието на молекулното и турболентно 
движение на електростатични и гравитационни сили.

Ле ос

Свойството на прашинките да се задържат продъл-
жително време във въздуха определя тяхната лет-
ливост. Тя зависи основно от масата, размерите и  
формата на прашинките. Грубодисперсните частици 
се утаяват по-бързо от фино дисперсните. От осо-
бено значение за експлозивността е и скоростта на 
въздушния поток. При висока скорост на въздуш-
ния поток става преминаване на праха от аерогел в 

Последиците от такъв тип  аварии практически не мо-
гат да бъдат предвидими. Те зависят от съчетанието 
на различни по същност и начин на действие условия.  
Най -  опасния сценарии на развитие, които може да 
се получи е възникване на самозапалване и послед-
ващо иницииране на прахова експлозия. Вероятност-
та за възникване на такъв тип авария е значителна 
във всички отрасли на промишлеността, дейността 
на които е свързана с използването на праха като су-
ровина или получаването му като вторичен продукт. 

СВОЙСТВА НА ПРА ОВЕТЕ ВЛИЯЕ И ВЪР У ТЯ НА-
ТА ЕКСПЛОЗИВНОСТ

Важно значение върху експлозивната на праховете 
оказват техните свойства.

Д с ерс ос

Всеки вид прах се състои от частици с различни раз-
мери. Това се отнася особено за праховете получени 
не в резултат на специално смилане, а при различни 
технологични процеси раздробяване, пресипване, 
транспортиране и др. . По-финно дисперсния прах 
има по-голяма повърхност, по-голяма химическа ак-
тивност, по-ниска температура на самовъзпламеня-
ване и по-широки интервали на взривяване. Скорост-
та му на горене се приближава до скоростта на горене 
на газовете и процесът на горене протича най-пълно. 
Върху дисперсността оказват влияние редица факто-
ри като влажност на въздуха, влажност на материала 
от които той се получава, скоростта на въздушния по-
ток, запрашеността на въздуха и др.

м ес  ос

Химическата реакция между твърдите вещества 
протича по повърхността на твърдото вещество. 
Скоростта на реакцията зависи от големината на до-
пирната повърхност на реагиращите вещества. Ако 
твърдото вещество се раздроби скоростта на реак-
цията се увеличава. Освен химическата активност в 
процеса на раздробяване на твърдото вещество се 
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иг. 1. Те перат ра на апалване на пра ови слоеве с де е-
лини по-голе и от 5 mm

аерозол като по този начин се създават условия за 
възникване на експлозия. Критичната скорост, при 
която става преминаване от едно състояние в друго 
зависи от физико – механичните свойства на час-
тиците и от влажността и от аеродинамичните усло-
вия на средата. кспериментални изследвания по-
казват, че за въглищния прах критичната скорост е
Vкр.  2  4 , а за скален прах Vкр.  1,5  3,5 . С 
увеличаване на влажността на аерогела критичната 
скорост нараства от 1,5  2 пъти. 2

При горене на аерозолите и аерогелите се наблюда-
ват същите закономерности както при твърдите така 
и при газообразните вещества. В процеса на нагрява-
не при дадена температура започва окисление, което 
при определена скорост на реакцията преминава в 
самовъзпламеняване и горене. Всеки прах в зависи-
мост от състоянието, в което се намира има специ-
фична температура на запалване. Това са минимал-
ната температура на запалване на прахов слой при 
аерогелите и минимална температура на възпламе-
няване на прахов облак при аерозолите. Изпитвания-
та за определяне на тези показатели се извършват 
съгласно установените стандарти. 

Съществува диаграма,  , която определя тем-
пературата на запалване на прахови слоеве с дебели-
ни по-големи от 5  в зависимост от температурата 
на запалване на слой с дебелина 5 .

V e  r  дава информация свързана с дан-
ни от различни тестови изпитвания свързани с оп-
ределяне на минималната температура на тлеене на 
прахови слоеве. Той цитира и резултатите от тесто-
вите експерименти на owe  по отношение изпитва-
нията на дървени стърготини, въглища. Получените 
резултати са близки до тези показани в   7 .

В   са показани резултатите от изследванията 
на прахове от различен произход по отношение на 
разглежданите взривоопасни показатели.

Вид	на	праха

Минимална	
температура	на	

запалване	на	прахов	
слой,	
стандарт
	61241	–	2	–	1

Минимална	
температура	на	

възпламеняване	на	
прахов	облак,	

стандарт
	14034 2004

Хранителни продукти

Какао 460 580

Брашно 470 410

Фураж 295 520

Зърно 290 420

Сухо	мляко 330 520

Нишесте 530 380

Захар 360 450

Чай	 на	прах 300 510

Суровини и материали

Въглища 270 590

Торф 320 500

Целулоза 370 500

Дървесни	стърготини 300 400

Хартия 335 570

Корк 300 470

Памук 350 560

Тютюн 300 450

Химически продукти

Ламинат	 остър	прах 330 510

Пертолен	кокс 280 690

Поливинил	ацетат 340 500

Поливинил	хлорид 430 680

Гума	 каучук 220 460

Сажди 385 620

Метали

Алуминий 280 530

Бронз 260 390

елязо 300 310

Магнезий 410 610

Манган	 химически 285 330

Цинк 440 570

Основно изискване за достоверност на резултата при 
провеждане на опитите е минимизиране на експери-
менталната грешка. Тя е свързана както с работата 
на оборудването, така и със самата процедура по 
провеждане на експеримента. За постигане на този 
резултат е необходимо извършване на съответните 
дейности свързани с контрола и управлението на ра-

Та л. 1. Ре лтати от и следванията на пра ове от ра ли ен 
прои од по отно ение на ра гле даните в ривоопасни по-
ка атели
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ботата на стенда и последователно и точно изпълня-
ване на действията свързани с провеждане на опи-
тите. Това включва поддържане на температурата на 
плочата в границите  5 С от зададената и стойност 
за целия период на провеждане на експеримента, 
равномерно разпределение на температурата по по-
върхността на плочата в граница от  1 С, термодвой-
ките и контролера да бъде проверен и калибриран.

ФАКТОРИ ВЛИЯЕ И ВЪР У ЕКСПОЗЛОЗИВНОСТТА 
НА ПРА ОВЕТЕ 

Възникването и развитието на праховите експлозии 
освен, че зависят от свойствата на праховете зави-
сят и от редица други фактори.

Ко е р   р   

За възникване на прахова експлозия е необходимо 
наличие на достатъчно количество прах, в аерозолно 
състояние. Съществуват т. нар. долна и горна концен-
тационни граници на възпламеняване, които оказ-
ват влияние върху експлозивността на праховете. 
Долната граница на възпламеняване представлява 
най-ниската концентрация на горимия прах при коя-
то той може да се запали при наличие на източник. 
Процесът на горене при такава концентрация се ха-
рактеризира с ниска температура и налягане, а също 
и с ниска скорост на разпространение на пламъка. В 
различните литературни източници са публикувани 
различни данни за тази граница. Тя варира от 1  до 
120 3. Теоретично доказано е, че при изгаряне на 
въглищен прах максимален динамичен ефект се по-
лучава при концентрация от 111,4 3, но практиче-
ските експерименти показват, че този ефект може да 
се получи и при 300  400 3. Това се дължи на ре-
дица фактори, оказващи влияние върху запалването 
и експлозията влажност, дисперсност, съдържание 
на летливи вещества и др.  и на факта, че не целия 
прах, намиращ се в сместа участва в експлозията 3 . 
В   са дадени някои от взриво и пожароопасни-
те характеристики на различни горими прахове.

Горната граница на възпламеняване представлява 
най-високата концентрация на горим прах, при която 
той все още може да гори. Тези граници са толкова 
високи, че практически могат да бъдат недостижи-
ми. Някои автори посочват горна граница на възпла-
меняване от 00 3, а други от 2000 - 3000 3. 
Например горната граница на възпламеняване на 
захарен прах е около 1350 3, а за торфен - около 
2200 3. Изследванията за определяне на взриво-
опасните характеристики на праховете се извършват 
в оторизирани лаборатории.

Пе е о с р е

Съществено влияние върху взривните свойства на 
праха оказва пепелното съдържание. Прах от въгли-
ща със съдържание на летливи вещества до 40  и 
на пепел от 15  до 30  не се взривява. Част от при-
лаганите профилактични мерки за предотвратяване 

Наименование 	на	праха

Технически	
анализ

Показатели	за	пожа-
ро-	и	взривоопасност

Влаж-
ност,	%

Пепел,	
%

Температура
на	самовъзпла-
меняване,	 С

ДГВ,
g/m3

Х  

Пшенично	брашно 11,05 1,49 825 35,3

Пшенични	трици	-	дребни 9,36 4,26 825 17,6

Пшенични	трици	-	едри - - 825 45,4

Зърнени	отпадъци	от
пшеница 9,90 9,05 700 20,2

чмично	брашно 11,28 2,54 750 32,8

Овесено	брашно 9,69 3,02 800 25,2

Грахово	брашно 9,43 4,15 750 32,8

Ръжени	трици 10,24 5,70 800 52,9

Зърнени	отпадъци	от	ръж 8,70 3,64 700 50,4

Зърнени	отпадъци	от	просо 10,33 5,43 900 47,8

Овесени	люспи - - 666 22,7

Картофено	нишесте 17,80 3,35 - 40,3

Цвеклова	захар - - 525 8,9

Слънчогледово	кюспе 5,91 5,57 825 22,7

Цвеклови	резанки 11,41 4,98 775 27,7

П    

Алуминиев	прах - - - 58

Дифенил - - 900 12,6

Дървесно	брашно 6,35 5,40 775 30,2

Ленено	кюспе 8,75 8,62 850 30,2

Памучено	кюспе 8,16 6,68 750 22,7

Камфор - - 850 10,1

Колофон - 0,05 900 5

Лигнин 4,8 1,0 775 30,2

Отпадъци	от	лен 8,26 5,5 - 16,7

Мелничен	прах 8,05 16,580 800 17,6

Нефталин 5,50 2,10 - 2,5

Сяра - - 575 2,3

Тютюнев	прах 1,8 7,70 - 101

Фрезован	торф 20,0 5,40 775 20,2

Цинков	прах - - 1000 800

еллак - 2,91 900 15

бонитов	прах - - 860 7,6

Та л. 2. В риво- и по ароопасните арактеристики на ра -
ли ни гори и пра ове

на прахови експлозии са свързани с използването 
на различни видове инертни твърди материали –
флегматизатори. По този начин взривоопасните пра-
хове могат да бъде превърнат в невзривоопасни. 
Най-често използваните флегматизатори са дадени в

 . Данните са получени в обем от 1 3 при енер-
гия на източника   10,000 .
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С р е  е  е ес

Възпламеняването и взривните свойства на горими-
те прахове зависят от количеството газообразни про-
дукти отделени при тяхното изгаряне. Това е особено 
валидно за въглищния прах, чието съдържание на 
летливи вещества се колебае в доста широки грани-
ци. Изследванията са доказали, че въглищен прах съ-
държащ по-малко от 10  летливи вещества практи-
чески е невзривоопасен. При съдържание на летливи 
вещества от 10  до 25  праховете се възпламеняват 
лесно, а налягането на взрива е по-високо. По-ната-
тъшното увеличаване съдържанието на летливи ве-
щества не оказва съществено влияние върху взриво-
опасността на въглищните прахове.

В ос р е  р о е е  

Влагата съдържаща се в праховете затруднява въз-
пламеняването им и разпространението на пламъка 
в тях. Това се обяснява с  факта, че както при твър-
дите вещества така и тук при нагряването се израз-
ходва голямо количество топлина за изпаряване на 
влагата.

С с   

Примесите от негорими газове и пари в праховите 
смеси водят до намаляване на взривоопасността на 
праховете. Това се обяснява с факта, че с внасянето 
на негорими газове и пари в праховите смеси се на-
малява съдържанието на кислорода в сместа, а нама-
ляването концентрацията на реагиращите вещества 
намалява скоростта на реакцията. В   са даде-
ни граничните концентрации на кислород на някои 
прахове, под стойностите на които възпламеняване 
на праха не е възможно.

Тем ер р   р о  смес

При повишаване температурата на средата, наляга-
нето на взрива се понижава в резултат на намаля-
ване количеството на кислорода в единица обем на 
сместа. Този факт се потвърждава от проведени из-
следвания за определяне на взривоопасните харак-
теристики на торфа от Института по торфа на Русия. 

 . Концентрацията на праха при тези опити 
е била 2,1  3, което съответства на условието за 
най-високо налягане 1 .

Горим	прах Инертен	прах

Вид	на	горимия	прах Средно	претеглен	размер, Вид	на	инертния	прах Средно	претеглен	размер,	 Минимално	съдържание	в	
сместа,	%

Метил	целулоза 70 4 	15 70

Органични	пигменти 	10 NH4H2 4 29 65

Въглища 20 3 14 65

Въглища 20 3 35 65

Захар 29,5 3 35 50

Вид	на	праха Средно	претеглен	
размер,	

Гранична	
концентрация	на	
кислорода	 %

Хранителни	продукти

Пшеничено	брашно 60 11

Ръжено	брашно 17 14

Грахово	брашно 25 15

Царевично	брашно 17 9

Изкопаеми	суровини

Въглища	-	тлъсти 	63 14

Лигнитни	въглища 63 12

Въглен	черен 13 12

Промишлени	суровини	и	материали

Алуминий 22 5

Полиетилен 26 10

Гума 63 10

Целулоза 22 9

Метил	целулоза 70 10

Дърво 27 10

Хербициди 10 12

Органични	пигменти 	10 12

Та л. 3. Данни а на - есто и пол ваните лег ати атори  пол ени в о е  от 1 m3 при енергия на и то ника   10.000 

Наименование

Температура	на	прахо–въздушната	
смес,	 С

10 25 200 300

Съдържание	на	кислород,	
kg/m3 0,29 0,27 0,17 0,14

Максимално	взривно	
налягане,	 2 2,6 2,25 1,65 1,2

Та л. 4. Грани ните концентрации на кислород на някои пра-
ове

Та л. 5. В ривоопасни арактеристики на тор а
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Субстанция Формула ,	

Хранителни продукти 

ито 	 20-60

Брашно 	 30

Захар 30

Кафе 8H10N4 2 160

Соя 	 100-460

Ориз 40-120

Пшеничено	нишесте 	 20-60

Картофено	нишесте 	 20	-	25

Какао	на	прах 7H8N4 2 100-180

Семена	за	посев 	 60-260

Органични суровини

Въглища 40	-	250

Дървени	въглища 20

Дървесна	кора 	 40-60

Дърво 	 20-40

Хартиен	прах 	 20-60

Целулоза 6H10 5 35

Каучук	 твърд 	 30

Корков	прах 	 7H5 3 35-100

Метали

Алуминий 50

Магнезий Mg 40-80

Манган Mn 305

Хром 140

Цинк Zn 960

Кадмий 4000

Титан 25-40

Ванадий V 60

Силиций 100

Химически вещества и съединения

Тантал 120

Сяра 15

Цирконий Zr 5	-	15

Барут 	 3- 4 320

Тротил	 75

поксидна	смола 	 15

Лигнин - 20

Найлон 12	 22	 2	 2 20	-30

Памук	 филтър 	 25

Сапун 60-120

ИЗТО НИЦИ НА ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ НА ПРА ОВЪЗ-
ДУШНИ СМЕСИ

При наличие на подходящи условия на горене, за ини-
цииране на процеса е необходим източник на възпла-
меняване. Той трябва да бъде с достатъчна мощност 
и енергия за да възпламени сместа. В   са даде-
ни стойностите на минималната енергия на възпла-
меняване на някои горими прахове. За да се запали 
дадена газовъздушна смес е необходимо енергията 
на възпламенителя да бъде по-висока от енергията 
на възпламеняване на дадената смес.

От голямо значение е силата на термичния импулс. 
При 500 – 700 С искренето преминава в избухване 
с бързо гаснещ пламък, а при повече от 700 - 00 С 
пламъка бързо обхваща цялата прахо-въздушна смес 
и протича експлозия. Влияние върху възпламенител-
ната способност на термичния импулс оказва  и вре-
мето за контакт между източника и сместа – период 
на индукция. Някои от изследванията показват, че за 
запалване на прахов облак периодът на индукция е 
100 - 200 милисекунди. Най-опасни възпламенители 
са тези, които могат да дадат едновременно и меха-
ничен превръщане на аерогела в аерозол  и терми-
чен импулс. 

В зависимост от произхода си източниците на въз-
пламеняване биват

l Пожари

l Механични искри

l лектрически искри и високоволтови дъги - прес-
качане на искри, триене и конусни разряди и др.

l Взривни работи

l Самозапалвания

l Нагрeти тела или повърхности

l Заваряване или рязане

l Горещи частици.

От направения анализ   на причините за въз-
никване на прахови експлозии става ясно, че най-чес-
то срещания източник на запалване на прахо-въздуш-
ни смеси са механичните искри, които се получават 
при различни технологични процеси. Опасността за-
виси от вида на триещия се материал и от относител-
ната скорост W между двойката, както следва

l При W  1   -  няма опасност от искрене и за-
палване

l При W  1 10  - опасността зависи във всеки 
конкретен случай от вида на материалите в трие-
щата се двойка

l При W  1   -  опасност от запалване при ВСИЧ-
КИ СЛУЧАИ.

На следващо място са статичното електричество, тле-
ещите огнища, пожарите и триенето. Вероятността за 
запалване на прахови смеси от различни източници 
зависи от редица причини свързани с технологията 

Та л. 5. В ривоопасни арактеристики на тор а
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експлозия. Според статистиката 
  с най-висок риск са онези 

производства, чиито прахове са с 
най-високо съдържание на летливи 
вещества. Колкото по-висок е отно-
сителният дял на летливите веще-
ства, съдържащи се в праховете, 
толкова скоростта на протичане на 
процеса е по-висока, тоест те са по- 
взривоопасни.

Не по-малко опасни по отношение 
на възпламеняването и експлозия 
са и някои прахове с метален про-
изход. За пример при малко  по-ви-
сока температура T  50оС се 
взривява алуминиевият прах 13 . 

МЕ АНИЗЪМ НА ВЪЗНИКВАНЕ НА 
ПРА ОВИ ЕКСПЛОЗИИ

Възникването на прахова експло-
зия е свързана с вероятността от 
съчетаване на различни фактори по 
време и място, в резултат на което 
се създават условия за възникване 
на процес на горене. Най-често тези 
условия графично могат да бъдат 
представени посредством пентаго-
на на експлозията  (  ).

Механизмът на протичане на про-
цеса на горене при прахо-въздуш-
ните смеси е както при газовите.  
Прахът изгаря в тънкия слой на 
зоната на горене. ирочината на 
пламъка при праховете е няколко 
пъти по-голяма, отколкото при га-
зовите смеси, тъй като горенето 
на праховете протича по-бавно и 
непълно. Пред фронта на пламъка 
аерозолите се нагряват за сметка 
на топлината от зоната на горене, 
която се предава чрез топлопрово-
димост и излъчване. Скоростта на 
разпространение на пламъка при 
аерозолите зависи от дисперсност-
та на праховете и способността им 
да отделят газообразни продукти 
при нагряване. От скоростта на 
нагряване пък зависи и скоростта 
на отделяне на летливи вещества, 
следователно и скоростта на тях-
ното изгаряне. Може да се каже, че 
времето на горене на праха е право 
пропорционално на квадрата на ди-
аметрите на частиците.

Въпреки че е възможна агломера-
ция на много малки прахови части-
ци, обобщено в практиката се прие-
ма, че с намаляване на размера на 
частиците опасността от експлозия 

иг. 2. И то ници на в пла еняване на пра ови експло ии

иг. 3. Пра ове  астващи на - есто в пра ови експло ии

иг. 4. Пентагон 
на експло ията  - 
вероятността от 
с етаване на ра -
ли ни актори по 
вре е и ясто  в 
ре лтат на което 
се с дават сло-
вия а в никване 
на процес на горене

на работа, използваното оборудва-
не, контрола и поддръжката на ма-
шините и съоръженията в безопа-
сен режим на работа, прилаганите 
профилактични мероприятия, из-
ползваните решения при различни 
видове аварии и др.

Всички дейности в различните об-
ласти на промишлеността минно-
добивна, хранително - вкусова, хи-
мическа, дървопреработваща и др.  
свързани с образуване и отлага-
не на значителни количества прах 
притежават висок производствен 
риск от възникване на прахова 
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нараства (   ), поради увеличаване на специ-
фичната повърхност S, 2 3на праховите частици
(  ). С увеличаване диаметъра на частиците, 
скоростта на разпространение на пламъка рязко на-
малява и при определен диаметър пламъка спира да 
се разпространява.

Обикновено в праховите експлозии участват частици 
с размери от 750 до 1000 , въпреки че за носители 
на инициираща опасност се приемат частици с разме-
ри по-малки от 75 . При експлозия на коксов прах 
горенето протича само в газовата фаза по повърх-
ността на частиците. Под въздействие на температу-
рата на тяхната повърхност се образува течен филм, 
наситен с газообразни продукти на пиролизата 13 .

Скоростта на разпространение на пламъка зависи и 
от концентрацията на праха. Този факт се потвържда-
ва и от това, че при възпламеняване на някои горими 
прахове изгарят само газообразните продукти, които 
се отделят при разлагането на горимото вещество, а 
оставащия въглероден остатък не успява да изгори 
1 .

Съчетанието на всички тези фактори по време и мяс-
то могат да доведат до възникване на процес на го-

иг. 5.  Процеси на горене на гори и с ровини и атериали 
при ра ли ен рно етри ен с став

иг. 6. Гра и но представяне на ависи остта е д  спе-
ци и ната пов р ност S  m2/m3 от ра ера на  пра овите 

астици d  m

Куб	със	страна	х 	 	 	 	6 2 3	 	6

Сфера	с	диаметър	х 	 	 	 	 2 3 6 	 	6

За	люспести	частици	със	среден	
размер	х 	 	 	 	2

За	влакна	с	дължина	много	по-голя-
ма	от	диаметъра	х 	 	 	 	2

Та л. 6. Специ и ната пов р ност S  m2/m3 при ра ли ни 
астици

иг. 7.  е ани  на в никване на п рви ни и втори ни пра ови експло ии

рене. Този процес протича с висока скорост и наляга-
не като обхваща всички помещения или изработки с 
подходящи за развитие условия. Праховите експло-
зии могат да бъдат първични и вторични. Първични 
са тези, които възникват при наличие на достатъчно 
количество прах във въздуха и източник на запалва-
не. Запалва се и изгаря само праха, който е в аеро-
золно състояние. Вторична експлозия е тази, при коя-
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то отложения прах по земя, машини и съоръжения се 
вдига и се запалва от първичната експлозия  .

По този начин експлозията може да обхване всички 
помещения или изработки, където е натрупано доста-
тъчно количество отложен прах. В зависимост от кон-
центрацията на праха първичната експлозия може да 
бъде слаба но да доведе до мощна вторична. Наред 
с мероприятията за намаляване на опасността от 
първични експлозии е необходимо да се вземат адек-
ватни мерки за намаляване на риска и от вторични. 
Това се осигурява чрез мероприятия не позволяващи 
отлагането на прах. 

При възникване и развитие на такава експлозия
  последиците могат да бъдат катастрофални 

както по отношение на материалните щети и така и 
на човешките жертви.

За определяне на пораженията от праховите  експло-
зии могат се прилагат различни модели. Те служат 
за определяне на концентрацията на потенциално 
опасното място или на място, където има засегнати 
обекти 14 .

СТАТИСТИКА НА ВЪЗНИКНАЛИ ЕКПЛОЗИИ 
И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯ  

Първите сведения за прахови експлозии са от Англия 
през 1 03 г.

През 1 74 г. американският гр. Минеаполис става 
центъра на мелничарската промишленост. Получа-
ването на брашно чрез смилане на зърно водело до 
образуване на значителни количества прах с прила-
ганите технологии. Така през 1 7  г. възниква прахо-
ва експлозия в един от мелничните заводи. При нея 
от експлозията загиват 17 човека, а 5 други съседни 
предприятия са разрушени.

На 10 ноември 1 11 г. в Глазгоу Англия в завод за 
брашно възниква експлозия, при която загиват 5 
работника, включително три деца играещи наблизо. 
Причината за възникване на аварията била натрупа-
ния прах в помещение в близост до мелницата. Из-
точник на запалване открит пламък от лампа за ос-
ветление.

Точно две седмици след експлозията Глазгоу, в по-
мещенията на фирма „Биби и синове” в Ливърпул се 
получава същата авария, като загиналите са  3  а ра-
нените 101. Дейността на фирмата е била свързана с 
получаване на кюспе и храни за животни. Източника 
на запалване е била искра от електрическото оборуд-
ване на помещението.

През 1 30 г. отново в Ливърпул възниква експлозия 
в силоз, при която загиват 11 работника, а ранените 
са 32. Използваната суровина е била оризово браш-
но, слънчоглед и соя. В резултат на самозапалване на 
брашното в силоза, при източването му се получава 
достатъчно висока концентрация на прах при което 
огнището предизвикало запалването на праха.

На -ти януари, 1 7  г. в Бремен, Германия в завод 
за брашно, възниква прахова експлозия. Производ-
ствения комплекс се състоял от две сгради, свърза-
ни с мост, които е ограден от всички четири страни. 
По този мост  е имало три лентови транспорт ора. В 
мазето на една от сградите възниква пожар, който 
се разпространява до втория етаж. При достигане на 
етажа възниква експлозия, която разрушава едната 
от сградите а другата е частично увредена. Освен 
това засегнати са един силоз и третата сграда. ерт-
вите при инцидента са 14, ранените 17. етите са на 
стойност 100 млн. марки.

На 1  октомври 1 2 г. във френския гр. Мец възник-
ва експлозия във силоз за съхранение на зърно. При 
експлозията загиват 4 човека, един е ранен а осем са 
безследно изчезнали. Източника на експлозията е ис-
кра от удар на метална част. Засегнати са 10 клетки 
в комплекса.

иг. 8. Катастро ални последици при експло ии
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На 1 -ти юли 1 3 г. в завод за производство на алу-
миниев прах избухва експлозия при която загиват 
двама работника, а материалните щети от тази екс-
плозия са значителни.

През 1 7 г. при експлозия в зърнен терминал в град 
Боайе на френския бряг на Атлантическия океан за-
гиват 11 души.

В СА  за периода от 1 0 до 2005 г. са станали 2 1 
прахови експлозии при които са пострадали 37 ра-
ботника, от които 11  – фатално. Средния брой по-
страдали са 3 работника на експлозия, като един от 
всеки седем пострадали е загинал. Отнесени към 
съвременните представи за риска това означава 
11,24 прахови експлозии на година, при три постра-
дали на експлозия и 4,23.10-1 загинали на експлозия. 
Това е твърде голям професионален риск. Нанесени-
те щети са за милиарди долари.

Само през 2003 г. в СА  за били разследвани три 
прахови експлозии 4  в химическата промишленост, 
фармацията, металургията. В една от експлозиите 
участвува прах от полиетилен, при другата прах от 
алуминий. Загиналите при експлозиите са 14, а ра-
нените 7 . От позиция на елементите на риска това 
означава, че пострадалите през тази година са 30 
човека на експлозия, а фаталните последици са 4, 7 
загинали на експлозия, или 1,5 .10-1 загинали на по-
страдал.

Освен споменатите прахови експлозии станали в 
различни отрасли на промишлеността и при различ-
ни технологични процеси, важно е да се разгледат и 
такива свързани с най-широко използваната суро-
вина – въглищата. Те са едни от най-важните за ин-
дустриалното развитие на вропа през  и  век. 
Масовото им използване създало значителен риск от 
прахови експлозии при добива, преработката и скла-
дирането им. В резултат на това броя на тези аварии 
зачестяват, като в края на  и началото на  век 
стават причина за гибелта на много мин ори. Първо-
началното мнение било, че прахови експлозии могат 
да възникнат в мини за добив на въглища, само при 
наличие на газ метан. Този факт се опровергава от 
експлозията станала през 1 0  г. в негазовия рудник 
„Куриер” Франция. При тази авария загинали 1100 чо-
века. Поредицата от последващи експлозии станали 
причина за по-сериозно изучаване на експлозивните 
свойства на въглищния прах. Въпреки това през 0-те 
години на миналия век става най-голямата катастро-
фа свързана с експлозивността на праховете. Това е  
експлозията на въглищен прах в подземен рудник в 
Китай, при която загиват 1 00 човека, а материални-
те щети практически не са могли да бъдат определе-
ни. След тази трагедия започва изучаване на слож-
ните процеси свързани с механизма на възникване и 
развитие на такъв тип горене. Въпреки всички усилия 
обаче риска от експлозии при дейности свързани с 
отделяне и отлагане на значителни количества прах 
горим прах остава съществен и до днес.

България също е сред страните с регистрирани пра-
хови експлозии. Най-съществената от тях е станала-

та през 70-те години на миналия век експлозия на 
въглищен прах в Брикетна фабрика на ДСО Мини „Ма-
рица-изток”. Аварията е предизвикана от запалване 
на гумена лента в естакада на приемни бункери, къ-
дето се е натрупал достатъчно количество отложен 
прах. Последиците от тази авария са трима загинали 
пожарникари гасящи пожара и разрушена естакада.

Друг случай е станалата през 1  г. прахова експло-
зия в силоз за съхранение на слънчогледово кюспе в 
завод за производство на олио „Калиакра”. В резултат 
на експлозията е разрушена горната част на силоза.

Всички разгледани случаи на станали експлозии по 
света показват, че съществува потенциална опасност 
от възникване на прахови експлозии при процесите, 
свързани с образуване на горим прах като резултата 
от технологията или при използването му като суро-
вина. За да се минимизира риска от такава авария на 
първо място са приети единни норми за класифици-
ране на праховете по отношение на тяхната взриво- и 
пожароопасност.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКОВИТЕ ЗОНИ ПРИ ИЗПОЛЗВА-
НЕ НА ГОРИМИ ПРА ОВЕ

Съгласно БДС N 1127-1 201  праховете се разделят 
на две групи  

А. Взривоопасни прахове  

Б. Пожароопасни прахове 5 .

Според БДС N 007 -10-2 200 , БДС N 007 -10-2  
2015 и Директива 1 2 О зоните в които се из-
ползват горими газове или прах се класифицират съ-
ответно 20, 21 и 22 за горими прахове

Зо р е  р о е мес  р  о е  
ор м  р о е

l Зо  
Място, където експлозивна атмосфера под фор-
мата на облак лесно горим прах във въздуха е 
налице непрекъснато или за дълги периоди или 
възниква често.

l Зо   
Място, където експлозивна атмосфера под фор-
мата на облак от запалим прах във въздуха е ве-
роятно да възникне понякога при нормални усло-
вия на работа.

l Зо   
Място, където експлозивна атмосфера под фор-
мата на облак от запалим прах във въздуха не е 
вероятно да се появят при нормална работа, но 
ако възникне, ще просъществува само за кратък 
период.

Опасните места могат да се класифицират по зони 
на основата на честотата и продължителността на 
случаите на възникване на експлозивна атмосфера

 .
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Примерни зони за възникване на експлозивна атмос-
фера от прах могат да бъдат

l З  о  – места с постоянни източници на прах 
- вътрешността на бункери, силози, циклони, фил-
три, транспортни системи за прах, с изключение 
на някои части на лентови и верижни транспор-
т ори, смесители, мелници, сушилни, събиране в 
кош оборудване и др.

l З  о   – места с непостоянни източници на 
прах в непосредствена близост до вратите служе-
щи за достъп до помещения категоризирани като 
опасни по отношение на горими смеси, в непо-
средствена близост до точката на пълнене и из-
празване на камиони, взимане на проби в станции, 
места където се натрупва прах поради проблем в 
технологичния процеси е вероятно образуване на  
експлозивна атмосфера.

l З  о   - ръкавни филтри при които в случай на 
неизправност не може да доведе до образуване 
на експлозивни смеси, места в близост до оборуд-
ване, което трябва да се отворя най-рядко, пнев-
матична техника, гъвкави връзки, които могат да 
бъдат увредени и др.

При определяне на зоните съществува една особе-
ност, а именно че

При едновременно отделяне на горими газове и 
прахове зоните на потенциално експлозивна атмос-
фера се класифицират по експертна оценка за раз-
витие на опасността по ефекта на доминото, на ос-
новата на пожаротехническите им характеристики и
БДС EN 60079. [28]. 

Важно значение за намаляване опасността от въз-
никване и развитие на експлозии е познаването на 
взривоопасните характеристики на праховете. На 
база данните получени при определяне на тези по-
казатели се предприемат мероприятия недопускащи 
създаване на условия за авария. 

ЗАКЛЮ ЕНИЕ

Възникването и развитието на праховите експлозии 
е сложен процес, свързан с въздействие на много и 
различни фактори.  Управлението на риска от такъв 
вид авария е свързано както с познаване свойствата 
на горимите прахове и смеси така и с опасностите, 
които създава съответния технологичен процес. Раз-
познаването и разбиране на рисковете са първите 

стъпки в разработването на безопасни системи за 
мониторинг и управление на опасността от запалва-
не и експлозии. Динамиката на индустриалната дей-
ност обаче изисква много по-голям резерв за безо-
пасност, поради което профилактиката на праховите 
експлозии е свързана с елиминиране или поне мини-
мизиране появата на условията, водещи до възниква-
не на експлозии.
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Та л. 7. Класи икация на опасните еста
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РЕЗЮМЕ  Неотдавнашно проучване на възможните 
фактори за ограничения брой на професионално изя-
вяващи се носители на сертификати за компетентност, 
издадени от южноафриканското правителство, моти-
вира изследване на международните модели за оцен-
ка на компетентността на маркшайдери за целите на 
професионалната регистрация. Направена е критична 
оценка на образователните програми за маркшайдери 
в Австралия, Германия и Обединеното кралство, които 
са сравнени с действащите в жна Африка. Периодът 
за придобиване на висше образование и изискванията 
за регистрация изглеждат сходни за повечето страни. 
Установено е, че в отделните образователни модели 
процесите за оценка на професионалната компетент-
ност значително се различават. Тези модели на оцен-
ка се съпоставят с действащия модел в жна Африка, 
използван от Министерството на минералните ресурси. 
Силните страни на всеки модел са установени и откро-
ени, за да се разработи предложение за алтернативна 
форма на обучение в магистърска степен и оценяване 
на професионалната квалификация. Резултатите от из-
ходното ниво, използвани от Съвета на инженерите на 

жна Африка eer  o  o  o  r , , 
са сравнени с определените в някои от моделите изиск-
вания за компетентност. Твърди се, че структурираният 
подход за развитие на компетентност чрез структури-
рано квалификационно обучение в магистърска степен 
ще осигури подобряване на скоростта на вземане на 
изпитите за професионална регистрация. Разработено 
е предложение за модел на магистърска квалификация 
или обучителна програма, които биха осигурили струк-
туриран подход за получаване на компетентност. То се 
основава на силните страни на различните модели на 
компетентност и се обсъжда в подробности.

КЛЮ ОВИ ДУМИ  мониторинг на деформации и движе-
ния  прецизни геодезически измервания – методи и ин-
струменти

Доклад  и несен на V  е д народен конгрес по арк а дерство  ри е н  Австралия  12-16 септе ври 2016 г.
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ЕНДРИК ЕНИ  ГРОБЛЕР е професор и ръководител на Департамента по 
минно инженерство и маркшайдерство в Йоханесбургския университет. Той 
е сертифициран маркшайдер и бивш президент на Института на маркшай-
дерите в жна Африка. Започва кариерата си като обучаем през декември
1 7 г.  завършва висше образование и получава Правителствено свидетел-
ство за маркшайдерска компетентност през 1 4 г. Проф. Гр облер има над 
25-годишен опит в индустрията, 15 от които е бил отговорен инспектор в някол-
ко южноафрикански минно-добивни проекта, включително рудници за злато 
и уран, находища на никел, платина, хром и въглища. В тях задълженията му 
основно са в областта на минното планиране, оценка на рудни запаси, опро-
бване, развиване и изравняване на опорни мрежи, минни спорове и съдебни 
инспекции. Неговите области на експертиза включват жиротеодолитни ориен-
тирания и руднични опорни мрежи със стенни репери. Опитът в изследовател-

ската му работа е свързан с минното дело в жна Африка, Зимбабве и Демократична република Конго. 
Настоящите изследователски области на проф. Гр облер включват лазерно сканиране за създаване на 
документация и мониторинг, използване на дистанционно пилотирани въздушни системи  и прило-
жения за виртуална реалност при разработване на образователни програми, които да се приведат в съот-
ветствие с изискванията на 4.0.

на минералните ресурси T e o  r  o e 
or e e or  o  er  e  V o , или 

V , ако бъде назначен за компетентно лице 
за оценка на рудните запаси

l Инженерни проучвания, включително проектира-
не и изграждане на инфраструктура, като напр. 
транспортни ленти и прокарване на шахти

l Топографски измервания с цел актуализиране на 
минни планове в съответствие със законовите из-
исквания, както и за целите на минното планира-
не

l Следствени действия в случай на голяма авария с 
поражения или смъртни случаи в резултат на мин-
ните дейности

l Проектиране и планиране на развитието на мин-
ните работи

l Минно планиране, включително изчисляване на 
кондиционни граници, експлоатационни срокове и 
краткосрочните планове

l Текущо оценяване, включително от ежедневен 
контрол на опробването до оценяване на ресурси-
те

l Минни спогодби, включително изчисление на въз-
връщаемост на запасите и изчисление на коефи-
циенти на управление

l Минно отчитане на добити количества и произво-
дителност

l Мониторинг на рехабилитация на мини

l Мониторинг на деформации.

От гореизброените изисквания може да се направи 
изводът, че маркшайдерът трябва да предоставя под-
робна, актуална и правилна информация, която може 
да се използва за оценка, планиране и проверка на 
доходоносността на добива на минерални запаси.

ВЪВЕДЕНИЕ

В жна Африка маркшайдерството е регламентира-
но от Наредба 17 2  а  от Закона за безопасна рабо-
та в мините, според която  „Работодателят е длъжен 
да назначи компетентно лице, което да отговаря за 
измерванията, картирането и създаването на руд-
ничните планове в мината“. Всяка действаща мина 
трябва да назначава сертифициран маркшайдер, кой-
то да отговаря за точното местоположение на цяла-
та надземна и подземна инфраструктура на мината, 
свързана с границите на правата за добив на мине-
рални ресурси и потенциалните рискове, като напри-
мер стари минни изработки и натрупвания на вода и 
газ. За първи път задълженията на маркшайдера и 
наказанията за неизпълнение на задълженията му 
са регистрирани през 1 4 г. от Парламента на ж-
ноафриканската република  r e e e  
Vo r  в началния период на откриването на зла-
то и диаманти в жна Африка. При изпълнението на 
задълженията си, съвременните маркшайдери тряб-
ва да спазват Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд в мините  2  от 1  г., Закона за 
разработване на минерални и петролни ресурси и 
правилата на Кодекса за докладване на резултати 
от проучвателни дейности на минерални ресурси и 
на минерални запаси на жна Африка o  r  

er  e o r e  o e, или T e o  r  o e or 
e e or  o  or o  e , er  e o r e  

 er  e er e , . Задълженията на юж-
ноафриканския маркшайдер включват

l Подготовка на задължителни и законосъобразни 
подземни и наземни минни планове

l Подготовка на планове за издаване на разреши-
телни за минни дейности и на разрешения за мин-
ни подизпълнения

l Съответствие с Кодекса за минералните ресурси 
на жна Африка  и с Кодекса за оценка 
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За да стане сертифициран маркшайдер, човекът е 
длъжен да завърши висше образование ОКС  и да 
придобие определен брой години професионален 
опит, преди да му бъде разрешено да положи дър-
жавни изпити. Настоящият коефициент на вземане 
на крайното квалификационно ниво, според което на 
маркшайдерите се издава „лиценз за професионална 
дейност“, е причина за безпокойство още от момента 
на първоначалното въвеждане на тези квалифика-
ции от държавата ow - ro, 1 4 . Това безпо-
койство е свързано с въвеждането през годините на 
Национална диплома за квалификация и последваща 
бакалавърска степен, които не са довели до почти 
никакъв осезаем ефект Гроблер, Доклад за процеса 
на оценка при издаване на удостоверения за профе-
сионална квалификация по маркшайдерство, 2014 г. . 
Освен проблема с темповете и броя на придобитите 
професионални разрешителни, който индустрията 
изпитва от години, съществуват и две различни фор-
ми на „професионална регистрация“. Маркшайдерът 
се регистрира като „Професионален маркшайдер”, 
въпреки че жноафриканският съвет за професио-
нални и технически геодезисти o  r  o  
or ro e o   Te  r e or , или T , 

който, макар и признат за компетентен орган за впис-
ване на рудни залежи и установяване на частна прак-
тика, не предоставя на маркшайдера официално при-
знаване от държавата да бъде назначен за отговорен 
маркшайдер при минна дейност. За такова назначе-
ние маркшайдерът трябва да положи строг набор от 
изпити, създадени за проверка и в крайна сметка 
определяне компетентността на геодезиста да полу-
чи „лиценз за професионални правомощия“ под фор-
мата на държавно удостоверение за компетентност 

o er e  er e o  o e e e, , издадено 
от Министерство на минералните ресурси re or e 
o  er  e o r e , .

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ КОМПЕТЕНТНОСТТА 
В ТОЗИ КОНТЕКСТ

Общото определение за компетентност е „способнос-
тта да се извършва нещо успешно или ефективно“ 
Оксфордски речници, 2015  за този термин теза-

урусът синонимният речник  предоставя алтерна-
тивни думи като  способност, умение, готовност, 
компетенция и ноу-хау. жноафриканският Закон за 
здравословни и безопасни условия на труд в мините 
определя компетентно лице като такова, което е ква-
лифицирано по силата на знания, обучение, умения 
и опит да познава разпоредбите на Закона за безо-
пасност в мините и правилата за прилагането му и 
е обучено да разпознава потенциални опасности. 
Такова компетентно лице притежава подходящо сви-
детелство за компетентност , 2011 . Идентифи-
цирането на риска Министерство на труда на СА , 
2015  в резултат на обучение и опит се счита за част 
от способността на компетентния човек.

Според Насоките за най-добра практика за разра-
ботване на университетски учебни програми жно-
африканския институт за минно дело и металургия 

o  r  e or   e r , или 
, определението за компетентно лице спо-

ред жноафриканската агенция за професионална 
квалификация o  r  o  or , 

 е човек, който „демонстрира способността, ви-
зирана по отношение на знания, специфични умения 
или комплексен набор от умения, способности и цен-
ности, изпълнени в определен диапазон или контекст 
и в съответствие със специфични стандарти“. Такъв 
човек, според определението, показва комплексно 
разбиране на производителност, системи и способ-
ност да отнася тази производителност към други 
сродни контексти и има способността „при нужда да 
създава иновации“. жноафриканският институт 
за минно дело и металургия, 2015 . Накрая, Законът 
по геодезия на щата Куинсланд от 2003 г. определя 
компетентността като „комбинация от квалификации, 
умения, знания и опит“ Законът по геодезия на щата 
Куинсланд 2003, 2015 .

Определяйки общите знаменатели от тези дефини-
ции, терминът „компетентност” в референтната рамка 
на този документ може да бъде определен като  „Спо-
собността, по силата на образование, умения, знания 
и опит, да идентифицира потенциалните опасности и 
успешно да се справя със ситуациите“. Очаква се ком-
петентното лице да действа вещо в професионален, 
етичен и технически контекст на средата, в която се 
очаква същото да работи.

ОБОБ ЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ МОДЕЛИ 
ЗА РАЗВИТИЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА 

Извършена е оценка на редица модели за регистра-
ция, използвани за определяне на компетенцията на 
лицата с необходимите качества. В жна Африка са 
налични два модела, а именно  процесът на регистра-
ция към жноафриканския съвет за професионални 
и технически геодезисти T  и изпитният процес 
на Министерство на минералните ресурси . В 
Австралия са сравнени моделите на Западна Австра-
лия, Нов жен Уелс и Куинсланд. В Германия моделът 
за процесът на регистрация като маркшайдер пред-
ставя подробен график на работата, която трябва да 
бъде извършена в промишлеността и обществените 
услуги. Моделът на Обединеното кралство за марк-
шайдери във въгледобива дава представа за значи-
телното намаляване на обема на минната индустрия 
в тази страна и произтичащите от изискванията за 
здраве и безопасна работа ефекти върху промишле-
ния отрасъл. Направено е сравнение на различните 
модели въз основа на ключовите компоненти, иден-
тифицирани като определящи за компетентността.

Ю о р с  с е   ро ес о   е -
ес  ео е с       

      

жноафриканският съвет за професионални и тех-
нически геодезисти T  изисква от лице, което 
желае да се регистрира в категорията на маркшай-
дер, да премине минимален период от интегрирано с 
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работа обучение or  e r e  e r , или  с 
продължителност 220 работни дни, през което тряб-
ва да бъдат завършени определени аспекти на мар-
кшайдерското проучване жноафриканският съвет 
за професионални и технически геодезисти, 2015 . 
Тези аспекти включват  определен брой смени при 
извършването на подземно пробовземане, проучване 
или изчисляване на запаси, планиране развитието на 
рудника и управление на проекти. Портфолиото от из-
вършената работа се подписва от наставник. Въпре-
ки че процесът на регистрация позволява на марк-
шайдера да извършва работа като компетентно лице, 
както е дефинирано от Кодекса за минералните ре-
сурси на жна Африка , той не предоставя 
„лиценз за упражняване на дейност” като сертифици-
ран маркшайдер. „Лиценз за професионална дейност“ 
може да бъде издаден единствено от Министерство 
на минералните ресурси .

М с ерс о  м ер е рес рс   Ю  А -
р        

За да може един маркшайдер да кандидатства за по-
лагане на изпити за Сертификат за компетентност  
Маркшайдер, кандидатът трябва да представи прото-
кол за трудов стаж, потвърждаващ съответния опит, 
включително минимум от „най-малко три години 
практически опит в маркшайдерското дело, одобрен 
от комисията, при условие че една година е била в 
подземен рудник“ e r e  o  er  e o r e  

, 2015 . Кандидат, който е завършил ОКС, трябва 
да се запише за следните официални изпити

l Маркшайдерство 2

l Маркшайдерство 3

l Минно законодателство.

Необходимо е да извърши заснемане на част от ми-
нен участък до 10 десет  хектара, и в резултат на 
измерванията си да състави план върху траен черто-
жен материал e r e  o  er  e o r e  , 
2015 . 

При успешно покриване на тези изисквания геодез-
истът получава Държавно удостоверение за компе-
тентност  Маркшайдерство, което е валидно за всич-
ки минни дейности въгледобив и рудодобив  в жна 
Африка. Съдържанието на изпитите не се е промени-
ло съществено от 1 05 г. e , 2003 .

Изискванията за регистрация на жноафриканския 
съвет за професионални и технически геодезисти 

T  и Министерство на минералните ресурси 
 са отделни процедури и всеки маркшайдер, 

който желае да бъде назначен в мина, трябва да полу-
чи Държавно удостоверение за компетентност, за да 
практикува. Предлага се да се използва комбинация 
от изисквания за тези два модела като предпоставка 
за изпитния процес за получаване на Държавно удос-
товерение за компетентност .

С е   ео е   рос р с е  орм   
Но  Ю е  Уе с 

Изследванията предоставят само ограничена инфор-
мация. Според тази информация маркшайдерът тряб-
ва да извършва проверки, които включват

1. Осъществяване на проекти, съответстващи на 
действащото законодателство. Три са проектите, 
които трябва да бъдат осъществени и разгледани 
от борда, а именно

. Маркшайдерски измервания, официални руд-
нични планове и архивни проучвания. Изисква-
не по този проект е кандидатът да е получил 
поне „104 седмици признат практически опит“ 
в маркшайдерското дело. От кандидата се из-
исква да включи „подробен писмен доклад“ за 
подготовката, наблюдението и изчисляването 
на всички данни, включително и за процесите 
на калибриране и проверка.

б. Проектиране и проучване на инженерни рабо-
ти, които са портфолио, включващо подготов-
ка, проучване и изчисления на най-малко два 
проекта, избрани от списък, който включва 
основна повърхностна инфраструктура, пре-
трасиране на конвейерни ленти, шахти или хо-
ризонтални инсталации или основна рехабили-
тация на повърхността.

в. Портфолио, състоящо се от подробен доклад по 
конкретни аспекти на планирането и оценката 
на мина, използващ за основа на проучването 
действаща мина.

2. Двучасов писмен изпит по законодателство, на 
който трябва да се докажат „знания и разбиране“.

3. Накрая се полага устен изпит, който е необходим 
за демонстриране на професионална компетент-
ност. New o  e  o r  o  r e   

 or o , 2015 .

М с ерс о  м е  е   З  А с р -

Маркшайдерите в Западна Австралия могат да кан-
дидатстват за сертификати степен 1 или степен 2. 
Сертифицирането на степен 1 е за подземни разра-
ботки, а издаването на сертификат степен 2 е ограни-
чен до операции в открит рудник. Всички кандидати 
трябва да притежават призната диплома или степен 
да са завършили ОКС  по геодезия.

Лице, кандидатстващо за сертификат степен 1, тряб-
ва да представи доказателства за извършване на 
подземни измервания под надзор за период не по-ма-
лък от 24 месеца. Комисията приема следните като 
задоволяващи това изискване  опит при първичен 
контрол на повърхността  отвесиране на вертикални 
шахти  подземни измервания  проучвания за поста-
вяне на маркшайдерски знаци. Необходимо е да се 
включи професионална препоръка под формата на 
„писмено потвърждение за годността на кандидати-
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те за регистрация“ o er e  o  e er  r  
e r e  o  e   e ro e , 2015 .

В случай на кандидатстване за сертификат степен 2, 
трябва да се предоставят доказателства за измер-
вателни дейности под надзор при минни дейности в 
кариери открити рудници за период не по-малък от 
12 месеца. Комисията счита като задоволяващо това 
изискване  опит при първичен контрол на повърх-
ността, измервания на минните изработки и измерва-
ния на складирана минна маса, също и извършване 
на измервания, които достатъчно обективно да отра-
зяват положението на забоя o er e  o  e er  

r  e r e  o  e   e ro e , 2015 .

След представянето на това портфолио се провеж-
да интервю и се прави устна оценка, съсредоточена 
върху  законодателството, минните плановете, мре-
жа минни изработки и данни за тях, мониторинга на 
деформациите и отчитането на обеми в края на ме-
сеца. Това интервю включва представяне на план и 
компютърен маркшайдерски сценарий.

Ком с  о ео е    К с  

Оценяването на компетенциите е въведено от Коми-
сията по геодезия на щата Куинсланд и е в отговор 
на Закона за геодезистите от 2003 г. ee  

r e or   2003, 2015 , в който изрично е дадено 
определение за компетентност. Необходимите пара-
метри за компетентност са
1. Професионален опит
2. Набиране на данни и информация
3. Управление на данни и информация
4. Представяне на информация
5. Бизнес, управление и гарантиране на качеството

. Комуникации
7. Системи за пространствено определяне на точки-

те и за бази данни
. Поземлено и устройствено планиране незадъл-

жителни
. Разработки по контрол, измерване и локализира-

не незадължителни
10. Проучване, разработване и търговия търговски 

въпроси незадължителни
11. Образование и практика незадължителни  

e , 2007 .

Предпоставка за кандидатстване за сертификата за 
компетенция е призната степен по геодезия. Методи-
те за предоставяне на доказателства за изброените 
параметри на компетентност включват

1. Индивидуални елементи, което е абзац в писмена 
форма, написан от първо лице, описващ изпълне-
на от кандидата задача и подписан от „удостове-
ряваща страна”

2. Доклади за кариерни етапи, описващи проект или 
период на работа, съсредоточени върху лични-
те приноси, „проблеми, пред които се е изправял 
кандидатът, намерените решения, направените 

преценки и резултатите и въздействието на тях“ 
e , 2007 .

Проектът за професионална оценка е проект, пред-
приет от кандидата за показване на компетенции-
те му под наблюдението на оценител. Такъв проект 
трябва да бъде сложен пример за цялата работа, 
която е предприета от кандидата. След успешното 
завършване на проекта за професионална оценка, се 
издава сертификат за компетенция. Преди да канди-
датстват за одобрение, всички геодезисти трябва да 
попълнят шест части, включително  лични качества 
образование и етика , събиране на данни, извършва-

не на геодезически заснемания, полеви измервания, 
ефективни комуникационни и контролни проучвания. 
Може да се получи одобрение за  кадастрална рабо-
та, инженерна дейност, за открит добив, за подземен 
добив на въглища, както и за подземен рудодобив. 
Основна иновация на тази система е назначаването 
на обучаващ застъпник, който действа като посред-
ник между кандидата и менторите и разрешава вся-
какви въпроси, които могат да възникнат по време на 
периода на обучение. Нормалната продължителност 
на процеса за придобиване на документ за компетен-
ция е между две и три години.

Герм с  м р ер “

Задълженията на германския маркшайдер могат да 
бъдат най-добре дефинирани от определението, да-
дено от Международния съюз на маркшайдерите 

 er o  o e  o  e r e , 2015  и 
те включват  отговорност по отношение на геология, 
механика на скалите, дейности, свързани с околната 
среда, както и такива следващи добивните процеси 
като мониторинг на мулдата и укрепване на сляга-
нето. Геодезистът трябва да действа независимо от 
минното дружество по отношение на правните изиск-
вания, визирани от минната администрация и опреде-
лени от Федералния закон за минното дело добив на 
суровини на Германия от 1 0 г. e er e e , 
Указа за маркшайдерски дейности от 1  г. и Гер-
манските промишлени стандарти за изготвяне на 
минни планове N21 01 до N21 21 . Разпоред-
бите на Закона за минното дело изискват всички 
необходими минни карти да бъдат подготвени и по-
дписани от правоспособен маркшайдер. Официални-
те минни планове се изготвят в две форми, една за 
минните власти и една от компанията. При специал-
ни условия или специфични обстоятелства минният 
план може да бъде предоставен и на общественост-
та. Германските минни власти извършват инспекция 
на плановете на всеки две години.

Минималното ниво на квалификация за достигане до 
процеса „кандидат за маркшайдер”, е 5-годишна ма-
гистърска степен по геодезия маркшайдерство, коя-
то може да бъде завършена в Университета на Севе-
рен Рейн-Вестфалия  Висше училище техническо на 
Рейн-Вестфалия er  or e - e e 
Te e o e e , T  в Аахен, в Тех-
нически университет Минна академия Фрайберг T  

er e e re er  или в Технически университет 
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в Клаустал, Долна Саксония T   e e , 
o  o  e r e or  er r o , 2015 . Ос-

новните понятия по маркшайдерство са включени в 
3-годишната бакалавърска програма по „Инженеринг 
на суровините“. Програмите за бакалавърска степен 
са предпоставка за последваща магистърска програ-
ма. Подробните теми, свързани с маркшайдерството, 
са интегрирани в двугодишната магистърска про-
грама „Инженеринг на суровините“, която включва 
области като  инженеринг на сляганията, географски 
информационни системи, управление на минерални 
ресурси, специални маркшайдерски и геодезични ме-
тоди и геофизика.

Магистърската степен е необходимо условие за 
последващото обучение в по-високо ниво на държав-
на служба 2 години в минна администрация  e, 
2015 . Ако докторантът желае да бъде признат за 
„Маркшайдер“, от него се очаква да премине практи-
ческо обучение в областта на маркшайдерското дело. 
То се основава на двугодишен период като „младши 
геодезист за държавната служба по маркшайдер-
ство в германската „висша минна администрация“. 
Практиката е „младши геодезистът“ прекарва тези 
„наряди“ на назначение като държавен служител. 
„Младши геодезистът“ получава ниско заплащане от 
приблизително 1300 на месец от минната админи-
страция e e , Образование на геодезисти след 
дипломирането, 2015 . През двугодишния период на 
работа към служба „геодезия”, поне  месеца трябва 
да бъдат прекарани в подземен рудник за добив на 
въглища или в солна мина такава за поташ . Трябва 
да бъдат изработени 120 „наряда“, които да включват 

0 „наряда“ в „дълбочина“ в подземен рудник и в от-
крит рудник, плюс допълнителни 40 „наряда“ с общ 
практически опит. Необходими са още  месеца, кои-
то трябва да бъдат прекарани в работа пряко за мин-
ната администрация. Хегеман предоставя подробен 
календар на подготвителната фаза, като подробно 
описва различните звена, където трябва да се пре-
кара времето на стажа e e , o  o  e 

r e or  er r o , 2015

1. 5 месеца в минна компания

2. 2 месеца в Държавна служба по геология
3. 2 месеца в Държавна служба по геодезия
4. 1 месец в Държавна служба „Поземлен регис-

тър” ”Кадастър”
5. 1 месец в Държавната служба „Планиране” или по-

добна служба
. 1 месец  пътувания с посещения на минни компа-

нии в Германия
7. 2 месеца в местната минна администрация

. 10 месеца във „висшата минна администрация“  
през този период се включва и подготовката на 
дисертация в рамките на двумесечен период.

Кандидатът трябва да изготви техническа теза в рам-
ките на два месеца. Ако тезата не бъде предадена в 
точното време или се установи, че е недостатъчна, 
кандидатът бива скъсан на изпита и не може да участ-
ва в писмените изпити e e , Veror  er e 

  r  r e  ere  e  
 r e e , 2015 . След приключване на пе-

риода на обучение, „младшият служител” придобива 
право да положи втори държавен изпит. Този изпит 
е с продължителност пет часа и се провежда в про-
дължение на три последователни дни. Изпитът е по 
2 избрани от кандидата теми. Темите се предоставят 
под формата на запечатан плик, който в края на 5-ча-
совия период се запечатва и връща на изпитващия. 
Трябва да бъде проведено 75-минутно интервю - ус-
тен изпит по всички аспекти на маркшайдерството, 
както и по икономика на минното дело и кадастрал-
ното право. Като част от този изпит кандидатът тряб-
ва да може да направи презентация по тема от запис-
ки, предоставена на кандидата три дни преди изпита 

e e , o  o  e r e or  er r o , 
2015 .

След успешно завършване кандидатът може да се ре-
гистрира като „маркшайдер-оценител“ нем. “ e or 

e  r e er ” , което е първото от четирите 
маркшайдерски нива в минната администрация. На 
този етап лицето може да избере да остане в минната 
администрация или да премине към частна дейност. 
Ако маркшайдерът остане в минната администрация, 
може да получи още три титли или категории в следния 
ред  „маркшайдер” „ er er e r “ , след това 
„старши маркшайдер” „ er er er e r “  и на-
края „главен маркшайдер” „ er er e re or“  

e e , o  o  e r e or  er r o , 
2015 .

Сер   ом е е ос   с ер   е о-
  с о е с е с р оре е  Пр   

е о с ос   р   О е е о о р с о

В Обединеното кралство Комисията за квалифика-
ции в минното дело e  o  o r , 
или  осъществява надзор върху издаването на 
сертификати за маркшайдери за въглищните мини 

e e , 2015 . Не е сигурно дали съществува по-
добен сертификат за рудодобивни мини. Според Лий-
фийлд процесът може да бъде обобщен по следния 
начин  минималното изискване геодезистът да по-
лучи право да бъде оценяван професионално е да 
притежава бакалавърска първа  степен на обучение 
като геодезист. Кандидатът трябва да е работил общо 

0 седмици под земята e e , 2015 . Като се взе-
мат предвид отпуските и циклите на обучение, това 
предполага минимум от 1  месеца до две години за 
завършване на бакалавърска стажантска фаза на 
обучение. След това кандидатът трябва да изпълни 
тридневен изпитен срок. Този изпит се провежда на 
място от независим маркшайдер e e , 2015 . 
Според Лийфийлд изпитите могат да бъдат обобщени 
както следва

1. Ден 1. Геодезистът развива подземен полигонов 
ход траверс , който включва тригонометрично 
нивелиране, както и решаване на различни пози-
ционни задачи.
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2. Ден 2. Геодезистът изпълнява подземен нивела-
чен ход на пътен участък, по време на което тряб-
ва да бъдат проведени достатъчно наблюдения, 
необходими за извършване на конкретни изчисле-
ния през третия ден от изпита.

3. На третия ден от изпита явно се оценяват проце-
дурите в офиса, които се очаква да извърши един 
маркшайдер. Това се извършва на три части, а 
именно

а. Част 1. Трябва да се изчисли завършения под 
земята полигонов ход заедно с работата по по-
ставянето на маркиращи знаци.

б. Част 2. Геодезистът трябва да изчертае надлъ-
жен профил от нивелачните измервания и да 
изчисли наклоните, както и да завърши изчис-
ленията за корекции до достигане на проекта.

в. Част 3. Очаква се геодезистът да разшири част 
от изработките по план в мащаб 1 2500. Този 
план от 2,0  на 1,0  изисква разширяване 
на измерванията, перпендикулярни на главна-
та ос, както и нанасяне на координати. Трябва 
да се посочат предпазни зони, са изискуеми от 
законодателството свързано с изкопно-иззе-
мащи действия, а от тази информация трябва 
да се изчисли количеството на добитите въгли-
ща, както и оставащите запаси.

АНАЛИЗ НА ПРЕСЕ НИТЕ ОБЛАСТИ В МОДЕЛИТЕ ЗА 
ОЦЕНКА

Използвана е матрица от пресечните общите  об-
ласти на различните модели на квалификация, за да 
се идентифицират общи области и такива, където е 
възможно подобрение. Идентифицирани са критични 
области, основаващи се на определението за ком-
петентност, а именно  образование  умения както 
са дефинирани от различните комисии  определени 
познавателни компоненти както са определени от 
доказателствата, изискуеми от комисиите  практи-
чески опит изискуемо доказателство за практически 
професионален  опит и, където е приложимо, офици-

ално потвърждение на същия  и накрая формата на 
оценка за определяне на компетентността.

О р о е

Минималната квалификация за регистрация при раз-
личните комисии разкрива, че в болшинството случаи 
минималното изискване за вписване е бакалавърска 
степен по геодезия. Интересно е да се отбележи, че в 
повечето случаи тази бакалавърска степен е по обща 
геодезия, а не е специализирана степен по маркшай-
дерство.

Уме

Методът, при който в различните документи се опре-
делят специфичните умения, варира значително. За-
падно австралийският модел дефинира тези умения-
та най-обстойно, като се започне с личните качества, 

комуникацията и едва след това се премине към 
основополагащите умения за контрол, измервания, 
набиране на данни и дейности зависещи от типа на 
строителство.

Въпреки нечии възможни твърдения, че това са „лич-
ностни, социални и комуникативни“ умения, те са 
основно умения, което се изискват от всеки компе-
тентен геодезист маркшайдер и които всъщност би 
трябвало да бъдат оценявани. В повечето сертифика-
ти може да се наблюдава силен акцент върху законо-
дателството и спазването му.

По е  ом о е

За отделните сертификати познавателните компо-
ненти не са добре дефинирани, освен в случая с мо-
дела на щата Куинсланд, който определя седем ком-
понента в модела. Тези познавателни компоненти се 
считат за получени по време на практическата фаза в 
хода на квалификацията. При повечето сертификати 
познавателните компоненти могат да бъдат извлече-
ни и се подразбират от задължителните изпити, кои-
то трябва да са положени. Някои интересни области 
на знанието включват калибриране на оборудването, 
представяне на данни, приложения за съгласуване, 
териториално управление. Тези компоненти може да 
са били включени в теоретичния курс по време на 
бакалавърската фаза на висшето образование, но се 
предполага, че описаните тук познавателни компо-
ненти включват практически дейности практическо 
обучение стаж , както и включването на всяка тео-
рия. жноафриканският изпитен модел включва гео-
логия, минна оценка и геостатистика. Повечето от ав-
стралийските модели включват архивни проучвания 
и минно планиране. Като компоненти на познанието, 
идентифицирането на риска, добивът чрез обрушава-
не и контролът на сляганията се появяват само в три 
от шестте разглеждани сертификати.

Пр ес  о

Опитът, натрупан от кандидата през втората фаза на 
квалификацията му, не е дефиниран добре в някои от 
изследваните модели. Като че ли различните австра-
лийски модели изискват различни нива на яснота. 
Изтъква се аргументът, че като компонент опитът 
трябва да получи най-голямо внимание, тъй като 
това е моментът, който подготвя кандидата за изпита 
и е и доказателство за надлежното му усърдие. На-
чинът, по който се измерва опитът, и необходимите 
доказателства за тази фаза варират значително. В 
някои случаи доказателството за изработените сме-
ни и официалното потвърждение от признато лице се 
считат за достатъчни.

Минимален стаж (професионално назначение) преди 
кандидатстване

Минималната продължителност на периода между 
завършването на висше образование и допустимия 
момент за кандидатстване за оценка на компетенци-
ите варира между 1  и 3  месеца. Въпреки че е необ-
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ходим период от време за получаване на необходими-
те умения, изместването на фокуса или обучение без 
ръководство по време на тази фаза може да доведе 
до загуба на критично фундаментално знание, полу-
чено по време на обучителната фаза на кандидата. От 
съществена важност е през тази фаза да се спазва 
структурирана програма за обучение с ръководител, 
за да се гарантира „придобиването” на фундаментал-
ни теоретични концепции.

В случая с най-ясния австралийски модел се пре-
доставя набор от доклади за етапи на кариерно раз-
витие, предоставящи изявления от първо лице за 
действително извършена от кандидата работа. До-
казателствата, предоставени в този формат, следва 
да предоставят на кандидата най-добрата форма на 
самооценяване, като в същото време гарантират, че 
всички познавателни компоненти от критично зна-
ние са надлежно покрити. Този специфичен компо-
нент от модела на компетентност се счита от автора 
за основния фактор за успех по отношение броя на 
издаване скоростта на придобиване  на сертифика-
ти и адекватната оценка на компетенциите на кан-
дидата. В случай на неправилен несъответстващ  
период на стажа на кандидат с недостатъчен опит 
в основните компетенции в сферата му, съществува 
по-голяма вероятност за неуспех по време на фазата 
на оценяване. Не може да се замени конструктивно-
то, фокусирано и интегрирано с работа обучение, под 
ръководството на подробна и целенасочена програ-
ма за обучение. Фокусът върху комуникациите, пред-
ставянето на данни, взаимодействието с държавните 
отдели и идентифицирането на риск, осигурени от 
някои програми, трябва да се разглеждат като крити-
чен елемент в рамките на развитието на компетентно 
лице, от което се изисква да изпълнява тези умения 
при изпълнение на своите задължения ,

В един от австралийските модели, използването на 
обучаващ застъпник да действа като посредник меж-
ду кандидата и комисията, се счита от автора за съ-
ществено за успеха на модел, при който трябва да се 
докаже опит. Когато кандидатът не може да получи 
правилната помощ или професионален опит, трета 
независима страна може да улесни възможностите 
за професионално назначение и да осигури контакт 
с лица, които могат да осигурят адекватно наставни-
чество и насоки в конкретна област на знанието.

Основната слабост в компонентата опит е, че в някои 
случаи не се визира полагаемо се обучение или опит. 
Следователно е правдоподобно, че в подобен модел 
кандидатът може само да „маркира време“ в очаква-
не да получи точния брой смени, без да е придобил 
необходимите знания и опит. Кандидатът е в изклю-
чително неизгодно положение, ако не е част от обучи-
телна програма или структурирана експериментална 
програма за обучение.

Според проучване в отрасъла, извършено през 
2015 г., представители на минната индустрия в жна 
Африка считат, че определена полза може да бъде 
извлечена от опита, придобит по време на пробни ге-
одезически проучвания, предшестващи попълването 

на изпитните материали за Държавно удостовере-
ние за компетентност. Гроблер,  re er e e 
o  or  e r e  e r  or o  r  e 

r e or , 2015 . Зададен бе въпросът  „Смятате ли, 
че ще се подобри вземането на изпита за Държавно 
удостоверение за компетентност, ако кандидатите 
трябва да представят портфолио от пробни геодези-
чески дейности, преди да им бъде позволено да по-
пълват материалите за изпит за Държавно удосто-
верение за компетентност?”. По-голямата част от 
анкетираните смятат, че тази промяна определено 
ще придаде смисъл на процеса. Значението на смес-
ването на усвояване на теоретичните знания с по-
пълване на необходимото портфолио от практически 
доказателства се смята за фактор, допринасящ за по-
добряване броя на кандидатстващите и получаващи 
сертификат при подобна изпитна процедура.

О е е

В различните модели са описани различни форма-
ти на оценяване, вариращи от официално интервю 
или устен изпит до официален писмен изпит. фи-
касността на писмен изпит за оценка на основните 
компетенции, изисквани от маркшайдера, винаги е 
била спорна. Изпитът е ограничен по съдържание и 
продължителност и е обект на фокуса на отделния 
изпитващ. Твърди се, че изпитът не може да провери 
или да докаже компетенциите. Моделите, при които 
се използва комбинация от представени доказател-
ства и интервю с изпитна комисия, проучваща пре-
доставените от кандидата доказателства, в идеалния 
случай трябва да предоставят на изпитната комисия 
по-добро впечатление за общата компетентност, ко-
муникационните умения и уменията за представяне 
на кандидата.

При повечето от моделите се изисква писмен изпит 
по законодателство. В болшинството от тези случаи 
ясно е посочено, че изпитът се основава на тълкува-
ние на изискванията на закона, а не толкова на чисто 
теоретично изпитване. Освен това се изисква оконча-
телен проект, обхващащ всички ключови области на 
компетентност. Такъв проект обикновено е под фор-
мата на проектно проучване, което включва изисква-
нията за правилното изграждане на план в рамките 
на изискванията на съответните закони и стандарти. 
В някои случаи включването на минен риск и изчис-
ляването на обхвата на минния план и на ресурсите 
може да се разглежда като голямо практическо преи-
мущество при оценяване на опита на кандидата.

ОБУ ИТЕЛНИ МОМЕНТИ ПРИ МОДЕЛИТЕ

Оценяването на компетентността чрез използване на 
структурирани програми за обучение е ефективен ме-
тод за гарантиране на това, че кандидатът придобива 
целенасочен опит в компоненти на знанието, които са 
от критична важност. Цели се висшето образование 
да се вкара в теорията за приложение на знанията в 
реалния свят.
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Важни личностни, социални и комуникативни умения, 
които са разгледани само в някои от анализираните 
модели, включват

1. Комуникационни умения

2. Управленско и професионално поведение

3. Представяне на нетехнически лица на данни в 
писмен и устен формат

4. Осигуряване на качеството

5. Взаимодействие с държавните служби

. Идентификация на риска

7. Изисквания за здравословен и безопасен труд

. Планиране.

Предимствата на включването на взаимодействие 
с правителствените агенции и съответните процеси, 
следвани по време на фазите на кандидатстване, по-
даване и одобрение от минните власти, екологичните 
планове, както и други нормативни изисквания тряб-
ва да послужат за осигуряване на оценка на съблю-
даваните процеси. Немският модел разчита на подоб-
но участие в различни държавни органи за развиване 
на уменията на евентуални кандидати за сферата на 
обществените услуги. Форма на държавна служба 
трябва да послужи за подобряване разбирането на 
съблюдаваните процеси и за повишаване на прозрач-
ността на процесите на вземане на решения по време 
на тези процеси чрез взаимодействие с държавните 
служители, работещи с тези кандидатури.

Оценката на опита чрез предварително определе-
ни области на знание с използването на доклади 
за професионален стаж се счита от автора за пред-
почитан формат на оценяване. Чрез поставянето от 
кандидата на доказателства, че резултатите от вся-
ка определена основна квалификация са изпълнени, 
се генерира добре оформено и пълно портфолио от 
доказателства. Този набор от доказателства обаче 
може да рискува да включи доказателства, които 
може да не са извършени лично от заявителя. Моде-
лът в Куинсланд предотвратява подобни интерпрета-
ции, като настоява заявителят да докладва от първо 
лице за извършената работа. По мнение на автора та-
кова портфолио от доклади за професионален опит, 
написани от първо лице, подкрепени с физически до-
казателства, включени в портфолиото и разгледани 
от изпитния панел по време на интервю, предоставя 
най-добра възможност за задълбочен поглед към 
истинския професионален опит на кандидата. В слу-
чаите, когато във фазата за професионален опит на 
модела не е дефиниран конкретен опит, кандидатите 
са с явен недостатък при навлизане във фазата на 
оценяване.

КАК ТРЯБВА ДА ИЗГЛЕ ДА ИДЕАЛНИЯТ МОДЕЛ

Проучването на шестте модела, използвани в между-
народен план, откроява редица общи области между 
различните сертификати за компетентност. Може да 
се твърди, че всички оценени модели следват струк-

турен модел, който твърди, че знанието и разбиране-
то се създават чрез взаимодействие между учене и 
опит e o r . o , 2015 . Моделът, който 
извлича най-добрите компоненти на тези модели, 
считани от автора за основополагащи, се предлага в 
четирите рубрики образование, стаж, умения, опит и 
оценка.

О ра ование. За условие на модела, което не подле-
жи на обсъждане, трябва да се счита образователни-
ят минимум от бакалавърска степен. Бакалавърската 
степен гарантира ключовите компетенции в областта 
на математиката, точните науки и основните геодези-
чески умения. Това би осигурило правилното ниво на 
компетенция според Националната квалификацион-
на рамка N o  o  r ewor , или N  
да бъде поне на стандарта на ниво 7 от рамката , т.е. 
на магистърско ниво.

С  професионално назначение  от поне 24 месе-
ца изглежда нормално обичайно . Практическият 
модел на обучение трябва да гарантира, че човек, 
отбелязващ напредък с разумни темпове, може да 
изпълни минималните изисквания за опит в рамките 
на минимален период от 24 месеца. Такъв период не 
трябва да включва отпуск, разглеждане на сайтове 
или други дейности, несвързани с основната.

Уме  могат да бъдат определени като  „Способ-
ност или възможност, придобити чрез умишлено, сис-
тематично и постоянно усилие за гладко и адаптивно 
изпълнение на сложни дейности или професионални 
функции, включващи идеи когнитивни умения , неща 
технически умения  и или хора междуличностни 

умения ” e o r . o , 2015 . В този кон-
текст под умения се подразбират такива, които пред-
полагат комбинация от познавателни и технически 
възможности, като се използват междуличностни 
умения и комуникация. Уменията се разделят на „ос-
новни умения“, които определят техническите спо-
собности, и „личностни, социални и комуникативни 
умения“, които се използват при взаимодействието 
между индивидите по време на изпълнението на оп-
ределена дейност.

Ос о  ме  Въпреки че необходимите умения 
могат да се задават от специфичната законодател-
на и функционална среда, във всеки модел на ком-
петентност трябва да бъдат включени специфични 
основни умения. Тези основни умения обаче трябва 
да обхващат всички аспекти на веригата на добив-пе-
чалба, включително аспектите от изчисляване на за-
пасите до ликвидацията и трябва задължително да 
включват мониторинг на сляганията на повърхност-
та.

„Л ос  со   ом  ме “
Тези умения са от съществено значение за профе-
сионалиста и при взаимодействието му в екип, как-
то и в консултантска среда. Личностните и социални 
умения може да се разглеждат като допълващи раз-
витието на индивида и трябва да включват области 
като обучение по асертивност отстояване на лично-
то мнение , контрол на конфликти, владеене на чуж-
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ди езици, финансови и компютърни умения o  
r  e or   e r , 2015 . В тази 

група умения трябва да се включват и такива за уст-
на и писмена презентация, за взаимодействие в екип 
и за професионална етика.

З е о в този контекст най-добре се дефинира 
като „  разбирането, което покълва от комбинация 
от данни, информация, опит и индивидуална интер-
претация “ e o r . o , 2015 . Може да се 
каже, че знанието е включването на уменията и обра-
зованието посредством правилния опит. Знанието не 
може да бъде доказано, без да се представи доказа-
телство за сливането на теорията и опита.

О  в този контекст се определя като „познаване-
то на умения или сфера на знания, придобити за месе-
ци или години действителна практика, която вероят-
но е довела до разбиране на още по-високо ниво или 
до овладяване на майсторство.“ e o r .

o , 2015 . Инженерният съвет на жна Африка е 
разработил добра комбинация от ключови личностни 
и социални умения в модел, основаващ се на резул-
тати. Той посочва тези ключови и личностни умения 
като резултати на изходно ниво  e e  o e , 
или  и изброява 10 от тези резултати за дипломи-
рани инженери o  r  e or   

e r , 2015 . За определяне на различните нива 
на квалификация се използва нивото на сложност 
на проблемите сложни, широко определени или пре-
цизно дефинирани . Предлага се модел, използващ 
комбинация от резултатите на изходно ниво  на 
Съвета на инженерите на жна Африка eer  

o  o  o  r ,  и единици за компетент-
ност на Комисията по геодезия на щата Куинсланд 

ee  r e  o r . Такъв модел има за цел да 
определи ключовите умения, които трябва да се при-
добият и демонстрират от геодезист маркшайдер, 
кандидатстващ за оценка на компетентността.

Доказателството за придобитите умения се включва 
в портфолиото от доказателства и освен писменото 
резюме на опита, придобит от кандидата,трябва да 
включва конкретни доказателства. Такова портфо-
лио от доказателства трябва да отговаря на всички 
определени области на умения и знания. Форматът 
на „периодите на професионална реализация“ за пре-
доставяне на доказателства за професионален опит 
може да послужи за основа за изпита. Може да се 
използва методът на отчитане докладване  T  от 
английското o , T , o , e  – ситуация, 
задача, действие, резултат . Заявителят трябва да 
може да опише конкретна ситуация, да идентифици-
ра и обсъди задачата, която е трябвало да изпълни в 
рамките на ограниченията на критичните резултати, 
да очертае действието, за което е взето решение, като 
се конкретизира планирането на задачата, използва-
ното оборудване и приложените техники, и накрая об-
съждане на резултата от предприетите действия. Ре-
зултатите се подкрепят от физически доказателства 
под формата на доклад, инструкция или чертеж.

Преценява се дали кандидатът  

1. Демонстрира знания и разбиране на основните и 
съвременни геодезически принципи на измерва-
не  при диагностициране и проектиране на реше-
ния на сложни геодезически маркшайдерски про-
блеми, включващи развиване на опорна мрежа и 
работна основа, определяне на обеми и монито-
ринг на деформациите

2. Планира, проектира, изпълнява и владее подхо-
дящите форми формати за набиране на данни, 
включително наблюдения на място, бази данни и 
архивни проучвания, за да подготвя съответната 
специализирана информация  трябва да може да 
използва технологии на N , лазерно сканира-
не, специализиран инструментариум за деформа-
ционен мониторинг и др. Този проект трябва да 
включва проучвания с помощта на Държавния 
архив за стари изработки, разрешения за добив, 
учредени права за открит и или подземен добив, 
координати на граници и подразделения

3. Проектиране в геодезически системи, геодезиче-
ски мрежи и процеси, които да отговарят на из-
искванията на регламентите на Закона за здра-
вословни и безопасни условия на труд в мините 
в рамките на ограниченията на подробен и целе-
съобразен процес на идентификация на вредните 
влияния, анализ на риска, корпоративни фирме-
ни  стандарти, законодателство и правилници за 
дейността в промишлени предприятия промиш-
лени стандарти, инструкции и законодателство . 
Идентифициране на риска в рамките на ограни-
ченията, наложени от местоположението на ста-
ри съоръжения, натрупване на течности и газове, 
подработване на инфраструктурата и други пара-
метри на околната среда

4. Показва разбиране за различните форми на сис-
темите за пространствено определяне на место-
положението на точки от полигона и за базите 
данни, използвани в промишлеността

5. Използва подходящите геодезическа апаратура 
измерителна техника , ресурси и оборудване за 

решаване на широко дефинирани геодезически 
задачи, като същевременно показва разбиране на 
основните ограничения, предположения и произ-
тичащите от тях задължения

. Може да управлява данни и информация, вклю-
чително да извършва поддръжка, съхранение и 
осигуряване на качеството в рамките на задълже-
нията, произтичащи от процеса на подробна иден-
тификация на рискове и на такива от промишлена 
значимост, анализ на риска, корпоративни фир-
мени  стандарти, законодателство и правилници 
за дейността в промишлени предприятия про-
мишлени стандарти, инструкции и законодател-
ство

. Контролни измервания за проверка на положе-
нието на маркшайдерски точки от първичната 
опорна мрежа в рудника

б. ироскопично определяне на азимут
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в.  калибриране

г. Калибриране на електронно геодезическо обо-
рудване 

д. Методи за съхранение и архивиране на данни

7. фективно представяне на информация в писме-
на форма включително планове  и в устна фор-
ма пред аудитория, съставена от геолози и минни 
специалисти и от неспециалисти

. Изготвяне на ежедневни инструкции за проуч-
ване на производството за целите на контрол 
на изкопните работи 

б. Актуализиране на план-предписанията

в. Съставяне на план-предписание съобразно из-
искванията на Закона за здравословни и безо-
пасни условия на труд в мините

г. Изготвяне на справки за обемите на добивните 
дейности и за състоянието на запасите.

д. Представяне на резултатите от геодезически
маркшайдерски проект пред аудитория от гео-
дезисти и неспециалисти

е. Изготвяне на краткосрочен план за развитие 
на минните работи оперативно планиране  
при добив на определен минерал

ж. Изчисляване и представяне на рудните запаси 
за минен блок участък , използвайки геолож-
ка информация и стойности на параметри за 
усредняване при добива, както и проектиране 
на целик целици  

. Представя приложенията, изискванията, заклю-
ченията и препоръките относно резултатите от 
проучването при ясни и точно определени усло-
вия на клиенти, мениджъри, членове на екипи и 
държавни отдели служби, по професионален и 
етичен начин. Това може да бъде показано чрез 
предоставяне на доказателства за попълване на 
заявление за получаване право на разработване 
на находище или искане на разрешение за подра-
ботване на инфраструктурата на повърхността.

. Показва знания и разбиране за въздействието на 
дейностите, свързани с геодезическите маркшай-
дерските дейности, върху обществото, икономи-
ката, промишлената и физическата околна среда 
и разглежда всякакви проблеми, използвайки 
техники за анализ и оценка, в рамките на  на за-
дълженията, произтичащи от процеса на подробна 
идентификация на рискове и на такива от промиш-
лена значимост, анализ на риска, корпоративни 
фирмени  стандарти, законодателство и правил-

ници за дейността в промишлени предприятия 
промишлени инструкции и законодателство , 

чрез

. попълване на заявление по Програмата 
за екологично управление ro e  

e e  ro r e, или  или

б. попълване на заявление за извършване на 
минни дейности  или

. използване на ГИС като инструмент за из-
вършване на анализ и за информиране по ня-
кой от процесите, изброени в тази точка.

10. Показва разбиране на принципите за етично упра-
вление и отговорностите като индивид, като член 
на екип и като ръководител на екип по проект чрез 
предоставяне на доказателства за прилагането на 
принципите на управление, използвани в екипна 
среда.

11. Ангажира се със самостоятелно учене и с учене 
през целия живот чрез добре развити умения за 
учене, и предоставя доказателства за по-нататъш-
но обучение, които трябва да включват и разви-
тието на „личностни, социални и комуникативни 
умения“.

О е  на етапите на образование, умения и опит 
на кандидата трябва да бъде под формата на интер-
вю устна защита  въз основа на портфолиото от 
доказателства, предоставени от кандидата. Портфо-
лиото от доказателства трябва да бъде под формата 
на набор от минни предписания в съответствие със 
Закона за здравословни и безопасни условия на труд 
в мините и да е съставено въз основа на отделните 
резултати от изходното ниво, обсъдени в предишния 
раздел. дин такъв план трябва да представя минен 
проект, който включва всички идентифицирани ри-
скове, проект на целик и оценка на ресурсите, като 
се използва основна формула за добив. Наборът от 
планове трябва да бъде придружен от изчерпателни 
писмени доклади за всеки аспект на портфолиото.

Окончателната обобщена оценка на компетентно-
стите трябва да бъде под формата на компютърно 
проучване и устен изпит. Компютърното проучване 
трябва да бъде под формата на официален изпит, 
проверяващ способността на кандидата да включи 
образование и умения и е силно препоръчителен оп-
итът в реалистичен проблем в рамките, наложени от 
съответното законодателство в областта на минно-
то дело. Окончателното устно изложение трябва да 
бъде „защита“ на портфолиото от доказателства и 
окончателния обобщаващ проект. Тази устна защита 
трябва да предоставя ефективен и справедлив метод 
за оценка на знанията и опита на кандидата. Лич-
ностните, социални и комуникативни умения като ви-
сока езикова компетентност, презентационни умения 
и реакция при стрес могат да бъдат оценени ефектив-
но при тези условия.

Изглежда, че в повечето от оценяваните модели все 
още е необходимо да се въведе окончателен писмен 
изпит относно тълкуването на държавното законода-
телство. Спорно е дали последният етап от издаване-
то на сертификат за компетентност винаги трябва да 
е отговорност на някой правителствен отдел. Авто-
рът е на мнение, че окончателната фаза на писмения 
изпит, ако все още е задължителна, трябва да бъде 
приключен на този етап.
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ЗАКЛЮ ЕНИЕ

Проучването на шест модела на оценка на компетент-
ността преди издаването на сертификат на маркшай-
дерите откроява редица общи положения, които мо-
гат да бъдат разработени в цялостен модел, за да се 
предложи форма на оценка на компетенциите, която 
трябва да бъде по-ефективна от процеса на писмен 
изпит, предпочитан от някои държави в настоящия 
момент. Компетентността се счита за кулминацията 
на образованието, уменията, знанията и опита, които 
дават възможност на маркшайдера да тълкува ситу-
ации по такъв начин, че да намали риска и да избегне 
всякакви потенциални рискове при изпълнение на 
професионалните му задължения.

В исторически план броят на издадените документи 
след полагане на изпити за удостоверяване на компе-
тентности в жна Африка е изключително нисък и се 
счита за неприемлив. В случаите, когато изпитите са 
писмени за определяне на общата компетентност на 
кандидата, възможно е те да не гарантират във всич-
ки случаи истинската компетенция. За да се оцени 
напълно компетентността на човек, трябва да се сме-
ни фокуса в посока към превръщането на образова-
нието в умения и включено знание чрез поставяне в 
работна среда и получаване на практически значим и 
правилен опит. Твърди се, че ако са изпълнени всич-
ки предварителни условия предпоставки , свързани 
с образованието, придобиването на умения и опит, 
то може да се очаква значително подобрение на ско-
ростта на издаване на сертификат за компетентност, 
и може да се гарантира и ключовата компетентност 
на този кандидат.
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ABSTRACT

In the article are shown the problems, which arise in 
the field of domestic gasification as a result of In-
creasing prices of the natural gas and a necessity of 
combining with other energy.

KEYWORDS: domestic hybrid heating systems

РЕЗЮМЕ

Представени са проблемите, които възникват в об-
ластта на битовата газификация в резултат на пови-
шените цени на природния газ и необходимостта от 
комбинирането му с други енергоизточници.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: битови хибридни отоплителни сис-
теми

ПРОДЪЛЖАВАЩИТЕ ДА СЕ ПОВИШАВАТ ЦЕНИ 
НА ЕНЕРГОНОСИТЕЛИ – НОВИ ПРОБЛЕМИ ПРЕД 
НАСЕЛЕНИЕТО

Последното десетилетие можеше да се опише 
като „бум” в навлизането на природния газ в 
бита на българина. Сравнително стабилната 

икономико-политическа обстановка в света даваше 
своето отражение и у нас. Цените на петрола и елек-
троенергията поддържаха стабилен паритет и това 
даваше на природния газ полагащото му се място 
на основно най-ефективно и евтино гориво за бито-
во отопление и производство на топла вода. В тази 
ситуация, едни задълбочени технико-икономически 
разчети показват, че дори съвременните термопом-
пи, които претендират за най-ефективните генерато-
ри на топлинна енергия за бита, всъщност са доста 
по-енергоемки от отоплителните системи, ползващи 
за гориво природен газ. И на тази база се оказваше, 
че домакинство, което има щастието да ползва при-
роден газ, не е е необходимо чрез конвергенция на 
различни отоплителни генератори да търси синерги-
чен ефект.

Но, ситуацията драстично се промени в края на 2021г. 
Цените на различните енергоносители започнаха да 
се увеличават не с проценти, а с пъти. По-странно-

то е, че увеличението на петрола, електроенергията, 
природния газ, петролните деривати, пелети, и др. не 
следва „здравата” икономическа логика, на която бя-
хме свикнали. Към този ”хаос на пазара на горивата” 
допринасят в не малка степен и действията на прави-
телствата, които, в стремежа си да намалят енергий-
ния удар върху населението, прилагат различни мер-
ки, които изместват по неестествен начин ценовото 
подреждане на горивата, игнорирайки техните енер-
гийно-екологични качества. Задържането на цената 
на електроенергията за бита на ценовите нива от юли 
2021 г., и главоломното увеличаване на цената на пе-
трола и природния газ, доведе до следната странна 
ситуация – в момента за домакинствата е икономи-
чески най-изгодно да се отопляват и произвеждат 
битова гореща вода с електроенергия. Следователно, 
домакинствата в България са изправени пред реша-
ване на уравнение с няколко неизвестни: 

l да изберат към текущия момент най-евтиния 
енергоносител;

l да могат да го ползват веднага, т.е. да имат систе-
ма;

l да имат алтернатива (система/и) за ползване на 
друг или други енергоносители, когато той или те 
станат по-евтини,
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Фиг. 1. Диаграма на цикъла на работа на ТП в режим отопле-
ние (1-2-3-4-1) и в режим охлаждане (1’-2’-3’-4’-1’)

АС. ИНЖ. МАРИО КАРАДЖОВ завършва Технически университет – София 
със специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишле-
ни предприятия“ през 1992 г. През 1995 г. постъпва на работа в „Овергаз“, 
където последователно работи като проектант, директор на дирекция и 
зам.-изпълнителен директор  „Разпределение на природен газ и поддръжка 
на газоразпределителни мрежи“. През 1996 г. в Института по физикохимия, 
БАН прави специализация за защита на подземни метални съоръжения от 
корозия. През 1999 г. завършва Института за следдипломна квалификация 
към УНСС, гр.  София, специалност „Фирмен финансов и банков менидж-
мънт”; От 2004 г. е с пълна проектантска правоспособност по част „Газоснаб-
дяване“. През 2006 г.. създава “Овергаз сервиз“ АД, където е и изпълнителен 
директор. В годините след 2006 г. работи като гл. инженер в „Рила газ“ АД, 
„НАБУКО България“ ООД и „Химкомплект инженеринг“ АД. През 2005 г. се ди-
пломира като магистър-юрист в Нов български университет. През 2017 г. се 

дипломира като магистър-инженер по газоснабдяване в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. 
През 2014 г. завършва Международен институт по заваряване. Професионалните  и научните интереси 
на инж. Караджов, обхващат различни аспекти (методологични, технически, технологични, икономически, 
правни, екологични и други) на транспорта, разпределението и използването на природния газ.

l като търсеният краен резултат е да се избегне или 
намали ценовия енергиен шок.

А самото подреждане по електрическа изгодност е 
следното: отопление с термопомпа и качествена ото-
плителна инсталация; след това идва отоплението с 
климатици. Колкото и странно да е, следващото по 
ефективност отопление е това с обикновен електри-
чески котел. И едва тогава се нарежда природният 
газ. Въпреки високата в момента цена на газа, той не 
бива да се пренебрегва, защото при нашия климат, 
през зимата термопомпата не може да осигури теоре-
тично определената ѝ енергийна ефективност. Защо 
е така? От известният ни обратен цикъл на Карно 
знаем, че ефективността на термопомпата в отопли-
телен режим се изразява с коефициент на трансфор-
мация:  µ=T1/(T1-T2)

 [1], известен като COP. Хладилният 
коефициент на трансформация ξ = Т2/(Т1-Т2).

На показаната T-s диаграма[1] (фиг. 1) ясно се вижда 
цикълът на работа на ТП в режим отопление (1-2-3-4-
1) и в режим охлаждане (1’-2’-3’-4’-1’).

То е температурата на околната среда, която в режим 
отопление е студеният източник, а в режим охлажда-
не е горещият източник. От T-s диаграмата е видно 
заключението, че µ = 1 + ξ,

Също така знаем, че реалните обратни топлинни ци-
кли не са идеални и трудно се доближават до ефек-
тивността на цикъла на Карно, т.е., те са в най-добрия 
случай с около 7% по-неефективни. От показаната 
зависимост за µ лесно може да се направи извода, 
че колкото температурата на околната среда Т2 се 
понижава, толкова повече намалява коефициентът 
на ефективност за сметка на увеличена консумация 
на електрическа енергия, за да се достигне желана-
та температура Т1 в отопляваното помещение. В тези 
случай, на база на технико-икономически разчети е 
установено, че е добре за се ползва друг енергиен из-
точник, независещ от климатичните условия. Разбира 

се, трябва да се отчетат и останалите съпътстващи 
характеристики на този друг енергоизточник, като 
цена, екологична съвместимост и др. Въз основа на 
такива разсъждения изборът на алтернативно гори-
во отново е природният газ. Създадената комбина-
ция от два топлогенератора (газов котел и термопом-
па), захранващи една и съща отоплителна система, 
образуват т. нар. „бивалентна хибридна система”. 

Съвременните производители на отоплителна техни-
ка за бита все повече полагат усилия за разработва-
не на такива системи. А причината е проста. Тези сис-
теми покриват всички екологични норми, осигуряват 
синергичен ефект както по отношение на комфорта в 
дома, така и по отношение на финансовата ефектив-
ност. 
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ЕКОЛОГИЧНА СТРАНА НА ВЪПРОСА

Още в далечната 1985 г. чрез  спътникови  наблюде-
ния се открива липсата на озон в района на  Южния 
полюс. В отделни  северни  райони също е установе-
но временно намаляване на концентрацията на озон. 
Доказано е, че хлорофлуоровъглеродите са отговор-
ни за намаляването на озоновия слой. Това предиз-
викало забрана или строго ограничение на повечето 
хлорофлуоровъглероди. Тази забрана е нормативно 
регламентирана с подписването на Монреалския про-
токол  през август 1987 г. Хлорофлуоровъглероди са 
заменени в много приложения от новите хидрофлуо-
ровъглеводороди (HFC), като новите фреони също са 
под строг контрол по Протокола от Киото, тъй като са 
считани за газове с парников ефект. В ежедневието 
сме свикнали на наричаме фреон течностите, които 
циркулират в климатичните/термопомпени системи. 
Всъщност Фреон (Freon) е регистрирана търговска 
марка на The Chemors Company, дъщерна организа-
ция на DuPont, която я използва за означаване на ре-
дица халогеновъглеродни продукти. Фреоните са ве-
щества, производни на основата на два газа – метан 
CH4 и етан CH3. В хладилната техника метанът има 
марка R-50, етанът - R-70. Всички останали фреони се 
получават от метан и етан, замествайки атомите на 
водорода с атоми на хлора и флуора.

За да има еднозначност при съпоставката на вред-
ното въздействие на флуорсъдържащите и другите 
газове/вещества (наричани общо парникови газове) 
върху атмосферата, са въведени термините: 

l Потенциал за глобално затопляне - ПГЗ, (Global 
warming potential - GWP) и 

l Потенциал за разрушаване на озоновия слой 
(Ozone depletion potential - ODP).

ПГЗ се използва като параметър, показващ значе-
нието на даден газ за затопляне на атмосферата. Па-
раметърът се изчислява на базата на 100-годишния 
потенциал за затопляне на един килограм флуоро-

съдържащ газ, отнесен към потенциала на един ки-
лограм CO2. А смесите ПГЗ се изчислява по следната 
формула:

                                    ПГЗ∑ = ∑xi . ПГЗi, 
където:

   xi е процентното съдържание на i-тата съставка в 
сместа; %;

ПГЗi потенциалът за глобално затопляне на i-тата 
съставка в сместа.

ПГЗ на флуорсъдържащите газове възлиза обикнове-
но на хиляди единици. Например R404A е парников 
газ с ПГЗ = 3922, което означава, че потенциалът му е 
3922 пъти по-голям от този на CO2.

Поради това, предотвратяването на навлизането на 
флуорсъдържащите газове в атмосферата е много 
ефективен начин за намаляване на емисиите, въз-
действащи върху климата.

В табл. 1 са показани потенциалите за глобално за-
топляне на обичайните парникови газове в сравнение 
с някои типични флуорсъдържащи газове (в жълто).

В табл. 2 е показано превръщането на граничните 
стойности на зареждане в CO2 еквивалент в кило-
грами за най-често  използваните хладилни агенти и 
смеси:

Потенциалът за разрушаване на озоновия слой (ODP) 
е потенциала за намаляване на озоновия слой, дъл-
жащ се на химическо съединение, което показва от-
носителното количество на разграждане на озона.

През последните две десетилетия производството 
на хладилни и климатични инсталации постигна ог-
ромен напредък в намаляването на употребата на 
озоноразрушаващи хладилни агенти.  Основата е по-
ставена с подписването през 1987 г. на Монреалския 
протокол, ограничаващ използваните озоноразру-
шаващи вещества. В резултат на продължаващите в 

Хладилен 
агент ПГЗ

Гранични стойности в тонове на СО2 екв.

5 40 50 500 1000

Превръщане на граничните стойности на зареждане, kg

R134a 1430 3,5 28,0 3,0 349,7 699,3

R32 675 7,4 59,3 74,1 740,7 1481,5

R404A 3922 1,3 10,2 12,7 127,5 255,0

R407A 1774 2,8 22,5 28,2 281,9 563,7

R410A 2088 2,4 19,2 24,0 239,5 479,0

R422D 2729 1,8 14,7 18,3 183,2 366,4

R507A 3985 1,3 10,0 12,5 125,5 250,9

Табл. 2. Превръщането на граничните стойности на зареждане в CO2 екви-
валент в килограми

Газове ПГЗ/100 g

СО2 1

Метан 25

Двуазотен оксид 298

HFC-134A 1430

R-404A (смес от флуоровъглеводороди) 3922

R-410A (смес от флуоровъглеводороди) 2088

HFC-125 3500

PFC-14 7390

SF6 22800

Табл. 1. Потенциалите за глобално затопляне на 
обичайните парникови газове, [2]
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световен мащаб усилия за ограничаване постепен-
но спиране на използването на озоноразрушаващи 
фреони, през 1997 г. е подписан известния протокол 
от Киото, който доведе до голяма промяна на хладил-
ните агенти, които имат по-малко въздействие върху 
околната среда. В резултат на това, производители-
те на хладилни и климатични системи все повече се 
стремят да използват естествени хладилни агенти, 
когато това е възможно. При климатиците/ТП, фреон 
R22 е заменен с R407C, в последствие с R410a, а в 
момента навлиза R32.

Метанът, също е един от основните парникови га-
зове. Но, разглеждан като алтернативно гориво на 
климатиците/ТП, под формата на природен газ, след 
изгарянето му не е природозамърсяващ и не предиз-
виква парников ефект. Именно по тази причина про-
родният газ се счита за екологично енергийно ефек-
тивно гориво. Освен това, контролът по транспорта 
и използването му в горивни отоплителни системи е 
безкомпромисен, поради опасността от взривяване. 
За съжаление, метан се отделя в атмосферата в ре-
зултат на различни гнилостни процеси които нямат 
общо с използването на природния газ като гориво.

ТЕХНИЧЕСКАТА СТРАНА НА ВЪПРОСА

На база на гореизложеното, без да се направи за-
дълбочен детайлен анализ на конкретно техническо 
решение, например отоплението на  един апартамент 
или къща от 100 m2 с газов кондензен котел (ГКК) или 
термопомпа (ТП), е несериозно да се каже с кой енер-
гогенератор е „по-изгодно”.

Основно, е необходимо да се направи следното: Да се 
подходи от общото към частното. В случая общото е 
отоплителната инсталация, която ще се захранва от 
ГКК или ТП. 

Тъй като и ГКК и ТП са нискотемпературни топлоиз-
точници, то за предпочитане е при нови домове из-
ползването на подова отоплителна инсталация или 
водни вентилаторни конвектори. За съществуващи 
отоплителни инсталации с радиатори е препоръчи-
телно преизчисляване на съществуващата инстали-
рана мощност и допълването ѝ с нови радиатори с 
цел достигане на нужната отоплителна мощност, коя-
то е нужна при нискотемпературен режим на топло-
носителя (60°/40°С) или монтаж на нови вентилатор-
ни конвектори, също съобразени мощностно. 

След което се преминава към избор на система/
енергогенератор (ГКК, ТП, едномодулна или разделна 
бивалентна хибридна система). За да се вземе пра-
вилно и обосновано инвестиционно решение, е необ-
ходимо за всяка система да се вземат предвид: 

l първоначалните инвестиционни разходи за заку-
пуване, монтаж и въвеждане в експлоатация;

l текущи разходи за поддръжка за минимум 10 го-
дишен период;

l разходи за енергоносител (природен газ/ел. енер-
гия) за този период;

процент риск непредвидени разходи (както в случая 
наблюдаваме необосновано и непонятно увеличава-
не на природния газ, което го прави неконкурентно 
гориво спрямо ел. енергията за бита) – ситуация, коя-
то се надяваме скоро да се промени.

Всяка хибридна система има възможност за над-
граждане. В случая разгледахме бивалентна хибри-
дна система природен газ/термопомпа. Към нея е 
възможно да се включат слънчеви колектори за про-
изводство на битова гореща вода, както и фотоволта-
ични панели.

ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Всичко е възможно и екологично оправдано, но дали 
е по джоба на обикновените хора? Реторичен въпрос! 
Естествено, че не е. Което не означава, че трябва да 
се откажем да използваме ефективни, екологични и 
възобновяеми енергийни източници на енергия. Но, 
това трябва да е национална политика. Правител-
ството е необходимо да създаде гъвкави програми 
за съфинансиране на такива системи както за мно-
гофамилни, така и за еднофамилни жилища. Самата 
оценка и достъп до средства трябва да бъде прозрач-
но, гъвкаво и освободено от корупционни практики 
и посредници. От изключителна важност при опре-
деляне на финансирането е да се прави сравните-
лен технико-икономически анализ за всеки обект и 
на тази база да се избира най-подходящата за този 
обект(дом) система. Тази задача може да се реши с 
прости програми, написани на Excel и дадени за об-
ществен достъп, вместо някой държавен служител 
да възложи писането на софтуер за милиони лева!

Ние, хората сме част от природата, а не извън и над 
нея и като разумни същества не бива да режем кло-
на, на който седим.
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РЕЗЮМЕ

Триизмерното 3  моделиране и визуализация поз-
воляват да се представят геосистемите чрез дина-
мични модели или чрез генериране на фотореалис-
тични изображения, използвайки широк спектър 
от данни  геоложки, геодезически, географски и др. 
Представени са основните методи за събиране и об-
работка на цифрови геопространствени данни за 3  
моделиране и 3  визуализация в ГИС среда. Използ-
вани са съвременни методи за дистанционно наблю-
дение с помощта на безпилотни летателни системи 
БЛС  с цел изготвяне на триизмерен геоложки мо-

дел. Демонстрирани са възможностите за прецизно 
картографиране и създаване на високоточни цифро-
ви модели, подходящи за използване в ГИС среда, 
както и за изграждане на прецизни и актуални трииз-
мерни модели на геоложки обекти.

КЛЮ ОВИ ДУМИ  3  ГИС, БЛС, триизмерно 3  мо-
делиране, цифрова фотограметрия,  структура от 
движение

Доклад  и несен на Националната на но-те ни еска кон еренция ГЕО О КОТО КАРТИРАНЕ В Ъ ГАРИ  
14 април 2022 г.  Со ия  органи ирана от На но-те ни еския с  по инно дело  геология и етал ргия

Ин ор ация а кон еренцията о е да на ерите на стр. 32

Триизмерното 3  моделиране и визуализация 
позволяват да бъде пресъздадена околната 
среда, в т.ч. геосистемите, чрез динамични мо-

дели или генериране на фотореалистични изображе-
ния, като се използва широк набор от геопростран-

ствени данни  географски, геоложки, геодезически и 
др., които са достъпни или могат да бъдат придобити 
чрез преки или дистанционни измервания. Тези нови 
репрезентации включват изображения и анимации, 
представени на двуизмерни медии, и истински 3  
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на Националния институт по геофизика, геодезия и география НИГГГ  
при Българска академия на науките. Магистър е по геодезия, картогра-
фия и фотограметрия в Университета по архитектура, строителство и 
геодезия УАСГ  - 1 2 г. През 201  г. защитава дисертация  за придо-
биване на образователна и научна степен „доктор“ по картография и 
ГИС на тема „Разработване на 3  модел на природен парк „Врачански 
Балкан” за интегриране в система за мониторинг“. От 2001 г. е управи-
тел и главен специалист на „Картографско студио ДавГ О“ ООД, като 
ръководи екипи за изработка на първите цифрови триизмерни модели 
и панорамни карти на най-известните ни летни и зимни курорти като
к.к Слънчев бряг, к.к. Албена, к.к. Св.Св. Константин и лена, гр. Не-
себър, к.к. Пампорово и др. През 2015 г. успешно интегрира цифрови 
данни от безпилотни летателни системи при разработката на работен 

процес за триизмерно моделиране на големи планински територии работният процес е описан в ди-
сертационния труд .  Неговите изследователски и научни интереси са насочени към 3  моделиране и 
картографиране,  ГИС, дистанционни изследвания на земната повърхност чрез безпилотни летателни 
системи,  мониторинг на защитени територии, изработка на тематични карти и картографски продукти. 
Ръководи екипи при разработката на уеб-базирани ГИС-приложения, дистанционни наблюдения, карти-
ране и триизмерно моделиране на защитени територии национални и природни паркове .

изображения, които могат да се визуализират инте-
рактивно с помощта на специално оборудване. По 
такъв начин статичните 3  изображения отразяват 
с много висока степен на детайлност заобикалящата 
ни действителност и могат да се използват за мони-
торинг на геосистемите или за изработка на фоторе-
алистични изображения и геоложки карти и модели.

Актуалността на 3  моделирането и визуализацията 
на геоложките обекти е свързана и със съвременни-
те технологични възможности за създаване на гео-
пространствени цифрови модели чрез дистанционни 
изследвания, които предоставят нови средства за ин-
терактивна комуникация и мониторинг на околната 
среда. Непрекъснатото разработване на нови плат-
форми, сензори, методи и средства за получаване 
на данни и триизмерни изображения с много висока 
пространствена разделителна способност допринася 
значително за развитието на научните изследвания в 
областта на цифровото 3  моделиране, картографи-
ране, съхраняване и представяне на геоложки обек-
ти. Това осигурява нови възможности за атрактивно 
представяне на околната среда чрез генериране на 
перспективни изображения.

В допълнение на това бързо се увеличава наличието 
на набори от геопространствени данни, включител-
но всички техни аспекти, като географско покритие, 
пространствена и времева разделителна способност, 
тематично съдържание, формат растер и вектор  и 
точност. Не на последно място, с развитието на ге-
оинформационните технологии постоянно се подо-
бряват възможностите за получаване, съхранение, 
управление и представяне на данни в триизмерно 
пространство.

В настоящия доклад са представени основни методи 
за набиране и обработка на цифрови геопростран-
ствени данни, и фотограметрично въздушно заснема-
не с безпилотна летателна система БЛС  за трииз-
мерно геоложко моделиране и визуализация в ГИС 
среда.

ОСНОВНИ МЕТОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦИФРОВИ ГЕО
ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ

Във връзка със съвременните средства и технологии 
за събиране на геопространствени данни 5  отбеляз-
ват, че понятието „пространствени данни” съглас-
но Закона за достъп до пространствени данни  10  
включва  съвкупност от топографски, географски и 
природни обекти, пространствено определени в из-
брана тридименсионна система за координатно опи-
сание. Въз основа на това посочените автори дефи-
нират геопространствените данни като „еднозначно 
определени координатни стойности в зададена коор-
динатна система, определящи пространственото по-
ложение на даден клас пространствени данни”.

Цифровите геопространствени данни, необходими за 
геоложкото картиране, се набират с използването на 
традиционни геоложки методи, допълнени с три ос-
новни методи  дистанционни, геодезически и карто-
графски.

При дистанционните методи се използват различни 
сензори, осигуряващи възможности за набиране на 
данни, които могат да бъдат анализирани, за да се 
получи информация относно изследваните обекти и 
явления. Формата на набираните данни може да бъде 
различна  разпределение на напрежения, акустични 
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вълни или електромагнитни вълни 4 . Това позволя-
ва обработката на големи масиви данни, като директ-
но се получава триизмерна информация за теренната 
повърхнина. Фотограметричните методи като основ-
на част от дистанционните методи биват  аналогови, 
аналитични, дигитални, комбинирани. Основното при 
тях е, че посредством стереоскопично наблюдение и 
мерене в явен или неявен вид се получават векторни 
данни за дискретните елементи от теренната повърх-
нина.

При традиционната фотограметрия аналоговите и 
аналитичните стерео плотери са използвани широко 
в миналото за създаване на цифрови модели на ре-
лефа ЦМР . При този метод първо се ориентират ля-
вата и дясната снимка от стерео двойката. След това 
операторът ръчно картира теренната повърхнина, 
като измерва точки или изчертава изолинии, които 
я описват. Положението и броят на точките изоли-
ниите зависи от преценката на оператора. Крайният 
продукт може да бъде записан на хартия изчертан 
директно  или на друг носител. Чрез точките, които е 
избрал оператора може да се интерполира повърхни-
ната. Този метод дава много добри и точни резултати, 
но също като класическия метод на заснемане чрез 
тотални станции отнема много време.

Цифровата фотограметрия позволява автоматизира-
не на процеса за създаване на цифров модел на реле-
фа. Автоматичното му извличане представлява наба-
вяне на информация за положението на характерни 
точки от земната повърхност посредством методи за 
откриване и съвпадане на общи точки в стерео двой-
ките. Въпреки това се налага редакция от оператор в 
стерео режим, за да се отстранят грешки и да се подо-
бри качеството. Те се използват за полуавтоматично 
генериране на ЦМР.

Лазeрните сканиращи системи -   e e o  
  използват мощен лазер,  приемник 

и N  инерциална навигационна система  за опреде-
ляне на модела на терена. Лазерът обикновено е раз-
положен на летателен апарат и излъчва мощен лъч 
към Земята, чрез който се заснемат милиони точки, 
описващи повърхнината.

При геодезическите методи векторните данни за те-
ренната повърхнина се получават в резултат от преки 
геодезически измервания. При това е възможно да 
се измерват както непосредствените количествени 
стойности на дискретните елементи координати на 
точки и линии , така и други техни количествени стой-
ности разстояния, посоки, посочни ъгли и др. . Към 
тези методи спадат различните видове геодезически 
снимки  ортогонална, полярна и т.н.

При картографския метод се извършва дигитализира-
не на избраните елементи от теренната повърхнина, 
като при това дигитализиране се получават количест-
вени данни координатите , ,  за обектите. Трябва 
да се има предвид, че дигитализацията се извършва 

върху материал карти и планове , които вече са по-
лучени чрез другите два метода и освен това е извър-
шена вече определена генерализация. Следователно, 
за да се получат добри резултати, трябва да се разпо-
лага с едромащабни картографски материали.

ЦИФРОВА ФОТОГРАМЕТРИЯ РЕЗ   
  РАБОТЕН ПРОЦЕС ЗА ОБРАБОТКА НА 

ИЗОБРА ЕНИЯ ОТ НЕМЕТРИ НИ КАМЕРИ

Строго погледнато, методът  се отнася само за 
един елемент от работния процес. Въпреки че има 
случаи, когато облак от точки, получен от , се раз-
глежда като краен продукт , по-голямата част от 
проучванията след това прилагат алгоритми за фото-
граметрия на -V ew ereo V  за увеличаване 
на плътността на облака точки с няколко порядъка. 
В резултат на това комбинираният работен процес е 
по-правилно да се нарича „ - V “.

Методът r re ro  o o   обикновено се 
използва за оценка на местоположението на снимка-
та, нейната ориентация и параметрите на камерата. 

 ew ereo V  взема това местоположение 
и ориентация и т.н. информация от  и изчислява 
3  плътен облак от точки. Така че, за да изработим 
3  модел от набор от изображения, първо трябва да 
приложим , а след това V . - V  е базиран 
на принципите на фотограметрията, при които значи-
телен брой фотографии, взети от различни припокри-
ващи се гледни точки, се комбинират, за да пресъзда-
дат обекта – т.е. получава се 3  структура от серия 
припокриващи се изображения  .

 методът обаче, се различава значително от тра-
диционната фотограметрия. Докато при класическата 

иг. 1. Ра поло ение на то ки от де ор ационна ре а
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фотограметрия се разчита на ивици от припокриващи 
се снимки, които са получени от паралелни полетни 
линии, при  триизмерната геометрия на обектите 
се възстановява от случайни неподредени  изобра-
жения. Като важно условие е една физическа точка 
от изследван обект да присъства в множество изо-
бражения. Принципът за използване на произволни 
позиционирани снимки е възможен благодарение на 
напредъка в разработките за автоматично съвпаде-
ние на изображения. Например такава е мащабната 
инвариантна трансформираща характеристика T 
на 11 , при която ключовият подход е във възмож-
ността да се разпознава физическа характеристика, 
присъстваща в множество изображения независимо 
от мащаба т.е. резолюцията  на снимките и гледна-
та точка на изображението. В класическата фотогра-
метрия се разчита на снимки с еднаква резолюция 
поради подхода на тяхната обработка, основаваща се 
на корелация на изображенията. Тези подходи разчи-
тат на кръстосана корелация, обикновено изчислена 
с обикновен оператор на конволюция на изображени-
ята, между пикселни извадки от две изображения. В 
резултат на това тези методи за кръстосана корела-
ция са много чувствителни към промените в резолю-
цията на изображението. Освен това използването 
на яркостта на изображението и цветовите градиен-
ти в алгоритми като T, а не на абсолютни пиксел-
ни стойности, означава че един обект може да бъде 
идентифициран, като е регистриран от много гледни 
точки .

Друга фундаментална разлика между класическата 
цифрова фотограметрия и  методът е в необходи-
мостта от земни контролни точки с известни коорди-
нати. В класическата фотограметрия координатите 
на контролни точки са необходими за решаването на 
уравненията за колинеарност, чрез които се дефини-
ра връзката между камерата, изображението и зем-
ната повърхност.

При  позициите и ориентацията на камерата се 
решават автоматично, без да е необходимо първо да 
разполагаме с мрежа от контролни точки с извест-
ни 3  координати 20 . Вместо това те се решават 
едновременно чрез използването на много повтаря-
щи се итеративни процедури за пакетно изравнение

 , които се базират на база от данни, автома-
тично извлечени от припокриващите се изображения 
1 .

Софтуерните разработки, използващи - V  след-
ват общ работен процес  , представен от 17 .

След получаването на цифровите продукти, послед-
ната стъпка е тяхната визуализация. В комерсиал-
ните софтуерни пакети като o  e e 7  
и 4 er 1  има вградени визуализатори на 
триизмерните облаци и текстурирани повърхнини. 
Могат да се ползват програми с отворен код като 

e  12  и e er  за допълнителна обработка 
на 3  облаци от точки и повърхнини, както и за техни-
те визуализации.

ОБ  РАБОТЕН ПРОЦЕС ЗА ТРИИЗМЕРНО МОДЕЛИ
РАНЕ РЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЛС

На   е показана схема с основните стъпки от ра-
ботния процес, приложен за триизмерно моделиране 
на геоложки обекти чрез заснемане с БЛС и използ-
ване на метода . Той е приложен успешно при кар-
тиране и триизмерно моделиране на природни ланд-
шафти 1 , културно-исторически забележителности 
2 , изследване ефекта от рекултивация на открити 

кариери 3 .

Всички стъпки от работния процес подробно са опи-
сани в 2 , 3  и в настоящето изследване ще се  раз-
гледат само някои основни моменти.

иг. 2. Представяне на принципа а пакетно и равнение

иг. 3. О щ ра отен процес а ци рова отогра етрия ре  
S - етод
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ИЗБОР НА БЛС БЕЗПИЛОТНА ЛЕ
ТАТЕЛНА СИСТЕМА

За изработката на прецизни и точ-
ни триизмерни модели набавянето 
на качествени и достъпни входни 
данни е важно и необходимо усло-
вие. Чрез използването на изобра-
жения, получени от конвенционал-
ни неметрични камери, монтирани 

навигация, система за управление 
на апарата, софтуер за планиране, 
управление и мониторинг на поле-
та. е бъдат разгледани основни 
компоненти на безпилотна летател-
на системата, които са валидни в 
различни модели БЛС

l Летателен апарат -  мултикоптер 
дрон  –   

l Система за навигация на лета-
телния апарат  N   

Навигацията на БЛС се осъщест-
вява чрез спътникова система за 
позициониране, която приема сиг-
нали от спътниковите системи за 
навигация  , N , . 
Стабилността на полета се осигу-
рява чрез инерционно измервател-
но устройство .  включ-
ва както -осов жироскоп, така и 
акселерометър за наблюдение на 
минимални промени в накланянето 
и движението. Това позволява на 
въздухоплавателното средство да 
компенсира и регулира незабавно 
страничните въздействия от въз-
душните течения, като държи по-
зицията си стабилно по курса на 
движение.

l Система за дистанционни из-
мервания – фоторегистриращo 
устройствo камера .

l Система за управление на БЛС -
дистанционно управление в 
комбинация с мобилно устрой-
ство смартфон или таблет  за 
управление и мониторинг на по-
лета.

иг. 5. е пилотни летателни систе и

                                                                                                            

иг. 4. Ра отен процес а трии ерно оделиране ре  и пол ване на С

на летателни апарати и подходящ 
софтуер за обработка се разполага 
с достъпна алтернатива за изра-
ботка на триизмерни модели. В за-
висимост от обектите за заснемане 
като големина и сложност  се из-

ползват различни модификации на 
БЛС. В дефиницията безпилотната 
летателна система БЛС  се включ-
ва летателен апарат, система за 
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l Софтуер за планиране и управление на полети-
те – за планиране, осъществяване и контрол на 
полетите се използват мобилни софтуерни при-
ложения свободно достъпни в ro  r e  - 

4 re,  , ro e e o .

ПОДГОТОВКА ЗА ФОТОГРАМЕТРИ НО ВЪЗДУШНО 
ЗАСНЕМАНЕ С БЛС  СЪСТАВЯНЕ НА ЛЕТАТЕЛЕН 
ПЛАН

За да се получат резултати с висока точност е необ-
ходимо голямо припокриване между изображенията. 
Следователно, планът за летене и регистриране на 
изображенията трябва да бъде внимателно проекти-
ран, за да имат снимките достатъчно припокриване. 
Планът за летене зависи от изискванията за разде-
лителна способност, съответстваща на размер на 
теренния елемент –  ro   e . 
Разделителната способност се определя според спе-
цификациите на проекта, както и от типа на обекта 
повърхнината , която трябва да се реконструира. Не-

правилният план за придобиване на изображение ще 
доведе до неточни резултати или до невъзможност 
да се постигне крайната цел на изследването. Изис-
кваната разделителна способност –  по специфи-
кациите на проекта ще определи височината на по-
лета, на която трябва да бъдат направени снимките. 
Припокриването между снимките зависи от вида на 
терена, който трябва да се изобрази и ще определи 
скоростта, с която трябва да бъдат заснети изобра-
женията. На   са илюстрирани основните еле-
менти и понятия, които се съблюдават при изготвяне-
то на един план на летене при заснемане на площни 
обекти тип „фотограметрична мрежа“.

ПРЕЦИЗНО КООРДИНИРАНЕ НА ЗЕМНИ КОНТРОЛНИ 
ТО КИ 

За постигане на сантиметрова точност в георефери-
рането на дигиталните продукти в резултат на фото-
граметричното заснемане е необходимо да се марки-
рат и координират земни контролни точки в обхвата 
на заснемания обект. Наземните контролни точки 
могат да бъдат сигнализирани с подходящи знаци 
марки  или да се използват ясно различими същест-

вуващи обекти на земната повърхност, които могат 
да бъдат разпознати на изображенията, получени 
след изпълнение на летателния план. Координатите 
на използваните контролни точки могат да бъдат по-
лучени, чрез използването на  глобални системи 
за позициониране  приемници преди, по време и след 
завършване на летателната мисия. Координирането 
на контролните точки за обектите е извършено чрез 
измервания в реално време с геодезически двучесто-
тен N  T  приемник.

ФОТОГРАМЕТРИ НА ОБРАБОТКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИ
РАН СОФТУЕР

След извършване на заснемането с БЛС на изслед-
вания обект, е необходим софтуер за обработка на 

изображенията и генериране на крайните цифрови 
продукти  ортофото мозайка, 3  цифров модел на по-
върхността  и цифров модел на терена T . 
Вече са разработени множество  фотограметрични 
програми, използващи М метода. Най-популярните 
комерсиални решения включват o  e e 
7  и 4 er 1 , наложили се благодарение на 

техния удобен интерфейс и поддръжка. Съществу-
ват и  решения с отворен код, които включват 
V  1 , - er 14 , o o  Too  
15 , e ro e  13  и други.

МОДЕЛИРАНЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В  ГИС

3  ГИС е специфичен вид ГИС, в който терeнните 
данни имат не само координати  и  за географско 
местоположение, но и координати , които предста-
вляват височината. Възможно е, обаче, в конкретни 
случаи да се създадат триизмерни ГИС, представящи 
3  графични форми, внесени в  софтуер, проек-
тирани със специфичен софтуер за 3  моделиране. 
3  ГИС може да се разглежда като по-високо ниво 
на развитие на познатите географски информацион-
ни системи 22 . В много случаи, под 3  се разбира 
само визуализация. 3  ГИС е не само визуализация, 
неговата основна сила е 3  анализът. Разбира се, 
при него има много затруднения, главно свързани с 
данните. Тези данни много често са в различни фор-
мати или типове пространствени или числови , имат 
различни дименсии, различна точност. 

Предимствата при използването на 3  ГИС са, че въз-
можностите за визуализация и анализ могат да се 

иг. 6. При ерен план а летене а отогра етри но ас-
не ане
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използват за различни цели, дава 
се по-ясна представа за изобразя-
ваните обекти, може да отговаря на 
различни задачи, възможност за 
разнообразно представяне на прос-
транствените данни.

3  визуализацията е общ термин, 
който обозначава процеса на из-
вличане на данни от цифров прос-
транствен модел и представянето 
им на екрана 21 . За създаването 
на комплексен триизмерен модел 
на обекти се използва софтуерът 
VN  V  N re o  . VN  
е 3  географска информационна 
система 3 -ГИС  за създаване 
на карти и графики въз основа на 
пространствени данни чрез осигу-
ряване на реалистична визуална 
симулация на данните. VN  има 
мощни функции, които позволяват 
визуализиране на данните по на-
чин, който може да подобри раз-
бирането на сложните природни 
взаимоотношения. Ф   показва 
общия графичен интерфейс на соф-
туера VN .

VN  позволява на потребителите да 
създават реалистични обекти и да 
симулират „полет“ върху генерира-
ната повърхност от интегрираната 
система за анимация. Потребите-
лите могат да визуализират обекти 
от реалния свят, да променят моде-
ла или да представят промените в 
околната среда, причинени от чо-

чително събиране и обработка на 
цифрови данни при геодезическо 
заснемане през 200  г. и при дис-
танционни изследвания с БЛС през 
201  г.

За постигането на реалистична ви-
зуализация е важно задаването на 
подходящи параметри за околната 
среда географско положение, ин-
тензитет на светлината, облачност, 
симулации на мараня и мъгла за 
дълбочинен ефект, облачни струк-
тури, звездно небе, луна и слънце 
и др. . Настройките на  параметри-
те за околна среда са извършени 
посредством избор на точната ге-
ографска локация на с. Потока и 
избор на подходящи параметри, ка-
саещи избраната сцена например 
чрез помощника за управление на 
слънчевата светлина - избирайки 
ден от годишния календар и точен 
час получаваме подходящата осве-
теност и свързаните с това хвърле-
ни сенки от релеф, растителност и 
3  обекти  .

Финалната триизмерна визуализа-
ция на кариера „Потока“ по данни 
от геодезическо заснемане през
200  г. е показана на  .

Визуализацията на данните от про-
ведените дистанционни изследва-
ния с БЛС на кариера „Потока“ през 
201  г., представени на  , по-
казват резултатите от мероприяти-
ята по рекултивация и мониторинг 
на каменната кариера за 10-годи-
шен период.

вешката дейност. Реални 3  обекти 
от околната среда могат да бъдат 
„разположени“ върху повърхността 
на терена. VN  също така съдържа 
специализирани модули, които под-
държат симулацията на елементи-
те на различни обекти от заобика-
лящия ни свят.

Като тестов район е изследвана 
каменната кариера „Потока“ на те-
риторията на Природен парк „Бъл-
гарка”, община Габрово. В предиш-
на публикация 3  е представена 
методиката на изследването, вклю-

иг. 8. 3  ви али ация на кариера Потока  по данни от геоде и еско асне ане 
2009 г. (и глед от селото)

иг. 7. Интер е с на Vi al Nat re St dio (VNS)



ГЕОДЕЗИЯ

ИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ    5-6/2022

иг. 9. Трии ерен одел на кариера Потока  по данни от дистанционни и следва-
ния с С 2018 г.

Получените резултати са използ-
вани за анализ 3  на състоянието 
и промените на земното покритие 
чрез съпоставяне на векторните 
полигони за земното покритие през 
200  г. и ортофото мозайката от 
201  г., извършени са количествени 
оценки на степента на затревеност 
и залесеност на каменната кариера, 
както и на промяната в структурата 
на нейната повърхнина – наличие-
то на свлачищни процеси.

ЗАКЛЮ ЕНИЕ

Представените основни методи за 
набиране и обработка на геопро-
странствени данни могат да осигу-
рят прецизни и актуални цифрови 
данни за геоложки обекти. Дистан-
ционните изследвания, в т.ч. безпи-
лотните летателни системи БЛС , 
са важен източник за събиране на 
цифрови данни за изследване и 
триизмерно моделиране на земна-
та повърхност.

Демонстрирани са възможностите 
за прецизно картографиране и съз-
даване на качествени и геометрич-
но коректни изображения, подходя-
щи за ползване в ГИС среда, както 
и за построяване на високоточни 
триизмерни модели на геоложки 
обекти.
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