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НОВИНИ

П ОФ Д ИН
И ИЯ ГЪ КОВ СТАНА СТА
И
ВИЦЕП ЕЗИДЕНТ НА „ДЪНДИ П Е ЪС МЕТА С“
ЗА ЕВ ОПА
гария, Австралия и Армения. През годините е заемал
различни лидерски позиции. Има огромен принос за
проекти като трансформацията на рудник „ елопеч в
предприятие от световна класа, изграждането на модерния рудник „Ада тепе“, както и за въвеждането на
редица иновативни процеси и добри практики в добивните дейности. Под ръководството на инж. Гърков
рудник „ елопеч“ бе е поставен на световната минна
карта, след като бяха направени важни промени в технологията за добив и организацията на труда. В рудника бе е разработен и от години действа първият в
света автономен, самообучаващ се дрон в подземни
условия.

О

Така управлявани – чрез подобряване на оперативната ефективност - „Дънди Пре ъс Металс елопеч“ ЕАД
и „Дънди Пре ъс Металс Крумовград“ ЕАД днес постигат забележителни технологични висоти. Максималната ефективност на производствените дейности се постига и чрез осигуряване на управленски капацитет и
развитие на ефективно работещи екипи. Рецептата за
успеха на проф. Гърков е в прилагането на най-добрите
практики при управлението на чове кия капитал и поставянето на безопасността на труда на служителите
на първо място.

Проф. д-р инж. Илия Гърков има 30-годи ен международен опит в добивната индустрия, придобит в Бъл-

Проф. Гърков има значителен принос към просперитета на компанията и чрез развитието на отно енията с
важни заинтересовани страни. Благодарение на професионализма и усилията му, през 2019 г. в Крумовград
стана възможно разкриването на първия новоразработен минен обект в последните 40 години – рудник „Ада
Тепе“.

И п лнителният директор на
лгарските др ества на
Д нди Пре с еталс про . д-р ин . Илия Г рков пое а
още по-висока по иция в ра ките на канадската ко пания

т началото на месец октомври проф. Гърков е
стар и вицепрезидент „Оперативни дейности в
Европа“. Така отговорностите му излизат извън
границите на България и вече ще включват дейностите
в Сърбия и бъдещите проекти на компанията в Европа. Наред с това, проф. Гърков запазва ръководния си
пост начело на предприятията в елопеч и Крумовград, както и проучвателните дейности в България и
Сърбия.

„Дънди Прешъс Металс“

НОВО Д
ЕСТВО СТАНА
ЕН НА БЪ ГА СКАТА
МИННО ГЕО О КА КАМА А

Н

ово дружество получи своя сертификат за членство по време на заседанието на Управителния
съвет, проведено на 27 септември 2022 г. Дружеството премина през утвърдената процедура за кандидатстване за членство в БМГК, съгласно устава и
представи необходимия набор документи, своя опит и
мотивите си за членство.
„КИБЕ А МИНЕ А С“ АД е регистрирано през 2017 г.
и е собственост на V
M
., учредено и съществуващо в Канада с цел инвестиции в търсенето
и проучването на метални полезни изкопаеми. „Кибела Минералс“ АД извър ва финансови инвестиции
в различни проекти чрез своите дружества „Кабири
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Минералс“ ЕООД, „Тетян Експлорей ън“ ЕООД и „Болкан Минералс Дивелъпмънт“ ЕООД, както и „Тинтява
Ескплорей ън“ АД, където е партньор с „Горубсо-Кърджали“ АД с цел инвестиции в търсенето, проучването
и разработката на находища на метални полезни изкопаеми на територията на България.
Основният проект, в който дружеството инвестира още
от самото начало е находището на полиметални руди
„Розино“ в проучвателна площ „Тинтява“, намираща се
на територията на община Ивайловград, област Хасково. За три години от началото на проекта през 2019 г.,
дружеството „Тинтява Експлорей ън“ АД защити пред
СЕК, в Министерството на енергетиката запаси за на-
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В следващият период основната задача на дружеството е да надгради и допълни параметрите отчетени в
Доклада за предпроектното проучване и препоръчани
да бъдат доработени и усъвър енствани. В края на
2022 г. дружеството планира да подаде и уведомление
за започване на процедура по ОВОС, което ще доведе
приключване на процедурата за издаване Търговско
откритие за находище „Розино“, след което ще се пристъпи към кандидатстване за концесия за добив.
рез другите си дружества „Кибела Минералс“ АД работи по два други активни проекта „Иглика“ и „Дънгово“, намиращи съответно се в област мбол и Кърджали с цел откриване на полиметални орудявания.

Про . дтн ин . Никола В лканов председател на УС и на
ГК вр и серти икат а ленство на ин . Валентин
ов
енид р про ване в в Velo it
ineral Ltd.

ходището и внесе доклад за търговско откритие. В същото време чрез консултантската фирма SA G
бе
изготвен и Доклад за предпроектно проучване, който
бе приет и бе регистриран в системата E AR.

„Кибела Минералс“ АД разполага с висококвалифицирани специалисти с огромен международен опит, както в търсенето и проучването на полезни изкопаеми,
минното дело и обогатяването на руди, така и специалисти по екология и работа с местните общности. рез
оперативния офис в гр. Ивайловград се извър ва координацията на основните дейности, там се и съхраняват образци и материали от различните прочувания по
обектите на ружеството.
През 2020 г. в „Тинтява Експлорей ън“ АД е извър ен
ирокоспектърен одит и са издадени три сертификата по стандартизация на дейността на дружеството –
ISO9001, ISO14001 и ISO4 001.
БМГК

Д ИН
СЕ ГЕ МИХА ЕВ БЕ ДОСТОЕН
С П АКЕТ „СВ СВ КИ И И МЕТОДИ “
НА П ЕЗИДЕНТА НА ЕП Б ИКА БЪ ГА ИЯ

Н

а 04.10.2022 г. в Гербовата
зала на президентството се
състоя тържествена церемония по връчване на отличията на победителите в отделните
категории на президентската инициатива Награда „Джон Атанасов“.
Д-р инж. Сергей Михалев – възпитаник на Минно-геоложки университет
„Св. Иван Рилски“, гост-преподавател към катедра „Марк айдерство
и геодезия“ и главен инженер Технически служби в „Дънди Пре ъс
Металс елопеч“ ЕАД бе удостоен

Пре идент т на Реп лика
лгария
Р ен Радев вр и на д-р ин . Серге
и алев плакета Св. Св. Кирил и етоди от пре идентската инициатива
Награда Д он Атанасов
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с плакет „Св. Св. Кирил и Методий“ на Президента на
Република България за значимия си обществен принос
към развитието на изкуствения интелект, информационните технологии и пови аването на безопасността в минната проми леност.
Д-р инж. Михалев участва в създаването на първия автономен сканиращ дрон, работещ в среда с липса на
GNSS покритие. В резултат на успе ното внедряване
на проекта, разработен в сътрудничество между E
, „Дънди Пре ъс Металс елопеч“ и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, за първи
път в света в подземен рудник се използва автономен
сканиращ дрон. Тези системи имат пряко влияние върху безопасността в рудниците, в които са възприети
като редуцират времето за престой на персонала в
рудника и осигуряват безопасен достъп до недостъпни
пространства.

Ин . Серге
и алев (в средата) е но иниран от ГУ Св.
Иван Рилски а на т р ествената цере ония прис ства а
и про . Ива ло Копрев ректор на ГУ Св. Ив. Рилски и
ин . Цвето ир Велков оперативен директор на Д нди Прес еталс Челопе ЕАД

Президентската инициатива Награда „Джон Атанасов“
започва през 2003 г. Тя е насочена към младите български учени и изследователи в областта на компютърните науки и има за цел да открои техни високи постижения в световен мащаб. Носителите на отличията
в конкурса се определят от жури, съставено от водещи
в областта учени и преподаватели.
МГУ „Св. Ив. Рилски“

„ДЪНДИ П Е ЪС МЕТА С“ ПО
И НАГ АДАТА
А
ЗА „КОМПАНИЯ С НА ГО ЯМ П ИНОС“
НА АМЕ ИКАНСКАТА ТЪ ГОВСКА КАМА А В БЪ ГА ИЯ

А

мериканската търговска камара в България отличи своите най-активни членове, допринасящи
за успеха на организацията на впечатляваща
церемония, проведена на 6 октомври т. г. Връчването
на наградите A
бе част от четиридневната
програма на Годи ната конференция на Американските търговски камари, на които България бе домакин.
„Наградите AmChampion отличават тези членове, които са били най-активни през предходната година. Те
са и ясен сигнал към всички членове за това, че само
работейки заедно със стабилен фокус върху нашите
приоритети, ние можем да подобрим инвестиционния
климат в България.“ – коментира Оливие Маркет,
президент на Американската търговска камара в
България.
Носител на A
в категория „Компания с
най-голям принос“ е „Дънди Пре ъс Металс“ с дружествата си в България - „Дънди Пре ъс Металс елопеч“ ЕАД и „Дънди Пре ъс Металс Крумовград“ ЕАД.
Отдадени на безопасния и отговорен добив, проектите
на ДПМ са основани на най-добрата налична техника и
при строго спазване на изискванията. Задвижвана от
иновациите и открита за диалог, компанията е лидер в
устойчивия добив.

4

Стар и вицепре идент т на Д нди Пре с
еталс
а Европа и и п лнителен директор на
лгарските др ества про . д-р ин . Илия Г рков пол и наградата от
С
н Данг р председател на А ериканските т рговски
ка ари в Европа и гл. и п. директор на m ham

Наградите A
датират от 2019 г., определят
се по стабилни критерии и проверени данни и изразяват благодарност към всички членове на АТК в България A
B
.
АТК България
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„АСА Е МЕДЕТ“ Г ПА „ГЕОТЕХМИН“ И „ДЪНДИ
П Е ЪС МЕТА С“
АСТВАХА В Т ЕТАТА
КОНФЕ ЕНЦИЯТА „БИЗНЕСЪТ И ЕГИОНИТЕ“

Представители на голе ите инни ко пания аедно с др ги ран ове пока а а приноса на др
тие на регионите в
лгария както и ролята на естните власти в то и процес

К

акви са предизвикателствата пред развитието
на българските регионите в новата икономическа среда? Как стратегическите компании и бизнесите с висока добавена стойност продължават да
развиват регионите в условията на икономическа несигурност и глобална криза? Отговор на тези въпроси
потърсиха участниците в конференцията „Б
ес
ре о
е
роме е
Б
р “, която бе е организирана от списание BG OBA в партньорство с
Българската стопанска камара и Института за пазарна
икономика.
Събитието се проведе на 4 октомври 2022 г. и събра
представители на бизнеса и местните власти и даде
възможност да се покаже приносът на компаниите за
устойчивото развитие на регионите в България, както и
ролята на местните власти в този процес.

От „Ас ре Ме е “ АД в дискусията се включи директорът „Инвестиционни проекти и развитие“
И
о В с е . Той представи инвестициите на
компанията по 7-те програми за устойчиво развитие и
внедрените дигитални технологии, с които се оптимизират всички минни процеси. Разгледани бяха социалните измерения, които инвестициите на „Асарел“ имат
за развитието на туризма, спорта и здравеопазването
в общината.
Община Панагюрище е един от добрите примери, в
които е видимо как инвестициите на големия бизнес
в социални проекти създават нови възможности за
местното развитие.
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ествата а сто

ивото ра ви-

Дом
Х мерс, изпълнителен директор на „Гео е
м “ ООД, участва в пленарната дискусия „Бизнес с добавена стойност – социални измерения . „По последни
данни на института по пазарна икономика 85% от нашите
служители и работници са от региона, в който осъществявяме основната си дейност - община Етрополе и общините от Средногорието. - каза г-н Хамерс.
Той допълни, че най-голямото дружество в групата –
„Елаците-Мед“ АД, е на 40-то място сред най-големите
работодатели в страната и сред най-големите данъкоплатци, като част от тези данъци се връщат в общините
на дейност.
Вторият важен аспект са мерките, които компанията
предприема в производствената дейност, за да се намали въздействието върху околната среда, а третият
– прякото влияние върху подобряването на качеството
на живот в общините с програмите на Група ГЕОТЕХМИН за корпоративна социална отговорност. Тези
програми датират от началото на хилядолетието и до
момента са осъществени над 1000 значими каузи в
над 20 общини, а основаната през 2018 г. от проф. дтн
инж. Цоло Вутов Благотворителна програма „Българските добродетели надгражда ангажимента към обществото. По програмата четири дружества – „Г отехмин“, „Елаците-Мед“, „Геострой“ и „Геотрейдинг“, имат
сключени рамкови споразумения с общини в района на дейност и се осъществяват важни за местните
хора проекти. Сред тях са ремонти на училища, детски
градини, здравни центрове, осветление и много други
каузи, които общините не могат да реализират сами в
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Представителите на

инните ко пании ра ка а а а социалните проекти и новите в

периода след началото на пандемията. Повече от 70 на
сто от жителите на общините оценяват положително
ефекта от програмата, допълни г-н Хамерс.
В дискусиите участие взе и стар ият вицепрезидент
„Оперативни дейности в Европа“ в „Д
Пре
с Ме
с“ – ро
р
И
Г р о . Той акцентира
върху значението на осигуряването на качествена среда за живот и работа. Проф. Гърков цитира последните
данни от извър еното преброяване на населението,
според което броят на българите е намалял с 8 0 000
ду и. Според него в търсене именно на по-добри условия за професионална реализация и по-добри условия
за живот, много хора са ре или да живеят и работят
извън страната. „Основната причина хората да си заминават от нашата страна е, че няма качествена среда
за живот и работа. Най-нормалното нещо, което човек
търси – сигурност, спокойствие и уреденост. Също така
качество на предлаганата работа.“ – сподели той.

о ности а

естното ра витие

Създадохме фонд за микро, малък и среден бизнес. Когато всички закриваха работни места през последните
две-три години, предприемачите ни създаваха работа и
не търсеха помощи от правителството. Какво беше условието? Да създават работни места и те да не са свързани с минния бизнес. Имаме примери на хора, които са се
върнали от Великобритания и основаха производствени
предприятия в България с наша помощ и сега изнасят за
Европа.
Голямата ни мечта е нашите 293 местни работни места
да ги създадем в различни бизнеси и след закриване на
минната дейност те да продължат да генерират заетост в
общността.“ – сподели опита на компанията проф. Гърков. Той завър и изказването си с призив към институциите не как да търсят да мотивират инвеститорите,
а как да спрат да демотивират инвеститорите. „На инвеститорите не им е нужно да бъдат мотивирани. На нас

В минерално-суровинната сфера, в която се развива ръководената от Илия Гърков компания Дънди
Пре ъс Металс“ в България, всеки знае, че бизнесът
е ограничен във времето от наличността на ресурси.
Като работодател, който оценява ясно рисковете и едновременно с това е отговорен към обществото, едно
от ре енията, които, ръководството е предприело е да
насърчава възможности и среда за развитие на микро,
малък и среден бизнес.
„Ние решихме да приложим по-различен подход и да направим така, че една община, в която сега има добив,
да продължи да бъде устойчива и след нас. Колкото и
странно да звучи, община Крумовград е увеличила населението си и то с хора, които са се върнали от Западна
Европа. Решихме да подкрепим създаването на бизнеси,
които нямат нищо общо с минната дейност, така че, когато нашият проект „Ада тепе“ приключи, тези дейности
да останат.
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Гостите и астниците в с итието и а а в
сетят вирт ално р дник Челопе

о ност да по-
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ни е необходимо да не бъдем демотивирани.“ – обобщи
нуждата на бизнеса проф. Гърков.

равляващ партньор на
тели на общини и др.

Сред лекторите бяха също Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института по пазарна икономика,
Тим Курт, изпълнителен директор на „Аурубис България“, Ивайло Георгиев, ръководител „Връзки с институциите в „Аурубис България , Георги Миков, изпълнителен директор на „Електроразпределителни мрежи
Запад , част от групата „Електрохолд , Боян Ра ев, уп-

От името на организаторите участва Добри Митрев,
председател на УС на Българската стопанска камара,
а чрез видео се включи евродепутатът Радан Кънев,
докладчик по Директивата на ЕС за индустриалните
емисии.

България, представи-

Фирмени материали на „Асарел-Медет“ АД,
„Дънди Прешъс Металс“ и Група ГЕОТЕХМИН

ЗА П ЪВ ПЪТ В ИСТО ИЯТА НА „АСА Е “
НАСИПООБ АЗ ВАТЕ ЯТ НА ЦПТ БЕ Е П ЕМЕСТЕН
НА НОВО НАСИПИ НО СТЪПА О

Насипоо ра вателят на Цикли но-пото ната те нологи на линия а транспорт на откривка е е пре естен на ра стояние от
1800 m при денивелация на терена от 50 m. С това апо на следващият етап от и гра дането на ападно насипище.

С

изключително инженерно постижение могат да
се гордеят работещите в дирекциите „Производствени дейности“, „Ремонтни дейности“ и отдел
„Строителство“ на „Асарел-Медет“ АД. За пръв път в
историята на компанията насипообразувателят на Циклично-поточната технологична линия за транспорт на
откривка бе е преместен на разстояние от 1800 , при
денивелация на терена от 0 . С това започна следващият етап от изграждането на Западно насипище. Проектът за преместването на „крокодила“, както еговито
го наричат работещите в рудник „Асарел“, бе е изготвен от „Минпроект“, а изпълнението бе е реализирано
от фирмите „Елвеко Електромонтажи“, „Асарел Ремонт“,
САТ - София и ДЗЗД „Балканремонт 2013“.
„В началото на 2022 г. бяха изпълнени третият и четвъртият етап от изграждането на хоризонт 1000 на Западно
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насипище, а следващият етап от строителството е хоризонт 1050“, разказва ин . Иван Чолаков директор
Прои водствени де ности в Асарел- едет АД. „За
целта още от миналата година започнахме подготвителни мероприятия, които включваха извозване на общо
6 млн. m3 скална маса, като беше изграден пионерен насип за разполагане на насипообразувателя и забойния
транспортьор на кота 1050. Освен това беше подготвен
маршрутен път за изкачване на насипообразувателя
и претоварната количка до кота 1050. По проект този
маршрутен път трябваше да бъде със 7% наклон, за да
може да се преодолее денивелацията от 50 m. Съгласувано с проектантите от „Минпроект“ го коригирахме на 6%,
което беше по-добрият вариант заради безопасността на
работата и техническите параметри на машината“, обясни инж. олаков.
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У астващите специалисти в то и сло ен проект пол
ната ра ота

„Благодаря за добрата организация и неуморната екипна работа
на всички колеги, които работиха
по този сложен проект. Хората
показаха, че могат да направят
чудеса!“, каза инж. Николай Пелтеков – генерален директор на
„Асарел-Медет“ АД.
„Благодаря на колегите от дирекция „Ремонтни дейности“, които
свършиха голям обем работа не
само по преместването на транспортьора до кота 1050, а и по ремонта на трошачния комплекс.
Предизвикателството беше голямо, но те се справиха, за което

Огро на констр кция тря ва е да и

8

и а по дравления а спе -

ги поздравявам и им благодаря
за професионализма и всеотдайността.“, сподели инж. Илия Добрев - директор „Ремонтни дейности“ в „Асарел-Медет“ АД.
„Изпълнението на този проект
беше наистина предизвикателство за екипа на отдел „Строителство“. Благодаря на колегите за
усилията и енергията, с която работиха и продължават да работят
по него.“, допълни инж. Здравка
Кърпаров – ръководител на отдел „Строителство“ в „Асарел-Медет“ АД.

ине ра стояние от о що 1800 m.

„Това беше голямо предизвикателство за нас, защото тази машина никога не е преодолявала такова голямо
разстояние и толкова голям наклон.
Всички се опасявахме, че ще има проблеми с техниката, защото тази огромна конструкция трябваше да измине
разстояние от общо 1800 m. Близо
двата километра бяха преодолени на
два етапа. Първия ден трябваше да
направим подготовката за придвижване на претоварната количка до кота
1000, където е началото на маршрутния път. На 15 август, в рамките само
на един ден, насипообразувателят се
качи на кота 1050 m. Това стана възможно благодарение на добрата съвместна работа на технологичните и
ремонтни екипи на рудника, за което
ги поздравявам и им благодаря“, каза
инж. Иван олаков.
Предстои изграждане на транспортьор № 5, който е частично построен, но занапред ще бъде удължаван.
Предвидено е изграждане и на транспортьор № 4, което ще обезпечи добива на откривка от рудник Асарел.
„Този проект беше нещо ново за нас и
беше истинско предизвикателство да
го изпълним“, обобщи инж. олаков.
ЦПТ-2 е една от най-мащабните инвестиции на „Асарел-Медет“ АД в
историята на дружеството – над
100 млн. лв. Пусната е в действие
през март 2011 г. и до момента е
спестила 2 307 692 курса на автосамосвалите „БелАЗ“, които оперират
в рудник „Асарел“. Разчетите показват, че след пускането в експлоатация на втората Циклично-поточната
технологична линия себестойността
на извозената откривка е спаднала с 40 . С толкова са намалели и
вредните емисии от изгорели газове
от рудничните автомобили. Заедно с екологичния ефект се постига
и икономически резултат заради
значителното намаление на обема
на произведените тонкилометри и
редуциране на разходите за строителство и поддръжка на рудничните
пътища.
В края на месец януари 2022 г. Циклично-поточната технологична линия за транспорт на откривка отчете
„скромен“ юбилей. Точно в 7 часа
сутринта, на 2 януари, ЦПТ-2 регистрира 300 млн. откривка, извозени
до Западно насипище за единадесет
години експлоатация.
„Асарел-Медет“ АД
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ТЪ

ЕСТВЕНО ОТК ИВАНЕ НА АКАДЕМИ НАТА
ЕБНА ГОДИНА В МГ „СВ ИВ И СКИ

Про . д-р ин . Ива ло Копрев ректор на
ст дентите п рвок рсници

ГУ Св. Ив. Рилски откри акаде и ната 2022/2023

Н

а 12.09.2022 г. в Минно-геоложки университет
„Св. Иван Рилски“, под звуците на студентския
химн G
, тържествено бе открита
академичната 2022 2023 учебна година. Официални
гости на събитието бяха проф. дтн Николай Вълканов
– председател на Съвета на настоятелите на МГУ, председател на СД на „Минстрой Холдинг“ АД и председател на Българската минно-геоложка камара, проф. д-р
инж. Илия Гърков – изпълнителен директор на „Дънди
Пре ъс Металс“ Инк и член на Съвета на настоятелите
на МГУ, г-н Доминик Хамерс – изпълнителен директор
на „Геотехмин“ ООД, инж. Драгомир Драганов – изпълнителен директор на „Елаците-Мед“ АД, инж. Сергей
Атанасов – изпълнителен директор на „Горубсо-Мадан“
АД г-жа Ваня Денева – прокурист и ръководител отдел
„Нови проекти“ на „Асарел-Инвестмънт“ АД, инж. Ирена
Цакова - директор „Разре ителни и правни дейности“
на „Дънди Пре ъс Металс елопеч“ ЕАД и „Дънди Преъс Металс Крумовград“ ЕАД и г-жа Бисерка нева –
директор „ ове ки ресурси“ в „Асарел-Медет“ АД и др.
Проф. д-р инж. Ивайло Копрев, ректор на МГУ „Св. Ив.
Рилски“, откри учебната година и приветства студентите първокурсници като отбеляза, че всичко, което ни
заобикаля, е продукт на работата на хиляди професионалисти от минната област. В своето изказване, ректорът изтъкна, че икономическият потенциал на една
страна, развитието и благосъстоянието на настоящето
общество и бъдещите поколения зависят от минерално-суровинната база, мащабите на добив и преработка
на полезните изкопаеми.
ИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ
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е на година и приветства

„Суровините определят битието на цивилизациите
и днес сме все по-зависими от тях. Предизвикателството на Зелената сделка и кръговата икономика не може да бъде посрещнато без качествени
суровини. Материали, които допреди 20-30 години
не бяха особено ценни, днес са критично важни.
Европа трябва да бъде енергийно независима, а за
това ѝ трябват собствени ресурси и суровини. Ето
защо ролята на университета е от такова решаващо
значение. Няма по-подготвени от специализираните
в нашата област инженери, които да разбират суровините и това как се решават съпътстващите ги
екологични проблеми.“, каза проф. д-р инж. Ивайло
Копрев по време на церемонията.

По думите му предизвикателствата пред студентите на
Минно-геоложкия университет растат заради Зелената
сделка и благодари на преподавателите, които не спират да развиват обучението със съвременни, ефективни и модерни форми на образование.
„В своята вече 69- годишна история на образователна институция, МГУ „Св. Иван Рилски“ е преминал през многобройни трансформации и предизвикателства, но винаги
е оставал верен на стремежа към усъвършенстване на
българската наука и висше образование“, допълни проф.
д-р инж. Копрев.
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Проф. Николай Вълканов потвърди пред присъстващите подкрепата на настоятелите като отбеляза, че през
настоящата година „Минстрой Холдинг“ АД отпуска за
студентите от МГУ 20 стипендии за отличен успех.
Г-н Доминик Хамерс – изпълнителен директор на „Геотехмин“ ООД изрази подкрепата на Група ГЕОТЕХМИН
за стипендии и летни стажове и пожела на първокурсниците да развиват знанията си и да бъдат горди с
професията, която са избрали.
За откриването на учебната година бяха получени поздравителни адреси от проф. дтн инж. Цоло Вутов –
управител на „Геотехмин“ ООД, проф. д-р инж. Илия

Гърков – изпълнителен директор на „Дънди Пре ъс
Металс елопеч“ ЕАД и „Дънди Пре ъс Металс Крумовград“ ЕАД, г-н Димитър Цоцорков – председател
на надзорния съвет на „Асарел-Медет“ АД и инж. Делчо
Николов – председател на УС и изпълнителен директор на „Асарел-Медет“ АД, инж. Сергей Атанасов – изпълнителен директор на „Горубсо-Мадан“ АД.
Съгласно утвърдената традиция отец Антоний от Патриар еската катедрала – храм паметник „Св. Александър Невски“ извър и водосвет за здраве и успех,
а националният фолклорен ансамбъл „Българе“ закри
тържеството с група фолклорни изпълнения.
МГУ „Св. Ив. Рилски“

СПЕ НО П ИК
И ЯТНАТА СТА
П ОГ АМА НА „Е АЦИТЕ МЕД“ АД

АНТСКА

Представители на р ководствата от Р додо ивен ко плекс Етрополе и О огатителен ко плекс
Чове ки рес рси по драви а ст дентите а спе ното и представяне по вре е на ста а

П

рез юли, август и септември 46 студенти от 10
университета в България взеха участие в лятната Стажантска програма на „Елаците-Мед“ и
черпиха знания и опит под ръководството на едни от
най-добрите специалисти в минната индустрия. На 30
септември, на двете работни площадки на компанията – Рудодобивен и Обогатителен комплекс се състояха събития, с които официално бе закрита 11-та лятна Стажантска програма. Представители на дирекция
„ ове ки ресурси“ посрещнаха и поздравиха студентите за успе ното им представяне по време на стажа.
„Надявам се, че всички вие сте извлекли за себе си добри ползи от стажа при нас и натрупаният практически
опит ще е много ценен за бъдещата ви реализация“, каза
Милена Христова, директор „ ове ки ресурси“, която
благодари на стажантите за избора им да станат част
от голямото семейство на „Елаците-Мед“ и Група ГЕОТЕХМИН, дори и само за 3 месеца.
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ирково както и на дирекция

От страна на ръководството на Рудодобивен комплекс,
гр. Етрополе инж. Васил и ков, зам.-директор „Производство“, също приветства стажантите и им благодари за енергията, която са дали за изпълнение на
задачите, поставени им от наставниците по време на
стажа. „Сигурен съм, че при нас получавате най-добрата възможност да развиете своя потенциал и професионалните си умения и сте натрупали необходимия опит за
успешна кариерна реализация. Нашите колеги, вашите
наставници са положили много усилия, за да ви подкрепят в усвояването на практиката и вярвам, че изпитвате
огромно уважение към тях заради опита, който са ви предали“, каза инж. и ков и допълни „Надявам се да бъдете все така мотивирани и целеустремени и занапред
и ще съм радостен, ако на по-късен етап някои от вас
станат и на и колеги“.
На официалното закриване на лятната Стажантска програма в Обогатителен комплекс, с. Мирково, инж. Кра-
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симир Динеков, зам.-директор, „Ремонт и поддръжка“
на комплекса, поздрави участниците с приключването
на тяхната практика в реална работа среда. Той отправи специални благодарности за положените усилия и
постигнатите резултати от стажантите и ги насърчи
през следващата година отново да вземат участие в
лятната Стажантска програма. Инж. Динеков напомни също и за възможността, студенти от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, Техническия
университет, София и Университета за архитектура
строителство и геодезия, София да кандидатстват за
стипендиантската програма на дружеството.
Резултатите от проведената за поредна година Стажантска програма обобщи Даниела Горанова, ръководител на програмата, като отправи и специални благодарности към своите колеги от дирекция „ ове ки
ресурси“ за усилията и безупречната организация. Тя
се обърна и към наставниците, някои от които за втора
година успяват да завладеят интереса и вниманието
на всички студенти в работния процес. На стажантите
сподели „От анкетите, които проведохме, а и от споделените мнения в разговори с вас, 2022 г. се оказа една

ползотворна година“. И допълни „Виждаме и във вас
стремеж да давате всичко от себе си за доброто ви представяне, което със сигурност е оценено от вашите наставници и от ръководството на „Елаците-Мед“, и се надявам
някои от вас да се присъединят към екипа на компанията“.
Стажантите дадоха висока оценка и на възможностите, които предлага компанията, за учене през целия живот с цел надграждане на уменията. В края на последния работен ден от стажа в „Елаците-Мед“ студентите
се снимаха за спомен и споделиха, че високо оценяват
анса да трупат практически опит в предприятие с
дългогоди на история, добра организация на труда и
заплащане, съвременна техника и под ръководството
на висококвалифицирани кадри.
В лятната Стажантска програма на „Елаците-Мед“ до
момента са преминали повече от 320 студенти, бакалаври и магистри от различни университети в страната
и чужбина, от които над 60 вече свързаха професионалния си път с компания.
„Елаците-Мед“ АД

ВТО И ВИП СК
ЕНИЦИ В Д А НА ФО МА НА ОБ Е
НИЕ ОТ ПГ „З АТИЦА“ ПОС Е НА „Е АЦИТЕ МЕД“ АД

„Е

лаците-Мед тържествено посрещна в Обогатителен комплекс, с. Мирково, втория випуск ученици от Професионална гимназия „Златица“,
които започват своето практическо обучение в реална
работна среда в компанията партньор по програмата
за дуално обучение. Седем единадесетокласници се
присъединят към своите петима по-големи съученици
и заедно ще придобиват практически опит под ръководството на едни от най-добрите специалисти.
Учениците от 11-ти клас ще се обучават в специалностите „Ма ини и съоръжения за заваряване“ и „Елек-

трообзавеждане на производството“, а тези от 12-ти
клас продължават своето практическо обучение в специалностите - „Електрообзавеждане на производството“ и „Автотранспортна техника“.
Учениците бяха приветствани от представителите
на „Елаците-Мед – инж. Стоил Димитров, генерален
директор „Производство“, инж. Красимир Динеков,
зам.-директор на Обогатителния комплекс, Милена
Христова, директор „ ове ки ресурси“, Даниела Горанова, ръководител „Набиране на персонал обучения

Вторият вип ск еници от ПГ латица които апо ват своето практи еско о
ение в реална ра отна среда в Елаците- ед
по програ ата а д ално о
ение я а т р ествено посрещнати в О огатителния ко плекс ирково
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и квалификация и Мариана Вътева, експерт „Подбор
на персонала обучения и квалификация“.
Даниела Горанова посрещна учениците и даде думата
на Величка Баланова, директор на ПГ „Златица“, която
сърдечно благодари на „Елаците-Мед“ за стартирането
на програмата за дуално обучение за втора поредна година. „Надявам се тази година младежите да затвърдят
знанията си и добрите отно ения със специалистите
от компанията. Благодарим на „Елаците-Мед“ за топлото посрещане и грижите, които полагате за учениците.“,
коментира г-жа Баланова и пожела успе ен старт на
програмата за практика в реална работна среда.
„За мен е удоволствие за втори път да присъствам на
откриването на новата учебна година по дуална форма
на обучение“, се обърна към учениците инж. Стоил Димитров като сподели, че отзивите на тези от тях, които
са за втора година на практика в „Елаците-Мед“ са отлични. Той им пожела ползотворно сътрудничество с
наставниците от дружеството.
Милена Христова поздрави присъстващите дванадесетокласници, обучаващи се по програмата за втора
поредна година, както и новите ученици от 11 клас с
„добре до ли“. Тя изказа своята удовлетвореност от
по-големите ученици, които вече имат едногоди ен
опит по практическо обучение и пожела на единадесетокласниците да следват добрия пример. Г-жа Христова благодари и на наставниците за тяхната отдаденост
и положените усилия.

ИН
ВН

„Освен с основните си задължения по избраните от вас
специалности, ще имате възможност да се запознаете и с
нашите проекти, които ще изпълняваме през следващата
година“, коментира инж. Красимир Динеков и представи на учениците новите предизвикателства, с които ще
се срещнат през тази учебна година. Той подчерта, че
знанията, които учениците ще придобият, ще им бъдат
полезни в тяхната бъдеща реализация в компанията.
Учениците се запознаха със своите наставници - ръководители от цех „Ремонтно-механичен“, цех „Средно
и ситно тро ене“, цех „Мелнично-флотационен“, цех
„Енергийна инфраструктура“, цех „Тежка механизация и
автотранспорт“ и отдел „Енергиен“. Те ще ги подкрепят
в усвояването на новите знания и трудовите им задачи
в дружеството, включващи практика в реална работна
среда и допълнително обучение.
„Елаците-Мед“ са партньори по проекта за дуална форма на обучение в Професионална гимназия „Златица“
вече пета поредна година. рез дуалното обучение
учениците придобиват практически опит в реална работна среда, който им дава анс да започнат работа
във фирмите-партньори веднага след завър ване на
образование. Практическите занятия са в рамките на
споразумението за партньорство между гимназията и
фирмите-партньори - „Елаците-Мед“ АД, „Геотрейдинг“
АД, „Геострой“ АД, „Аурубис България“, „Дънди Пре ъс
Металс елопеч“ по проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“.
„Елаците-Мед“ АД

И ЗА ИНКОВА ПОДА И СМИВКИ НА ДЕЦА
ДА

И

зпълнителният директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД зарадва с ученически пособия децата от
Центъра за настаняване от семеен тип за деца
без увреждания в гр. Раднево. В момента в него са настанени 12 деца на възраст от 6 до 18 години, които са
ли ени от родителска грижа.
Инж. инкова им подари ученически раници със светлоотразителни стикери за безопасността им на пътя
и учебни пособия, които са им необходими не само в
процеса на обучение, но и за тяхната самоувереност и
самочувствие. Срещата се превърна в истински празник с торта, подаръци и грейнали очи.
По случай първия учебен ден, инж. инкова пожела на
всички да са здрави, да вярват в себе си и неуморно да
се стремят към знанията, защото знанията в училище
и ценностите в ду ите им, ще ги направят достойни и
успели хора.

Ус ивките на децата и те ните прегр дки са истинското огатство което ос исля ивота и го и п лва с радост

Директорът на Центъра Деница Димитрова благодари
от свое име и от името на децата за приятелския жест,
за добротата и щедростта. С благодарствен адрес, ръчно изработени от децата подаръци и музикална програ-

ма, те изразиха своята признателност и пожелаха на
инж. инкова да е здрава и благословена.
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ТЕ КА ТЕХНИКА И ЕКИП ОТ „АСА Е
ПОМАГАХА В КА АВЕ ОВО

Асарел- едет АД и прати в Каравелово вери ен
966 с о е на ко ата

лдо ер Катерпилар

„С

трашно е!“, „Не можеш да си представиш такова
бедствие, докато не го видиш с очите си“, „Потоп!“ – това са част от думите, с които технологът от рудник „Асарел“ инж. Цветан Николаев и ма инистите на пътно-строителни ма ини Цветан Петров и
Димитър Карабойчев описват мащаба на наводнението, което е сполетяло карловското село Каравелово на
3 септември.
Тримата участваха в спе ните възстановителни мерки
и разчистването на щетите от водната стихия. Тежката
техника и екипът на „Асарел-Медет“ работиха по някога ната улица „Христо Христев“ в Каравелово, която
бе тотално непроходима. По-късно към тях се присъединиха още 13 колеги - минният инженер Кирил ончев, минният техник Николай Петков, ма инистите на
пътно-строителни ма ини Георги Байряков и Николай
Кузманов, багеристът Георги Бабеков, офьорите на
цистерна илип ръгов, Николай Топлов, Георги Христов, както и охранителите Радимир Ди ков, Валентин
Гидиков, Делчо опов, Недялко Загарьов и Саво Площаков. Тежката техника и екипите от „Асарел-Медет“

МЕДЕТ“ АД

8 со е

на гре лото от 8 7 m3 и елен товара

работиха по най-тежко пострадалите улици в Каравелово, които бяха напълно непроходими след бедствието.
Ръководството на компанията се отзова на молбата на
кмета на община Карлово д-р Емил Кабаиванов и изпрати на мястото верижен булдозер „Катерпилар“ A
8 с обем на греблото от 8,7 3 и челен товарач A
966 с обем на кофата от 4,2 3 , които бяха изтеглени
от производството.
На 14.09.2022 г. инж. Иван олаков – директор „Производствени дейности“ в „Асарел-Медет“, се срещна на
място с екипа и обсъди как е организирана работата
на едрогабаритната техника. В хуманитарния център
„Квартала на Каравелово той предостави дарение от
компанията, съдържащо хранителни продукти, ученически пособия и играчки за детската градина. „Благодарим Ви за помощта! Да сте живи и здрави!“, казаха местните доброволци, които приемат помощи от различни
краища на страната.
„Асарел-Медет“ АД

Г ПА ГЕОТЕХМИН И ОБ ИНА З АТИЦА
СЪС СЪВМЕСТНА ИНИЦИАТИВА ЗА ЗАСА ДАНЕ
НА
ДЪ ВЕТА

В

Деня на българската община и местното самоуправление – 12 октомври, община Златица предприе инициатива за облагородяване на пространства около участък от ул. „Ка ана“, който се ремонтира
със средства на компаниите от Група ГЕОТЕХМИН –
„Геотехмин“ ООД, „Елаците-Мед“ АД, „Геострой“ АД и
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„Геотрейдинг“ АД по Благотворителна програма „Българските добродетели“.
За цялостния завър ек и реновирането на улицата
кметът инж. Стоян Генов, съвместно с представителите на компаниите от Група ГЕОТЕХМИН засадиха нови
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В аса дането

аства а
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60 фиданки декоративен клен. Инициативата по озеленяването е част от цялостната рехабилитация на
ул. „Ка ана“, важна артерия за общината и местната
общност, по Благотворителна програма „Българските
добродетели“ на Група ГЕОТЕХМИН и програмата „Наето зелено утре“, които се реализират в партньорство
с община Златица.
В засаждането участваха Доминик Хамерс, изпълнителен директор на „Геотехмин“ ООД, инж. Славей Иванов,
зам.-генерален директор „Производство“, инж. Иван
Кунчев, директор на Обогатителния комплекс на „Елаците-Мед“, зам.-кметът на Златица инж. Илия Македонски, кметският наместник на с. Карлиево Ненко Миндилов, както и мениджъри и служители от фирмите и
общината. Специален гост на инициативата бе Силвия
Георгиева, изпълнителен директор на Националното
сдружение на общините в Република България, която
бе на официално посещение в Средногорието по случай празника.
„В продължение на трета година отбелязваме 12 октомври чрез засаждане на дръвчета по реновираните улици
на община Златица. Специално избрахме ул. „Кашана“,
защото тя е емблематична, знакова в проекта за седем
улици, по който работим - подменяме водопровод, асфалтова настилка, тротоари и улично осветление. Финансовата подкрепа, която ни оказват Група ГЕОТЕХМИН и
дружествата - „Геотехмин“ ООД, „Елаците-Мед“ АД, „Геострой“ АД и „Геотрейдинг“ АД ни дава възможност да реализираме този проект“, каза кметът инж. Стоян Генов,
като благодари лично на проф. Вутов, на ръководителите и на екипите на фирмите за осигурените средства.
Кметът напомни, че от началото на мандата до сега в
Златица са засадени повече от 400 дървета с труда на
общинските служители и на фирмите дарители.
„Предимство за мен и моите колеги е, че можем да пътуваме навсякъде и можем да сравняваме и оценяваме
труда, който полагат кметовете и общинските администрации, за да се развиват населените места и сме още
по-щастливи, че тук можем да видим изключително добрата съвместна работа между общината и големия бизнес“, каза в приветствието си С. Георгиева и благодари
от името на сдружението на проф. Вутов и г-н Хамерс
за интелигентния и устойчив начин, по който помагат
на населените места, в които оперира Групата.
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Доминик Хамерс подчерта, че Група ГЕОТЕХМИН е дългосрочен партньор на общините от Средногорието.

„Важно за нас е не само да развиваме своя бизнес, а
и да сме част от устойчивото и успешно развитие на
региона. Затова подкрепяме чрез програмата „Българските добродетели“ проекти, които са значими
за общините. Ремонтираме улици, болници, училища, правим ново енергийно ефективно осветление.
Целта е да повишаваме качеството на живота на
местното население, защото тук, също така, живеят
и нашите служители“, каза Доминик Хамерс.

Доминик Хамерс припомни, че Благотворителната програма „Българските добродетели“ е създадена през 2018 г. по инициатива на управителя на
„Геотехмин“ ООД, проф. Цоло Вутов. Средствата по нея
се осигуряват от 4 дружества от Групата – „Геотехмин“,
„Елаците-Мед“, „Геострой“ и „Геотрейдинг“.
„На ето зелено утре“ е дългосрочен проект на Група
ГЕОТЕХМИН от 2011 г. за подобряване на биоразнообразието и околната среда в общините, в които Групата развива дейност. От 2020 г. той се осъществява с
дарения от четирите дружества – „Геотехмин“, „Елаците-Мед“, „Геострой“ и „Геотрейдинг“. Представители на
общините определят площите и подходящите видове
за озеленяване, съобразно климатичните особености,
местните почвени характеристики и т.н.
След началото на пандемията фирмите от Група ГЕОТЕХМИН реализираха 80 важни за местните хора
проекта, в над 10 общини. Най-голяма част от тях са
в областите околна и градска среда и подобряване
качеството на живот в населените места. Групата непрекъснато надгражда проектите за корпоративна социална отговорност и през миналата година включи
деца и ученици. През 2022 г. направи и конкурс, в който
участват ученици от 13 училища партньори, в това число от СУ „Св. Паисий Хилендарски“ и Професионална
гимназия „Златица“.
„Елаците-Мед“ АД
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Г ПА ГЕОТЕХМИН ИЗГ А
В ЕТ ОПО Е

С

тържествен водосвет и символична първа копка бе поставено началото на проект за
изграждане на лятно кино в гр. Етрополе. Инвеститор е „Елаците-Мед“
АД, проектант и строител са компаниите от Група ГЕОТЕХМИН – „Геопроект“ ЕООД и „Геострой“ АД.
Владимир Александров, зам.-директор на Рудодобивен комплекс представи проекта, който ще се състои от
нова сграда с открита зала за прожекции, кафе-сладкарница с вън на
част и маси на открито, санитарни
помещения. „Преди години водех екипа, който премахна опасното съоръжение от площадката. Днес съм част
от екипа, който осъществява първа
копка за новия комплекс“ – сподели
той и разказа: „Лятното кино ще разполага с екран за прожекции с размери 12 х 5 м, а местата за зрителите са разположени в амфитеатрална
част, състояща се от 8 реда със 160
места за сядане. Към сградата ще
бъде изградена и детска площадка.
Предвидени са 17 паркоместа, както и
16 места за паркиране на велосипеди. Територията на лятното кино ще
бъде озеленена с подходящи дървесни
видове, декоративни храсти и цветя.“,
каза инж. Александров.
Председателят на Общинския съвет
Марин Маринов приветства инвес-

ДА ЯТНО КИНО

титори и строители с думите „Това
събитие е историческо, защото поколения етрополци чакат реализацията
на този проект. Не съм бил роден, когато е изгоряло старото кино. Благодаря на инвеститорите и най-вече на
проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД, за решението
да стартира проекта. Благодаря от
свое име и от името на гражданите на
Етрополе. По-възрастните сигурно си
спомнят, че на това място е било старото читалище в града ни. То е било
изградено с дарения и се радвам, че
отново дарители – хора, които инвестират не публични, а частни средства,
ще направят нещо хубаво за нашия
град.“ – благодари Маринов.
„За нас, като строители, трябва да
говорят повече делата, а не думите.
Ангажирали сме се специално с този
обект. Ще го доведем до успешен
край и ще го изпълним в срок“ – обеща инж. Цветослав Петков, главен
инженер на „Геострой“ АД – изпълнител на изграждането на лятното
кино.
На събитието присъстваха кметът на
Етрополе Димитър Димитров, председателят на ОбС Марин Маринов,
зам.-кметовете Станка Димитрова и
Росица Христова, представители на
културни и образователни институции и много други видни граждани.

От страна на инвеститора „Елаците-Мед“ сред присъстващите бяха
инж. Стоил Димитров, генерален директор „Производство“, инж. Ивайло Николов, директор Рудодобивен
комплекс, гр. Етрополе. „Геопроект“
бе представляван от управителя
Владислав Тра лиев, а „Геострой“ от главния инженер Цветослав Петков. Присъстваха директори и служители на „Геотехмин“.
Специален гост на събитието бе и
голямата общественичка и голям
радетел за изграждането на лятното
кино 93-годи ната Иванка Гръбчева. „Ще се радвам да се видим отново
всички заедно тук и при откриването
на лятното кино. Всичко това го дължим на проф. Цоло Вутов и искрено
му благодаря, че с благородните си
действия все така се грижи за гражданите на Етрополе“ – сподели тя.
С тържествен водосвет отец Емил
кимов от Етрополския манастир
даде благословия за изграждането
на лятното кино, а инж. Владимир
Александров и инж. Цветослав Петков положиха символично началото
на строителните дейности. По традиция бе е счупена бутилка ампанско и плиснато менче с вода, за да
спори работата на строителите.
„Елаците-Мед“ АД

С т р ествен водосвет и си воли на п рва копка е поставено на алото на проект а и гра дане на лятно кино в гр. Етрополе
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Е Т АК БЪ ГА ИЯ Е ОФИЦИА НИЯТ П ЕДСТАВИТЕ
НА
ЗА МОБИ НИ Т О А НИ
И П ЕСЕВНИ СИСТЕМИ

П

рез юни 2022 г. Елтрак България стана официален
дилър на S
за произвежданата от ведската компания мобилна тро ачно-пресевна техника. С високото ниво на своята търговска и сервизна
мрежа в страната, българското дружество стартира с
летящ старт на пазара на мобилни инсталации за троене и пресяване на инертни материали, рециклиране
на строителни отпадъци, преработка на руди, въглища,
разкривка, лака и др.
S
е един от най-големите световни производители
на минна и кариерна техника. В областта на мобилните
тро ачно-пресевни инсталации ведската компания
дълго време произвежда е само големи мобилни челюстни тро ачки - в сегмента с най-висока производителност. Но през 2007 г. S
придоби собствеността
върху E
и
- два реномирани производителя на
тро ачна и пресевна техника в средния и малкия клас,
със заводи във Великобритания и персонал над 700
ду и. По този начин S
се превърна във водещ доставчик на мобилни тро ачни и пресевни инсталации.
Днес S
предлага голямо разнообразие от продукти
и ре ения с вложени редица иновативни технологии.
При мобилните инсталации с верижна ходова част се
произвеждат пълни гами от челюстни, конусни и роторни тро ачки. Гамите от мобилни наклонени двуплощни
и триплощни пресевни инсталации, както и инсталациите за първично пресяване скалпиране , са разработени
за удовлетворяване на всички изисквания на фирмите,
произвеждащи готови финални фракции.
В допълнение към тези инсталации с дизел-хидравлично задвижване, S
предлага също и варианти с
дизел-електрическо - определени модели мобилни челюстни и конусни тро ачки, както и наклонени пресевни инсталации. Те могат да се захранват също с кабел от
електрическата мрежа в зависимост от работните усло-
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вия и достъпа до енергиен източник. S
предлага и
много интересна гама от мобилни тро ачни и пресевни
инсталации с колесна ходова част.
При избора си на официален представител, от S
са
впечатлени от ефективната структура и организация на
Елтрак България, както търговска, така и следпродажбена, която в голяма степен е предопределена от високите стандарти и изисквания, предявявани от
към своите партньори. Сервизните бази в София, Стара
Загора, Варна и Бургас, както и големият брой мобилни сервизни екипи с високо ниво на оборудване, са важна предпоставка за бързото налагане на техниката на
S
в България.
Пазарният дял на ма ините
в българските кариери за добив на инертни материали е над 30 , а добавянето на продукти като мобилни тро ачни и пресевни
инсталации е логично допълнение към портфолиото на
Елтрак България, тъй като компанията познава много
добре тези клиенти. Важна точка в полза на Елтрак България е, че традиционно почти всички производители на
мобилна тро ачно-пресевна техника влагат дизелови
двигатели от
, в т.ч. и S
.
От Елтрак България вече работят по много нови проекти
с ма ини от ведската марка. За изготвянето на професионални офертни предложения с конкретни конфигурации, разчитат на подкрепа както на екипа на ведския
производител, така и на Сандвик България. Успоредно с това, постоянно се провеждат обучения както на
продуктови специалисти, така и на сервизни техници.
Елтрак България разполага с достатъчно висококвалифицирани инженери, част от които са завър или Минно-геоложкия университет в София, което означава, че
дружеството навлиза с летящ старт като основен играч
на пазара на мобилна техника за преработка на инертни
материали.
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С ПОДК ЕПАТА НА „АСА Е МЕДЕТ“ АД З АТНОТО
СЪК ОВИ Е БЕ ИЗ О ЕНО В ПАНАГ
И Е

О

ригиналът на Панагюрското златно съкровище
се завърна у дома на 1 септември. Уникалните
тракийски антики пристигнаха под засилена полицейска охрана. Над един час музейните специалисти
от София и Панагюрище експонираха съдовете в залата трезор. Тя бе изградена през 2012 г. с дарителски
средства от „Асарел-Медет“ АД и проф. д-р Лъчезар Цоцорков като меценат на културата.
Общо над 7 хиляди човека видяха уникалния тракийски едьовър за времето, през което антиките бяха
експонирани в залата трезор на Историческия музей
в Панагюрище.

е ните специалисти експонират с довете в алата треор

И тази година всички разходи за завръщането на съкровището в Панагюрище се поемат от „Асарел-Медет“ АД. В Историческия музей вече може да се види и
изложбата, посветена на 10-годи нината от изграждането на залата трезор.
„Асарел-Медет“ АД

Уникалният траки ски
ного посетители

ед ов р привле е вни анието на

И ло ата посветена на 10-годи нината от и гра дането
на алата тре ор.

В НАЦИОНА НИЯ М ЗЕ „ЗЕМЯТА И ХО АТА“
СЕ П ОВЕДЕ ХХХ СОФИ СКО ИЗ О ЕНИЕ
НА МИНЕ А И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ФОСИ И

Н

а 7, 8 и 9 октомври в Националния музей „Земята
и хората се проведе ХХХ Софийско изложение на
минерали, скъпоценни камъни и фосили. Участие
взеха над 60 изложители, вкл. участници от Армения и
Румъния. Това са фирми и колекционери на минерали
и фосили, творци със свои авторски изделия с минерали, природни картини, сувенири.
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Посетителите можеха да видят и да си купят обработени скъпоценни и декоративни камъни, и разнообразни изделия от тях. За колекционерите се предлагаха
минерали от български находища, редки и екзотични
минерали - образци с изключителна класа от цял свят,
от световно известни и наскоро открити находища в
жна Африка, Мозамбик, Заир, Намибия, Етиопия, МаИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ
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а)

в)

б)

Награди а на -до р инерален о ра ец от страната пол и а
а етист от ад арово и ) - цер сит с ала ит от на одище Др
нерален о ра ец от света - а рипиг ент от СА
в)

лави, Мадагаскар, Танзания, Мароко, Индия, Пакистан, Русия, Боливия,
Конго, Бразилия, Мексико, Австралия, Англия, Индонезия, Доминиканската република.
Проведоха се конкурси за най-добър български минерален образец,

кри Сираков и Георги о ков с ответно а: а) - др а от
а
ки. Р слан Александров е отли ен а на -до р и-

най-добър минерален образец от
света, за най-добро изделие от минерал и за най-добре фасетиран камък.
Специално за децата бяха организирани демонстрации за промиване
на злато от речен пясък и ателие за

изработване на дребни бижута и декорации с мъниста.
Коледното изложение на минерали
тази година ще се проведе от 2 до 4
декември. Заповядайте
Национален музей „Земята и хората“

В ЕТ ОПО Е СТА ТИ А ДЕ НОСТТА НА ДВЕ НОВИ
СД
ЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕ

Н

а 14.09.2022 г. бе е официалното представяне на двете сдружения с нестопанска
цел - Клуб на миньора и минното
дело при „Елаците-Мед“ - Етрополе и
Клуб „Спорт и здраве - Етрополе“.
Клуб на миньора и минното дело при
„Елаците-Мед“ - Етрополе е създаден
да подпомага и реализира различни
граждански инициативи, свързани
със социалната и личностната реализация на работещите, бив ите
служители в минната индустрия и
техните семейства, както и много
други социални каузи за общ. Етрополе. Председател на сдружението е
инж. Владимир Александров.
Клуб „Спорт и здраве - Етрополе“ е
сдружение, което има за цел организиране на физически, спортни
и тренировъчни дейности, както и
насърчаване на местния туризъм.
Сред каузите са и разработване на
програми със спортен характер и
други изяви, създаващи условия
за развиване и популяризиране на

ИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ
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О ициалното представяне на двете сдр
тоя на 14.09.2022 г.

ения с нестопанска цел в Етрополе се с -

спортните занимания при младите
хора. Председател на сдружението е
Ивайло Георгиев.

сфери – минно инженерство, икономика, образование, спорт, I . Всеки
един от тях е доказан в своята област и отворен да работи за общата
кауза.

В учредителните съвети на двата
клуба са местни хора от различни
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На събитието присъстваха Димитър
Димитров - кмет на община Етрополе, инж. Драгомир Драганов изпълнителен директор на „Елаците-Мед“
АД, Доминик Хамерс – изпълнителен директор на „Геотехмин“ ООД,
представители на институции, културни и спортни дейци и общественици, за да се запознаят с целите на
сдруженията и да споделят своите

идеи за съвместна работа, за добруването на община Етрополе.
Председателите на двете сдружения представиха своите виждания
относно предстоящи инициативи
като управлението на басейна в СУ
„Христо сенов“, възстановяването
на лятното кино в града, ремонт на
базата в местност „Кокалското“ в

Етрополския балкан и призоваха за
сътрудничество, в осъществяването
на тези проекти.
Бяха получени поздравителни адреси от дружествата на Група ГЕОТЕХМИН и училища в региона.
Клуб на миньора и минното дело
при „Елаците-Мед“ - Етрополе“

В СПА ТАКИАДАТА НА ИНД СТ ИА НИТЕ АБОТНИЦИ
СИНДИКАТЪТ ФНСМ КНСБ П И „Е АЦИТЕ МЕД“ АД
СПЕ Е И ПЪ ВА НАГ АДА
След голяма и оспорвана надпревара служителите на „Елаците-Мед“ успяха да завоюват купата за първото
място с общ брой точки - 80. Колегите им от „Мини Марица-изток“ и този
път останаха втори само с четири
точки по-малко, а трети се нареди
отборът на „Асарел Медет“.
В отделните спортове синдикалистите от „Елаците-Мед“ завоюваха
първи отборни места в дисциплините петанк жени , плажен волейбол
жени , спортна табла жени , теглене на въже жени , ахмат мъже и
7 сребърни индивидуални и отборни
места.

К пата а ко плексен п рвенец е вр ена на Елаците- ед от председателя на
едерацията на не ависи ите синдикати на ин орите к
КНС Валентин В л ев

Т

ретото издание на Откритата
спартакиада на индустриалните работници в България
се проведе в периода между 10-14
септември 2022 г., в курортен комплекс „Св. Константин и Елена“.
Организатори са
едерацията на
независимите синдикати на миньорите, Националната синдикална
федерация „Метал–електро“, Националната федерация на труда „Химия
и индустрия“, и Българска работническа федерация „Спорт и здраве“,
с подкрепата на Министерството
на младежта и спорта на Република
България. След двугоди но прекъсване заради пандемията събитието
бе дългоочаквано.
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В програмата на спартакиадата бяха
включени състезания в 10 вида
спорт мини футбол, плажен волейбол, тенис на маса, ахмат, теглене
на въже, дартс, петанк, плажна борба, спортна табла и щафета „Бързи
заедно“.
Синдикалната организация на НСМ-КНСБ при „Елаците-Мед“ участва
със 60 служители в спортните игри,
които мериха сили с повече от 400
състезатели от 8 други компании.
За втори път в крайното комплексно подреждане на първо място се
класира отборът на „Елаците-Мед“.
Припомняме, че синдикалистите от
компанията завоюваха златното отличие и през 2019 г.

Отборът на „Асарел-Медет“ спечели
титли и 1 второ място, като участва с компактен състав и само в от
общо 10-те дисциплини..
„Асарел-Медет“ стигна до титлите в
мини футбола, тениса на маса при
жените и мъжете, спортната табла
и петанка при мъжете, а в оспорваната ахматна надпревара се класира на второ място. Истински фурор
в петанка предизвикаха колегите
Събо Мехтеров и Тодор Ангелов, които губеха на финала с 1 12, но направиха невероятен обрат и спечелиха
с 13 12.
Много радост на на ите донесе титлата в мини футбола, където на финала асарелци надделяха след дузпи
срещу „Дънди Пре ъс Металс“, а на
полуфинала преодоляха един от тимовете на „Мини Марица изток“.
„Елаците-Мед“ АД,
„Асарел-Медет“ АД
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В Катедралния ра

Св. Неделя

е отсл

ен т р ествен

Р

ъководствата на Българска минно-геоложка камара, Научно-техническия съюз по минно дело
и геология и миньорските федерации – НСМ и
СМ „Подкрепа“ участваха в традиционния тържествен молебен за здраве на миньорите в Катедрален
храм „Св. Неделя“. На него присъстваха също директорът на дирекция „Природни ресурси и концесии“ при
Министерство на енергетиката Станислав Станков,
вицепрезидентът на КНСБ Огнян Атанасов, конфедералният секретар на КТ „Подкрепа“ Веселин Митов и
почетният председател на НТС по МДГМ проф. дтн
инж. Цоло Вутов.
По случай празника, председателят на БМГК проф.
дтн инж. Николай Вълканов отправи поздрав към работещите в отрасъла
„В деня на нашия професионален празник – Деня на миньора поздравявам всички работещи в минерално-суровинната индустрия. През 2022 г. ще отбележим празника
с удовлетворение и гордост от постигнатите резултати.
Въпреки предизвикателствата, пред които бяхме изправени, успяхме да подобрим резултатите в сектора, да
запазим работните места и да увеличим възнагражденията. Изпълнихме редица проекти за модернизация и
технологични иновации, опазване на околната среда и
подобряване на безопасността при работа. Продължихме активната си подкрепа за образованието и насърчаване на младите хора за реализация в отрасъла. Не
спряхме и с усилията за подобряване средата на живот
в регионите.“
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Той благодари на компаниите от бран а за успе ната
дейност през изминалата година, въпреки предизвикателствата, която допринесе за успехите на индустрията и за утвърждаване на нейната водеща роля в
националната ни икономика.
МИНЕ А НО С ОВИННАТА ИНД СТ ИЯ ОТ ЕТЕ
ЪСТ ЗА
Г
За поредна година България заема едно от водещите
места в Европа по добив на мед, злато и лигнитни въглища. Основните суровини, които се добиват у нас са
оловно-цинкови, медни и полиметални руди, лигнитни
въглища гипс, варовик, бентонит, каолин, кварцови
пясъци, огнеупорни глини и мрамор.
Бран ът отчете ръст от 10 през 2021 г., достигайки добив от близо 117 млн. – най-високото ниво за
последните години. Значително е нарастването при
добива на лигнитни въглища – с 30 спрямо 2020 г.
Близо една трета от добитите количества в сектора са
инертни и строителни материали. Над 60 от нея се
пада на рудодобива. Продуктите на минерално-суровинната индустрия формират над 3 млрд. евро износ.
Производителността на труда в отрасъла остава висока и е близо 2, пъти над средната за индустрията
в страната. В сектора са заети 19 700 човека, а чрез
пряко обслужващи бран а дейности още 120 000.
Заплащането в бран а остава сред най-високите в
страната, нареждайки се на първите места сред оста-
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налите икономически сектори, като средната годи на
работна заплата достига 21 0 лв.
Инвестициите в опазване на околна среда възлизат
на 37,8 млн. лв. като допълнително, освен тези средства, компаниите от бран а изпълняват редица доброволни дейности за поддържане на екологичното
равновесие в регионите и изпълнение на различни
проекти за подобряване на околната среда.
През 2021 г. дружествата от минерално-суровинния
отрасъл отново доказаха своята отговорност към регионите и местните общности. Самостоятелно или в
партньорство с общините бяха изпълнени редица проекти, свързани с икономическото развитие, опазване
на околната среда, подновяване на инфраструктурата,
подкрепа за здравеопазването, културата и спорта.
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l „Елаците-Мед“ АД с изпълнителен директор Драгомир Драганов за проект Проектиране и реализация
на автоматизирана система за изследване на деформационни процеси в района на „Открит склад за руда
№1“ на Рудодобивен комплекс „Елаците .
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l „Дънди Пре ъс Металс елопеч“ ЕАД с изпълнителен директор проф. д-р инж. Илия Гърков
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l „Минстрой Холдинг“ АД с председател на Съвета на
директорите проф. дтн инж. Николай Вълканов за
инициатива „Подкрепа на средното професионално
и вис е образование в областта на добива и преработката на полезни изкопаеми“
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l 70 години „Мини Марица-изток“ ЕАД
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„БН Консулт Инжене-

l Стефан Пелтеков „Теос 2001“ ЕООД
l Ружа Бодурова „Родопи Еко Проджектс“ ЕООД
l Васил Андреев
сис“ ЕООД .

„Геопс Болкан Дрилинг Сърви-

l Симеон Горянов „Калцит“ ЕООД
о

“
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ордан Мирославов орданов – специалност „Маркайдерство и геология“

l Елена Атанасова Благоева – специалност „Компютърни технологии в инженерната дейност“
l Мая Любомирова Минкова – специалност „Биотехнологии“.
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l Пламен Енев БГ Глобал
l Дарина Колева Българска национална телевизия .

Пове е а с стоянието на ран а и спе ните проекти реали ирани пре годината
на
ГК а инерално-с ровинната инд стрия пре 2021 г.
http ://
.bmgk.bg/ p- ontent/ pload /2022/08/ letin
2022-1.pd
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l 70 години „Минстрой Холдинг“ АД

l

l „Дънди Пре ъс Металс елопеч“ ЕАД с изпълнителен директор проф. д-р инж. Илия Гърков
со
ер

БМГК

Н р
с

l „Асарел – Медет“ АД с изпълнителен директор инж.
Делчо Николов

Н р
с оо м

Повече за състоянието на бран а и успе ните проекти, реализирани през годината, може да прочетете в
Годи ния бюлетин на БМГК за минерално-суровинната индустрия през 2021 г.

Н р

ре

l „Мини-Марица изток“ ЕАД с изпълнителен директор
инж. Илза инкова за постигнат ръст на добива на
въглища през 2021 г. спрямо 2020 г. 31, .
Н р

Компаниите от бран а отделят особено внимание
върху образованието и подготовката на кадри. През
последната учебна година в дуална форма са се обучавали над 330 ученика по минни специалности, като
успе но завър или са над 100 випускника. От 201 г.
индустрията е инвестирала над 2 млн. лв. в подкрепа
на професионалното образование – осигуряване на
материална база, производствени практики, преподаватели и подпомагане на ученици и студенти със стипендии и осигурени работни места след завър ване.

БМГК

о е да про етете в Годи ния
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МЕ Д НА ОДНА КОНФЕ ЕНЦИЯ ПО ГЕОМЕХАНИКА
О ГАНИЗИ АНА ОТ НТС ПО МДГМ ВА НА

В

периода 19-23.09.2022 г. в хотел „Астор Гардън“, к.к. Св. Св.
Константин и Елена, гр. Варна,
се проведе юбилейната Х Международна конференция по геомеханика. В конференцията взеха участие
над 1 0 специалисти, представители на държавни институции, учени
и бизнесмени. Освен присъствено,
конференцията бе е достъпна и онлайн.
Главен организатор на конференцията бе Научно-техническия съюз по
минно дело, геология и металургия,
Събитието откри проф. дтн Николай
Николаев, основател и доайен на
форума. Той изказа благодарност
на организаторите, които въпреки
съществуващите трудности успяха
да направят възможно провеждането на поредната конференция.
Председателят на Научно-техническия съюз по минно дело, геология
и металургия доц. д-р инж. Кремена
Деделянова благодари на спонсорите, на всички работили активно
по организирането на конференцията, както и на присъстващите, като
подчерта, че успехът е общ.
От името на академичната общност
приветствия отправиха проф. д-р
инж. Ивайло Копрев, ректор на Минно-геоложкия университет „Св. Ив.
Рилски“, доц. д-р инж. Андрей Тоцев,
Университета по архитектура, строителство и геодезия и проф. авдар

Доц. д-р ин . Кре ена Деделянова и деловият пре иди
X е д народна кон еренция по гео е аника

Колев, Вис е транспортно училище „Т. Кабле ков“ които подчертаха важността на тези форуми и за
образователния процес, което впоследствие се отразява върху минното дело и строителството. В приветствието си доц. д-р инж. Иван
Митев, изпълнителен директор на
Българската минно-геоложката камара подчерта важността на геомеханиката в годините напред, защото
тя има пряко отно ение върху процесите на деформация, протичащи
под въздействието на природни и
техногенни фактори. Именно затова геомеханиците трябва да дават
точни и навременни ре ения. Инж.

Над 150 специалисти представители на д р авни инстит ции

ИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ
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при откриването на

Иван Арсениев, зам.-генерален директор на „Мини Марица-изток“ поднесе поздравителен адрес от името
на изпълнителния директор инж.
Илза инкова. Поздравителни адреси бяха получени от почетния председател на НТС по МДГМ проф. дтн
инж. Цоло Вутов и инж. Драгомир
Драганов, изпълнителен директор
на „Елаците-Мед“ АД.
В програмата на конференцията
бяха включени 44 доклада и презентации, изнесени в рамките на три
дни на една пленарна и седем тематични сесии. Участниците имаха
възможност да се запознаят с ре-

ени и и нес ени в е а

астие в в

ор

а
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листи до 1946 г.“, изнесе доц. д-р инж. Иван Митев,
управляващ редактор на списание „Минно дело и геология“. Пред многобройната аудитория той каза „Надявам се след ретроспекцията, която ви представих да
сте осъзнали, че написаното в нашето издание, освен че
е трибуна на минните специалисти, има и друг аспект –
то се превръща в летопис на бранша с над 75-годишна
история“. Участниците в конференцията получиха и
фототипно издание на бр. от издаваното в периода
193 - 1939 г. списание „Трудове върху подземните богатства и минната индустрия на България“.

У астниците и сл а а над 40 доклада и се апо на а с
поле ни етоди на и следване и нови пол ени ре лтати в
о ластта на гео е аниката

дица полезни методи на изследване и нови получени
резултати, осигуряващи устойчиво и ефективно развитие на минното дело и гражданското строителство.
Онлайн споделен опит дойде и от Лабораторията за
превенция от геобедствия на Токийския университет,
където авторите Рана Ито, Така и Кийота, Масатаки
ига, Ацунори Нумата, Такуми Мурата показаха ефективността на метода „вграждане на дървени пилоти“
като подход за плитко подобряване на земната основа за целите на превенция от втечняване на почвата
при земетръс чрез моделни тестове. уждестранното
участие бе представено и от Университета „Гоце Делчев“ - ип, Македония, акултета по минно дело и геология към Белградския университет, акултета по
технически науки към Университета в Прищина, Научн й центр горной геологии, гео кологии и развития
инфраструктур НАН Украин и др.
Пленарната сесия започна с презентация на златния
спонсор „Дънди Пре ъс Металс“, на тема „Избор на
система за мониторинг на откоси в рудник „Ада тепе“,
Крумовград“, представена от инж. Делчо Делчев и
инж. Иван Георгакиев. Презентация „Хронология на
периодичния печат на българските минни специа-

ир ените и ло ители - Д нди Пре с еталс
пости ения на специално органи ирани щандове

Още сни ки и атериали от кон еренцията
http ://mdg-magazine.bg/

24

ВиаКон

Освен докладите и презентации, участниците бяха заинтригувани от фирмените изложители -„Дънди Преъс Металс“, H
N
G
H, Германия и „ВиаКон
България“ ЕООД, които представиха свои постижения
на специално организирани щандове.
Участниците в конференцията бяха единоду ни за
благотворното влияние на тази форма на общуване,
защото практиката показва, че обмяната на идеи на
тези колегиални срещи води до правилното им насочване и усъвър енстване впоследствие. Възможността да се проследят синтезирано проектирани, реализирани и анализирани ре ения, методи и системи в
областта на геомеханиката дава насоки на присъстващите специалисти да намерят най-точните ре ения
на своите задачи.
Успе ното провеждане на X Международна конференция по геомеханика е подпомогнато от спонсорите
на конференцията златен - „Дънди Пре ъс Металс“
сребърен - „Геотехмин“ ООД, „Елаците-Мед“ АД „Геотрейдинг АД“, „Геострой“ АД и бронзов за „Асарел Медет“ АД. В края на конференцията на представителите
на фирмите-спонсори бяха връчени плакети за заслуги към НТС по МДГМ.
Всички доклади, изнесени на конференцията бяха
събрани в сборник, специално отпечатан за форума
и бяха на разположение и в дигитален вид на диск.
Участниците си пожелаха до нови срещи през 2024 г.
на единадесетото издание на конференцията по геомеханика.
МДГ

лгария ЕООД и

a er Niagara mb

о е да на ерите на са та на списание

Гер ания представи а свои

инно дело и геология -

ИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ

9/2022

СЪБИТИЯ

НАЦИОНА НА НА НО ТЕХНИ ЕСКА КОНФЕ ЕНЦИЯ
С МЕ Д НА ОДНО
АСТИЕ „ТЕХНО ОГИИ И П АКТИКИ
П И ПОДЗЕМЕН ДОБИВ И МИННО СТ ОИТЕ СТВО“ ДЕВИН

Над 60 представители на акаде и ната о щност на др ества от ран а и астни ир и в е а астие в VIII Национална
на но-те ни еска кон еренция с е д народно астие Те нологии и практики при под е ен до ив и инно строителство

В

периода 4-7 октомври 2022 г. в СПА комплекс
„Орфей“, гр. Девин, се проведе VIII Национална
научно-техническа конференция с международно участие „Те о о
р
р
о еме
о
м
о с ро е с о“. Главен организатор на
конференцията бе Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия,
Събитието бе е открито с обръщение към участниците от председателя на Научно-техническия съюз
по минно дело, геология и металургия доц. д-р инж.
Кремена Деделянова. Тя представи президиума и
благодари на спонсорите - „Минстрой-Холдинг“ АД и
„Елаците-Мед“ АД, на организационния комитет, на
консултативния съвет, на домакините и на всички
оказали подкрепа.
Пожелания за ползотворна работа отправиха представители на съорганизаторите и спонсорите, които
при откриването бяха заели места в официалния президиум. Проф. дтн инж. Николай Вълканов, председател на СД на „Минстрой Холдинг“ АД и председател на
УС и на Българската минно-геоложка камара изтъкна
дългогоди ните корени и традиции в провеждането на събитието и подчерта, че то е важна среща на
бран а за споделяне на опит и обмен на информация
както в неформални срещи, така и в стойностните и
полезни доклади. Проф. Вълканов анализира нелекаИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ
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та икономическа обстановка в момента, обусловена
от редица негативни фактори - войната в Украйна,
ниските борсови цени на металите на световните пазари, високите цени на електроенергията и енергоносителите, на материалите и дори на хранителните продукти. Той подчерта, че въпреки това бран ът успява
да преодолява негативните фактори и да компенсира
ниските съдържания на метали в рудата, като прави

Про . дтн. ин . Никола В лканов по драви астниците в
кон еренцията и и по ела пол отворна ра ота
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Ин . Драго ир Драганов и п лнителен директор на Елаците- ед АД по драви астниците в кон еренцията и под ерта
подо ни ор и тря ва да дат подд р ани ащото подпо агат опита и подготовката на ладите ора

високи инвестиционни разходи и прилага иновативни
технологии и мощни високопроизводителни ма ини.
Така бран ът се развива устойчиво и поддържа високи доходи за многобройните работещите в сектора
и косвено ангажираните с него. Проф. Николай Вълканов подчерта и добрата съвместна работа между
БМГК, НТС по МДГМ, МГУ „Св. Ив. Рилски“ и КРИБ.
Проф. д-р инж. Славейко Господинов, зам.-ректор на
Университета по архитектура, строителство и геодезия и инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на „Елаците-Мед“ АД подчертаха, че подобни форуми са необходими и трябва да се поддържат, за да
бъдат място за създаване на контакти, размяна на
опит и идеи, защото само благодарение на опита и на
подготовката на младите хора, минералносуровинната индустрия ще гарантира своето бъдеще.
Конференцията бе структурирана в едно пленарно
заседание с модератор проф. д-р Павел Павлов и три
секционни заседания, модерирани последователно от
проф. д-р Славейко Господинов, проф. д-р Димитър
Анастасов и проф. д-р Георги Михайлов.
В програмата на конференцията бяха включени 18
доклада, като след всеки участниците имаха възмож-

У астниците в кон еренцията и а а в
о ността да ра гледат ир ените щандове на arl on So t are и ВиаКон
лгария ЕООД

е

ност за задават въпроси и дискутират по изложените
теми. Заслужава да се отбележи активното участие на
млади специалисти, които показаха своя интерес към
дискутираните теми. С доклади участваха преподаватели и студенти от МГУ „Св. Ив. Рилски“, Университета
по архитектура, строителство и геодезия,и СУ „Кл. Охридски“, два московски университета и специалисти
от „Елаците-Мед“ АД, „Дънди Пре ъс Металс“, „Горубсо-Мадан АД, „Лъки Инвест-Джурково“ ЕООД, „Метрополитен“ ЕАД и частни фирми..
Изнесени бяха презентации от „ГеоМайнДата“ ЕООД,
предлагаща иновативни технологии за геодезическо
заснемане, геоложко търсене и геотехнически анализ и
S
, СА , специализирана в A
софтуер за проектиране, събиране на полеви данни
и продукти за управление на ма ини за геодезията,
строителството и минната индустрия.
Освен докладите и презентация, участниците можеха да се запознаят с фирмените щандове на
S
и „ВиаКон България“ ЕООД, които представиха своите иновативни материали тъкани и нетъкани
геотекстили, геомрежи, мрежи за асфалтови пътни
настилки и геомембрани и др.
Всички изнесени доклади бяха събрани в сборник,
специално отпечатан за форума.
В края на конференцията се проведе кръгла маса, водена от проф. д-р Кръстьо Дерменджиев и проф. д-р
Георги Михайлов на тема „Бъдеще за подземния добив на минерални ресурси и минното строителство
в България“. Участващите споделиха своето мнение
по важни за бран а въпроси. Ръководството на НТС
по МДГМ пое ангажимент да обобщи и систематизира поставените теми и те да бъдат дискутирани на
следващи срещи. Обсъдено бе и бъдещето на самата
конференцията по подземен добив и минно строителство, като участниците се обединиха около мнението
тя да продължи да съществува като самостоятелен
научен форум с приложна насоченост.
НТС по МДГМ

Още сни ки и атериали от кон еренцията
http ://mdg-magazine.bg/
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United. Inspired.
Епирок България ЕООД
бул. „Искърско шосе“ 7
сграда 3

epiroc.com

К ИЕНТИТЕ НА ЕПИ ОК БЪ ГА ИЯ
ИЗ АСТВАТ И СЕ АЗВИВАТ ИЗПО ЗВА КИ
НА СЪВ ЕМЕННИТЕ ТЕХНО ОГИИ

Сонда piro Smart O
50 с долен
к и на -с вре енна
те нология а сонда на навигация ole Na igation S tem
(о ласт Со ия)

К

артата на България със сондажно оборудване
става все по-наситена с логото на E
. ирмите в сегмента, ангажиран с добив на инертни материали, пътни и инфраструктурни обекти, все повече
предпочитат да работят със сонди E
.
E
е компания, ориентирана към своите клиенти.
Нейният девиз е
зпълнението обединява, иновациите
ни вдъхновяват, а отдадеността ни кара да продължаваме напред. азчитайте на pi o да предостави решенията, от които се нуждаете, за да успеете днес, и технологията, за да сте лидери утре .
Екипът на Епирок България е длъжен да следва този
девиз, но българските специалисти са също убедени,
че това е ключът към изграждането на доверие в търговските им отно ения с клиентите и прерастването
им в партньорство.
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Сонди piro Smart O
40 с горен
50 с долен к (Долината на ро ите)

к и

piro Smart O

НАВСЯКЪДЕ В БЪ ГА ИЯ
В добива на инертни материали и пътното строителство работят клиенти на Епирок България от абсолютно всички райони на страната. Компаниите от София
и областта вече уверено преминават от стандартната технология на хидравличната пробивна ма ина
RO към иновативната технология S
RO , като
една от тези фирми вече разполага с осем ма ини, покриващи всички сондажни параметри.
Българските пионери в технологията S
RO са клиентите от Долината на розите. Доверието им в ма ината S
RO с горен чук се оправдава бързо и много
скоро след това е доставена следващата - отново с технология S
RO , но с долен чук пневмоударник . В
района на мбол и Сливен директно стартират с новото поколение ма ини S
RO , като тук навлезе и не-
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оборудвана със система за сондажна навигация HNS
H
N
S
. Тя осигурява 100 успоредни
сондажи и трансфер на данни от офиса на компанията до ма ината чрез интернет, без необходимост от
маркировка на сондажите на терен. Компанията, чието доверие в тази опция, Епирок България тепърва ще
трябва да спечели, е стъпила уверено на пазара и се
утвърждава, като един от най-устойчивите изпълнители в сферата на добива на инертни материали. Клиент
от старопрестолния град Търново очаква в следващия
месец доставката на своята първа ма ина S
RO .
А дали екипът на Епирок България има слабости и гре ки? Признават си, че имат. Но затова работят твърде
усилено по въпросите на подобряване на сервизната
дейност, навременната техническа помощ и редуциране на престоите на ма ините. Трудно е, всичко се извър ва на терен, на открито, понякога и в почивни дни.
Пътува се много. Но регулярните технически обслужвания със съпътстващата инспекция отдавна вече са
рутина и дават видими резултати.
Сонда piro

le i O

40 с горен

к (о ласт

ргас)

позната до сега пробивна система - комплект S
-S
60.
Какво да кажем за Бургас? От там започва всичко В
далечната 2004 г. една компания за добив на инертни материали се доверява на екипа на E
тогава
представляван от Каммартон България, впоследствие
Атлас Копко България и в „оранжева“ България е доставена и промотирана първата сондажна ма ина с
пневмоударник - A
RO
6 2 -44
H. Перфектното усвояване от състава на фирмата на нова, непозната до този момент технология инициира последвалия интерес на пазара. Така и една малка семейна
фирма, последвала този пример, вече не е малка и
разполага в ма инопарка си с повече от ест ма ини
E
- от най-малката до най-голямата.

Истината е, че след доставката на ма ината, реалната
работа тепърва започва, смятат от Епирок България.
Компанията е изградила и продължава да усъвър енства системата си за доставки на резервни части и
пробивни инструменти. Работи се по възможността за
извър ване и на директни доставки до клиентите от
заводите производители в веция.
Епирок България продължава да тества различни модели пробивен инструмент, а правилният му избор ведно с намаленият разход на енергия обуславя по-ниска
себестойност и увеличава конкурентоспособността
на компаниите, работещи с ма ини E
. „Клиентите

Област Варна не закъснява. Епирок България доставя и успе но пуска в експлоатация сондажни ма ини
E
, включително в проекти на чуждестранни инвеститори. Патентованат от E
система OPRO
- комбинация на силата и бързината на горния чук с
по-голямата дълбочина, по-големия диаметър и правия сондаж на пневмоударника, също намира реализация тук. Иновативната технология S
RO определено вече се налага и при системата OPRO .
Голям клиент от гозападна България разполага вече
с три ма ини, две от които с технология S
RO , работещи успе но по техните пътностроителни проекти
и кариери. Малка, но квалитетна компания от Смолянско също вече премина от
RO към S
RO
НЕ САМО ГО ДОСТ НО И САМОК ИТИ НОСТ
С голяма радост и чувство на добре свър ена работа, екипът на Епирок България споделя, че през октомври е доставена и най-високата в технологично
отно ение ма ина E
S
RO
0 M II-10S ,
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при ма ините с долен чук и OPRO след достигане
на зададената дълбочина. В същото време телематичната система предлага дистанционен мониторинг на
работните и технически параметри на сондата, в т.ч.
местоположение, работи ли в момента ма ината, разход на гориво и др.
Сондите с технология S
RO използват най-съвременно управление на хидравличната система, което
позволява намаляване на хидравличните маркучи с
0 , а на фитингите - с 70 , като използваното хидравлично масло е няколко пъти по-малко в сравнение с
конвенционалните модели.
НИКА НОТО Е ЕНИЕ
Патентованата система за сондиране OPRO е уникална на пазара. Тя използва горен чук, но вътре в тръбите има стержени, предаващи силата на удара към работния инструмент. Въртеливото движение се предава
към инструмента от вън ните тръби. Така системата
осигурява мощно и бързо сондиране без отклонение,
на по-голяма дълбочина и при по-големи диаметри
в сравнение със сондите с горен чук. Освен че се постигат работните характеристики на пневмоударника,
системата OPRO е много икономична и затова в маините се влагат по-малки дизелови двигатели, което
значително намалява общите разходи за експлоатация.
Сонда piro
Варна)

Smart O

50 с с систе а

O

O

(о ласт

Има специфика при работния инструмент на OPRO ,
който е по-скъп, но експлоатационният му живот е 2-3
пъти по-голям. В същото време износването на тръби-

на E
, са мерилото на на ата работа. Ние желаем
добре да си я свър им , заявяват от Епирок България.
ТЕХНО ОГИЯТА
Ма ините с технология S
RO се отличават с несравнима горивна ефективност благодарение на интелигентното управление на компресора и дизеловия
двигател. рез система от датчици и използване на
AN B компресорът се регулира автоматично, така
че да подава точния дебит, необходим на сондата за
пробиване и извеждане на лама в зависимост от работните условия. От своя страна работата на компресора определя натоварването на дизеловия двигател,
което има голямо значение за понижаване на експлоатационните разходи. В сравнение с конвенционалните
модели с горен чук, ма ините S
RO постигат икономии на гориво до 0 , а S
RO с долен чук - до
20-2 .
Тъй като технологията S
RO съобразява мощността на работа на сондата в зависимост от геоложките дадености и работните условия, се реализират
допълнителни икономии от по-бавното износване на
короната и щангите тръбите.
Технологията S
RO осигурява също напълно автоматична работа - нивелиране, пробиване и подаване
на щангите по време на сондиране. А също и изтегляне
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ПО СВЕТА
те и стержените позволява да не се подменят наведнъж цели секции, а само отделни тръби или стержени.
При добавяне на технология S
RO към ма ина
с OPRO се постига наистина несравнима ефективност.
СИСТЕМА
НА СОНДАТА

ЗА АВТОМАТИ НА НАВИГАЦИЯ

Една от най-модерните системи на E
е HNS H
N
S
. При нея се привързва само първия
сондаж и след това системата насочва сондата автоматично към точните устиеви координати, определени
от предварително изготвен дигитален план схема за
сондиране, изпратен към сондата през интернет.
Благодарение на съвременните технологии за позициониране сателитни и други , HNS осигурява директно насочване към точното място за пробиване с голяма прецизност - в диапазон - 0
.
Системата автоматично определя ъгъла и дълбочина
на сондиране според дигиталния план. При наличие
на отделно препятствие на реалния терен тя може да
направи малка корекция за конкретния случай и да изчисли допустимото отклонение от зададения ъгъл на
лафета. В кабината операторът просто избира от екрана следващия сондаж и се придвижва към правилната
точка на забурване с помощта на HNS.
Системата за автоматична навигация на сондата HNS
предлага забележителни преимущества. Елиминира
се ръчното маркиране със спрей на всяка позиция за
сондиране и трудът на два ду и. Сондажите се изпълняват автоматично и прецизно със зададените ъгъл

и дълбочина. Максималната им успоредност осигурява отлични резултати при взривяването с минимален
брой надгабаритни фракции. Така се свежда до минимум необходимостта от дотро аването им на място от
багер с хидравличен чук.
Добре взривената скална маса осигурява по-голяма
степен на запълване на кофата на товарещата ма ина багер или челен товарач и съответно по-малък
брой работни цикли. Ако се използват самосвали, равномерното взривяване ще спомогне за по-ефективно
натоварване на техните ко ове и по-малко курсове до
тро ачната ма ина, която на свой ред също ще работи по-ефективно и ще допринесе за производството на
по-добър краен продукт.
Еднаквата дълбочина на сондиране, осигурена от HNS,
също редуцира до минимум редица проблеми. По плитките сондажи създава т. нар. „крака , които повреждат
кофите на багерите и челните товарачи, а също и асита, предни колела и др.
При преудълбаване се получава изработка, която не
може да се усвои. Генериран е изли ен разход, а в същото време тази продукция не може да се изгребе, преработи и продаде.
Важно преимущество на системата HNS , че изпълнението на сондажа се запазва в паметта на ма ината.
Така може да се контролира и оцени цялостното изпълнение на дигиталния план за сондиране. Много полезна функция е представянето в различен цвят на твърдостта на скалите според скоростта на сондиране и
съответно съществуващите каверни. По този начин
могат да се вземат мерки при поставянето на взрива
за получаване на максимално добри резултати.
МДГ

Б ИЗКИ ДО МО СКИТЕ НИ Г АНИЦИ ГАЗОВИ НАХОДИ
В ИЗАТ В АЗ АБОТКА
Д-р Венелин Х. Велев,

В

.

.

условията на обхваналата Европейския съюз газодефицитна криза, съчетана с призивите за самоограничаване на неговото потребление в страните-членки, на ето правителство остава в състояние
на „тревога“. Търсят се доставчици на природен газ
по ирокия свят – от Катар до Тексас. Досега чуваме
нееднократно повтаряни обещания за увеличаване на
доставките от Азербайджан към Европа, но не веднага,
а след време. Сега ната архитектура на газопровода
от Каспийско море до Италия „ жен газов коридор“
има ограничен капацитет – до 16 млрд 3 год. Дали
ще се строи дублираща линия? е чакаме разяснения.
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А

Междувременно, Туркменистан и Азербайджан подготвят съвместна експлоатация на газовото находище
„Достлуг“, което попада под тяхната морска демаркационна граница. Находището съдържа 0 млн. нефт и
100 млрд. 3 природен газ. Този газ може да достигне
до
жния газов коридор чрез прокарването на само
20
газопровод, който да свърже експлоатационните
платформи на „Достлуг“ с азербайджанската газопреносна мрежа. Предвижда се приходите от този проект
да се разпределят в съотно ение 30 70 за Туркменистан . Неговата реализация е възможна в срок от
години ЕА
.
.
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ПО СВЕТА
плоатационен режим Румъния ще
добива повече газ, отколкото потребява.

иг. 1. Ар итект ра на проекта

идиа реали иран от ко панията SO

На запад, до албанския бряг на онийско море, няколко енергийни
компании обещават изграждане на
плаващ регазификатор в околностите на гр. Вльора. С попечителството и участието на могъщата
E
M
това начинание може
да успее в рамките на само две години. Българската газоразпределителна компания Овергаз вече се
похвали, че има договор за доставки в течение на 10 години, в обем от
1 млрд. 3 год. Остава да разберем
как регазифицираната на албанския
бряг стока ще попада в на ата газопреносна мрежа.
Съвсем близо и наскоро, до на ата
северна морска граница, се обяви
и за едно дългоочаквано събитие
получено е първото количество
природен газ от проекта „Мидиа“ на
компанията B
&
, който
включва в експлоатация откритите преди години залежи „Дойна“ и
„Ана“. С това дълго лелеяните плановете за усвояване на румънските газови ресурси от лежащите под
плитки морски води залежи получиха сериозно ускорение. Това стана
възможно след дългогоди ни препирни с чуждестранните оператори
на морските блокове, приключили
с „омекотяване“ на нормативната
уредба. На румънския елф са открити немалко перспективни струк-
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тури, в които присъстват продуктивни плиоценски, миоценски, еоценски
и кредни седименти. Съществувалите по-рано строги законови разпоредби принудиха преди няколко
години компанията-откривател на
залежите „Стирлинг рисорсиз“ да
продаде своите права върху блок
„Мидиа“ на голям международен
консорциум. Неговият черноморски
оператор BSO&G успя да осъществи
идеята за съвместна разработка на
близките залежи – „Дойна“ откритие на 199 г. и „Ана“ 2007 г. . В
тях, под воден слой от около 70 ,
в песъчливо-алевритови резервоари с Миоцен-Плиоценска възраст,
се съдържат запаси в общ обем от
10 млрд. 3. Те ще бъдат извличане чрез експлоатационни сондажа,
като 4 от тях са от платформи върху „Дойна“, а един подводен ще е в
периметъра на „Ана“. Двата залежа са съединени с 18-километрова
тръбна връзка. До бреговата су а,
където са приемните и преработващи инсталации, общият газов поток
отива по дълъг 120
газопровод
. Още от 2018 г. BSO&G има
договор за изкупуване на газа от
френска компания, докато за неговия пренос ще се грижи местната
„Трансгаз“. До края на тази годината
добивите ще останат под планираните количества от 1 млрд. 3 год.
След постигането на нормален екс-

Малко отвъд на ата южна морска
граница пък продължава допроучване и сондажно тестиране на голямото газово находище „Сакария“,
открито от турските геолози преди
две години. Окуражена от това събитие турската държавна компания
ТРАО закупи още един сондиращ
кораб и сега притежава добре оборудван флот за морски геолого-геофизични и сондажни дейности.
За разлика от други чуждестранни
оператори турската компания компании редовно информира медиите
за хода на проучвателните работи
върху „Сакария“. Находището е открито от дълбоководния сондаж
-1, през 2020 г. С потвърдителния сондаж A
-1 началната оценка на запасите нараства до
40 млрд , 3. Сега тестовете на сондажите от серията
4 броя ,
проведени от кораба „
“ регистрират добри дебитни показатели над 600 000 3 ден най-добрият резултат надви ава 1 млн. 3 ден. .
През март тази година компанията
„
“ достави първата пратка
от общо 68 000 тръбни елементи,
които, след тяхната пасивация и
облицовка ще изградят 17
газопровод до су ата. Първите километри са вече положени. Очаква
се още през следващата 2023 г. от
находището да се получат първите
порции газ. В редовна експлоатация
огромното находище ще влезе само
след още няколко години.
ИЗТО НИЦИ
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КО КО СЕ ОКАЗАХА ДОКАЗАНИТЕ НИ ВЪГ ЕВОДО ОДНИ
ЗАПАСИ
Д-р Венелин Х. Велев,

.

.

HOW LARGE DID OUR PROVEN HYDROCARBON RESOURCES TURN OUT TO BE?
.V

H. V

-

.

.

ЕЗ МЕ
Авторът сочи смущаващата разлика между значителното количество на прогнозните въглеводородни ресурси на България и това на доказаните запаси. Последните са осигурили добив от само около 20 млн.
в нефтен еквивалент за кръгло 70 години дейност.
Няколко са причините за този впечатляващ дисонанс. Основната от тях се корени в предимно ниското
и умерено съдържание на органичен въглерод в генериращите нефт и газ мезо-неозойските седименти
на су ата и елфовата тераса, където с добри концентрации се отличават само една-две стратиграфски единици. Съгласно този критерий, извлечените
досега количества нефт и газ са в съответствие с
генерационния капацитет на седиментната среда.
По-старите палеозойски формации от перспективната територия и акватория на страната са доказано
безперспективни за конвенционални залежи. актически, доказаните традиционни запаси са напълно
логична реалност, докато научно изчислените прогнозните ресурси са били нереалистично надценени.
К
ОВИ Д МИ България, нефт и газ, кумулативен
добив, органичен въглерод

О

чевидно е, че на ите прогнозни потенциални
ресурси от нефт и газ, старателно изчислявани
през миналите десетилетия и достигнали почти
0 млн. в нефтен еквивалент
, са били постоянно и силно надценявани 1 . В така посоченото
вну ително количество влизат и ресурси на „залежи“, очаквани да бъдат открити в жна България. С
тези свои смели прогнози по-ранната ни петролна
геология успе но постигна нивото на пара-научните
поверия. В на и дни всяка обективна и непреднамерена трактовка на обилната налична информация
полева и лабораторна би извела на показ ред фактори, които напълно логично обясняват скромните
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размери на на ите доказани изучени, идентифицирани запаси
, от позициите на общоприетата седиментационно-миграционна теория. В нейната
стройна структура все още остават някои не съвсем
ясни компоненти. Пример емиграционните механизми на въглеводородите ВВ от „майчините скали“ с ниска степен на концентрация на органичното
вещество ОВ , докато протичащите в скали с високо
съдържание са вече лабораторно доказани и показани. Изчерпателното изложение на тази теория ще изисква много место, специализирана терминология и
време, но нейната същност се постига и по достъпен
начин, ползвайки вече утвърдени от практиката кри-
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ВЕНЕ ИН Х ИСТОВ ВЕ ЕВ завър ва 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 1960 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 ерно 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 заглавия и сътрудничи на списание „Минно дело и геология повече от 20 години. Участвал е в няколко колективни тематични сборници с обобщителен характер по територията на България и акваторията на ерно 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.

терии. Максимално кратко тя е синтезирана към края
на миналия век в сентенцията на известния френски
геолог А. Перодон няма смисъл да се търси нефт и
газ в басейни, където липсват майчини скали. И днес
най-важното за енергийните компании си остава количеството на фосилното ОВ по стратиграфския профил и постигнатата степен на литогенеза в перспективните формации „зрялост“ на тяхното ОВ . Всички
други фактори, като капани, резервоари, покривки и
т. н., имат подчинено значение. Тук е показана една
схема, обобщаваща образуването на нефт и газ в седиментите. То протича в хода на прогресиращата им
литогенеза и въглефикацията на тяхното фосилно ОВ,
под влиянието на нарастващата температура
.
Богатата на събития геоистория на България дава
примери за образуването на „ранен“ нефт, на „зрели“ газо-нефтени системи и на вторични газокондензатни акумулации, илюстриращи почти всички
причинно-следствени връзки между променящата
се седиментната среда и нейната ВВ продукция. На
българската територия и прилежащата елфова акватория като проми лено продуктивни са доказа-

иг. 1. Генерали ирана с е а на генерационния процес в с д р ащи осилно органи но вещество седи енти
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ни главно резервоарите в Мизийската платформа.
Единствено изключение представлява
иренския
газокондензатен залеж в темето на Мраморенската
антиклинала от Западния Предбалкан. В старопланинските структури, на теория, е възможно запазването на залежи, но това е статистически малковероятно събитие. Икономически безинтересни са
и многобройните притоци и мини-натрупвания в
палеогенските задруги на Долнокамчийското понижение, което изглежда като част от бързо потъващият през Неозоя ерноморски басейн. За отбелязване
е, че на су ата, пред Балканидния гънково-навлачен
ороген, издигнат в еоценско и по-ново време, липсва отчетливо оформено предпланинско понижение.
Вместо такова виждаме една специфично деформирана платформена ивица, сега именувана жномизийска понижена периферия, а преди - „Преходна
зона“. В нейната Лове ко-Търновска част попадат
два малки газови залежа – гленски и Девета ки.
В противоположност на на ата територия, румънската част на споделения Предкарпато-Балкански
басейн съдържа близо 2 0 залежа. В българската
част те са десет пъти по-малко, а добивът от тях е
прекратен или оскъден. Количествата собствен
газ, извлечен преди три години данни на НСИ за
2019 г. , възлизат на 27 млн. 3, а от началото на
2022 г. се отчитат по 2 млн. 3 мес. За сравнение, териториално по-малката Сърбия добива през последните години десет пъти повече газ. Тези факти може
и да не ни харесват, но те са обусловени от обективно
съществуващи природни причини. Обещаваните на
правителствата ни прогнозни ресурси ги няма, а сондажно доказаните запаси са несравнимо по-малко.
Най-точно измерените запаси са тези, които са извлечени на земната повърхност голяма част от нефта на
залежа си остава в резервоарните пластове . Сумата
на досега добитите ВВ от българската су а и акватория не преви ава величината от 20 млн
. Това е
общата картина, детайли от която могат да се намерят в публично достъпни издания 2, 3 .
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НА ВА НОТО ЗА НЕФТОГАЗОНОСНОСТТА
НА БЪ ГА ИЯ

ЗА НА НО П ОГНОЗИ АНИТЕ ЕС
ВЪОБ Е И В АСТНОСТ

Доказано продуктивните райони на България се намират на север от веригата на Стара планина, като
попадат в два отделни нефтогазоносни басейна
Предкарпато-Балкански и Западночерноморски 4
- 8 . Досега Западночерноморският басейн остава
със само едно, средно голямо по извлекаеми запаси,
газо-нефтено находище Тюленовското и няколко
малки газови залежа. аст от тях са вместени в олигоценски резервоари от прилежащата су а, имайки
само местно значение. По-съществени са запасите в
трите залежа от морския блок „Галата“ в кредно-палеоценски резервоари , доскоро – експлоатирани, а
сега – нарочени за хранилище на въглероден двуокис. Тюленовското находище, разположило нефтеното си тяло в долнокредни карбонати, все още продължава да дава продукция за седмо десетилетие .
В ироко разпространените и обемисти палеозойски
серии на двата басейна не са установени въглеводородни акумулации, а само различно деградирали
„следи“ от някога но нефтено присъствие.

Като научна дисциплина качественото и количественото прогнозирането на нефтогазоносната перспективност в определени седиментационни басейни или
техните части представлява интердисциплинарно
научно направление, което оперира с цялата налична информация. Методите за оценка на прогнозните
ресурси потенциални, възможни, хипотетични, спекулативни в перспективни обекти са многобройни.
Повечето от тях представляват системи от последователни изчислителни манипулации. Най-кратката
процедура за оценка количеството на въглеводородните ресурси в зададени територии предлага т. нар.,
„обемно-генетичен метод“, който в аналитичен вид
изглежда така

Двете дузини залежи от българската част на Предкарпато-Балканския басейн са групирани на сравнително малка площ, в границите на многоъгълник,
конфигуриран между структурите при
ирен - Крива
бара - Бутан – Селановци – Гиген - Деветаки - глен.
2
Той има площ от малко над 4 000
. Залежите с нефтено присъствие са скупчени на още по-тясно пространство. Като изключим непроми леният Гигенски
залеж от неподвижен нефт, всички останали са в триаско-долноюрски колектори. Тук може да се говори
за три различни стратиграфски хоризонта, съдържащи ВВ акумулации. Първото ниво е от аниз-карнски
карбонати колектори и се представя от залежите в
Дъбни кио-Гриви кия вал на Плевенския тектонски
блок. Повечето други акумулации гравитират към
старокимерската ерозионна повърхност, разделяща
триаските от юрските формации, като се разполагат
близко под или над тази интерфейсна граница. Третото ниво се представя от многобройните нефтени
прояви и притоци, идващи от различно окарстени титон-валанжински карбонати, в които попада и Гигенската акумулация. Нефтените фази от първото ниво
са типични катагенно „зрели“ продукти. От второто
ниво са получени и притоци с белези на древна биогенна деградация. Третото ниво е характерно с многото „следи“ и малки натрупвания от деградирали нефтени деривати, каквито съдържа и вече споменатия
Гигенски залеж едно единствено изключение прави
краткият приток на лек нефт от Р-1 Мадан в Ломската
депресия .
Структурите на Старопланинската тектонска зона и
цялата жна България не съдържат залежи от нефт
и газ. Заслужава да се напомни, че прогнозните ресурси на Долнокамчийската депресия, жният елф
и су ата на жна България, бяха оценени съответно
на 9, 82 и 93 и млн.
? 1.
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Q

СИ

m . G. E . A . C,

където m е наситеността на оценяваното пространство с изходно фосилно ОВ, а G, E, A, C – съответно
потенциалите за генерация, емиграция, акумулация и
концентрация на въглеводородните емисии.
На практика, повечето потенциали Е, А и С се установяват твърде трудно, дори в просто устроени басейни.
Затова, петролната ни наука през миналия век възприема един подход на аналогия с „еталонни обекти“.
В прилагания му вид всички геофизично набелязани
структури с капаниращи качества се планиметрират
и параметризират съобразно емпиричната информация, а фазовият състав и запълването на капана се
възприемат по аналогия с типични обекти-еталони.
Изборът на еталон е ключов и същевременно – рисков момент. За пример може да послужи методичната основа, върху която се проектират прогнозите
по титон-валанжинския карбонатен комплекс от Варненската нефтогазоносна област. Същата съдържа
десетки структурни форми-капани, но в нея има само
един нефтен залеж, част от Тюленовското газо-нефтено находище. Находището е уникално, заради своята самотна изолация и още ред други особености. В
същото време, то съдържа най-големите за страната
геоложки запаси, чийто произход повечето геохимици
извеждат от „майкопската серия на дълбоководния
морски басейн 9 . Трансферната пътека на нефтените молекули по пътя им към бреговата су а обаче не
е изяснена. Освен това, сондажно проверените структури от популацията закартирани по горнището на
комплекса обекти,се оказват „сухи“. Ето защо, приетото някога цялостно запълване на набелязаните капани е било едно крайно оптимистично ре ение, което
води към впечатляващо добри прогнозни резултати,
но те се оказват опровергани от самата практика.
В централната част на Северна България има ред продуктивни капаниращи структури, които са по правило
недозапълнени 4 , а много от проверените такива въобще не съдържат нефт или газ 7 . Това обстоятелство правомерно поставя под въпрос възможностите на генериращите нефт и газ скали, да предоставят
предполагаемите големи обеми.
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Твърде детайлната структура на литогенезата, ползвана за специализирани научни цели, може да бъде
съществено опростена за нуждите на практиката.

Дългогоди ната геопроучвателна практика, провеждана в разнообразни басейни и провинции, е достигнала до конвенционално приети количествени
критерии относно генеративните възможности на
седиментите, които се реализират в хода на прогресиращата им литогенеза. Популярни са няколко вида
типови модели на материалния баланс, базирани
върху многоходови геохимически анализи или върху
показанията на масовите пиро-газохроматографски
прибори от семейството Рок-Евал 10 . Последните
определят най-напред наличното фосилно ОВ в скалите като общ органичен въглерод ТОС , количеството готови ВВ S1 и това на пиролитично получаваните
такива S2 , от които в природна среда е възможно да
се образува нефт и газ
.

l Зо
А Протокатагенеза - ПК ОСВ е в диапазона
0,3 -0, , фосилното ОВ е недозряло или раннозряло, въглищата са от класовете на кафявите. На
тези стадии ОВ може да се образува малко газ, а
понякога, в карбонатни скали, относително тежък
ранен нефт. На този етап в седиментите и биогенна газогенерация само метан .

За прогнозиране на фазовия състав на генерираните
ВВ се ползва още един показател - въглеводороден
индекс HI , определян като отно ението S2,
O ,
. При значения на HI 1 0 изследваната проба ще
генерира само газ при 1 0-300 продукцията е смесица от газ и нефт, а когато е над 300 - тя е главно от
нефт.
В минало съдържанието на фосилното вещество е определяно чрез показанията на органичния въглерод
Сорг в декарбонатизирана със солна киселина проба.
Безброй протоколи на бив ето Геоложко предприятие за лабораторни изследвания ГПЛИ съхраняват
данните за Сорг в образци от разкрития и сондажи.
Тези показания са съпоставими с определенията а
Рок-Евал, но са систематично малко по-ниски с около -10 мас. . Както ТОС, така и Сорг са аналитични
показатели за моментното състояние на опробваните скали. В хода на литогенезата началното съдържание на фосилното ОВ поетапно намалява, разходвайки своята реагентно способна част за образуването
на подвижни компоненти – вода, ВВ и не-ВВ газове
СО, СО2, азот и сероводород . Популярната мярка за
прогреса на литогенезата на скалните формации е
отражателната способност ОСВ на витринитовите
мацерали в ОВ, чиято оптическа рефлексия R ,
се
определяна чрез фотомикроскоп. Тя показва степента на навъгляване на ОВ, т. е., въглеродното съдържание в неговата преустройваща се макромолекула.
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l Зо Б. Мезокатагенеза, ранна - МК1-3 ОСВ от 0,
до 1,3 фосилното ОВ е ранно зряло, може да образува газ и нефт в различни съотно ения съобразно своя качествен състав . Въглищата са от
клас черни - дългопламъчни и газови. Тук протича
главна фаза на нефтогенерация Г Н , често означавана като „нефтен прозорец“.
l Зо В. Мезокатагенеза, късна – МК4- ОСВ от 1,3
до 2,0 късно зряло фосилно ОВ, може да образува газокондензатни и газови смеси. Въглищата са
от клас черни - коксуващи и постни. Тук протича
конверсия на нефтените фази в газообразни смеси – термогенна газообразувателна фаза, – Г Г
или „газов прозорец“.
l Зо
Г Апокатагенеза - АК ОСВ от 2,0 до
свърхзряло или презряло ОВ, което може да образува само метан и „кисели“ газове СО, СO2 и H2S.
Началната предкатагенна концентрация на ОВ
нСорг може да се определи по слабо променени
скални проби или да се възстанови чрез поправъчен коефициент Кп . Той се изменя в зависимост от
качеството на изходното ОВ и степента на неговата
въглефикация литогенеза на скалата . В практиката
най-често за корекция се ползва една средна величина - 1,3 по-точните значения се ползват за прецизни
геохимични балансови изчисления .
Опростената качествена типология на фосилното ОВ
подсказва фазовите съотно ения в гамата генерирани въглеводороди. Хумусовото ОВ, което западните
автори означават като кероген III тип, генерира само
леки въглеводородни газове, предимно метан. Негови
прекурсори са главно лигнино-целулозните остатъци
от сухоземната континентална растителност. Когато тези остатъци са силно окислени или опожарени,
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те дават началото на IV тип ОВ инертинит , който вече
не произвежда ВВ. Антипод на това континентално
по произход ОВ е аквагенното морско, сапропелно
ОВ. Такова фосилно ОВ кероген I тип може да произведе до 28 мас. нефт и до 8 въглеводороден газ.
Континенталното ОВ III тип пък произвежда до 2
нефт и 1
газ 11 . Инертинитовите компоненти на
ОВ остават пасивни относно генерационните процеси
„мъртъв“ въглерод . Между така означените крайни
типове ОВ съществува гама от преходи, съответно
варират и съотно енията между газообразни и течнофазови ВВ в края на генерационния процес.
ГЕНЕ АЦИОНЕН ПОТЕНЦИА НА СЕДИМЕНТНИТЕ
ФО МАЦИИ В СЕВЕ НА БЪ ГА ИЯ
Всички скали, съдържащи реагиращо на температурата ОВ „жив“ въглерод могат да генерират нови
количества от ВВ, но за да бъдат третирани като
значими продуценти, те трябва да притежават ТОС
Сорг в пови ено количество, а самите майчини скали - значителен обем. В петролната геология размерите наистина имат значение. Обикновено, задруги
2
с дебелина до 10
и площ под 10
не са годни
да произведат ресурс за дори малък залеж. В стратиграфския разрез на С. България са застъпени няколко седиментни комплекса с генерационен потенциал.
Древният о о
ео о с
ер е е ом е с все
още няма сондажно разкрит метаморфен фундамент,
но е ироко разпространен и се характеризира с голяма дебелина. Значителен негов сегмент Ордовик?-Д.
Силур е добре изучен в разреза на Р-2 Ветрино 8,
12 . Съдържанието на ОВ по разреза силно варира, но
повечето описващи го автори сочат само максимално
високите му показатели на Сорг. актически, за интервала с най-високи съдържания между дълбочините
222 и 284
, средната величина е 1,1 . По данни
от рентгено-дифрактометричния анализ скалите тук
са с много напреднала литогенеза, попадайки в анхизоната на същинския регионален метаморфизъм.
Възстановеното начално съдържание на ОВ може
да се приеме за добро и на места за много добро, а
качеството е отлично, тъй като в земната биосфера
вис ата растителност се появява едва в края на Девона. Комплексът реализира напълно своя генерационен потенциал, в течение на няколко етапа, още
преди началото на Мезозойската ера. След това седиментите му пребивават в състоянието на вече пасивна или бив а нефто- и газогенерираща формация.
Над този теригенен комплекс следва сре о е о
с о о о р о с е
ор о о ер е о
р о
е
ом е с, сумиращ множество разнофациални задруги. Като цяло, в него доминират варовици
и доломити, с крайно ниско аналитично съдържание
на Сорг – до първи десети от процента. С оглед на
напредналата литогенеза на тези скали, началната
концентрация трябва да е била умерена, а качеството - подходящо за образуване на нефт. Генерацията
на ВВ в тези древни скали е приключила още преди
началото на Мезозойската ера. На по-ранните етапи на търсене немалко български геолози са пред-
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сказвали проми лена продуктивност на комплекса.
Дори в на е време, неговите скали продължават да
се изучават като перспективни колектори на нефт и
газ. Поставени в по- ирок геоисторически контекст,
палеозойските седименти с изключение на карбонските серии трябва да се разглеждат като отдавна
изтощени резервоари следите от дисипацията на
тяхните нефтени акумулации се намират в карбонски, пермски и долнотриаски наслоения. Очевидно, те
индикират приключил преди повече от 200 милиона
години „жизнен цикъл“ на древната нефтогазова онтогенеза по на ите земи. Много по-млади формаци
взимат участие в следващия втори онтогенетичен
цикъл, който се заражда в локални грабени с триаско
запълване, към края на Късния Триас именно неговата продукция се доизвлича в на и дни .
К р о с
е ер е
се ме
присъстват в
няколко тектонски блока от платформената част на
Северна България. На места те са въгленосни и няколко такива свити в СИ България попадат в горнокарбонската Балчи ката група, с обща дебелина до
1,
. Групата съставя разломно ограниченият
Добруджански въглищен басейн, който поради ред
геоложки обстоятелства не може да бъде експлоатиран по традиционен способ. Неговата вътре на
архитектура представлява редуване на стерилни и
въгленосни свити
. Заеманата от него площ
2
съставя около 180
. Въгленосните свити имат
средно уравновесено по литотипен състав съдържание на Сорг между и 12 мас. 13 . Тези единици
Могилищенска, Македонска, Крупенска и Гурковска ,
с дебелини между 100 и
0 , са най-богатите на
ОВ седиментни формации в цялата страна. Това ОВ
е предимно с континентален генезис кероген III тип
и е склонно към газогенерация. Прогнозните оценки на газообразната му продукция са вну ителни.
Литогенезата на въгленосните свити покрива целия
диапазон на мезокатагенезата с въглища от гамата
„дългоплъмъчни – постни“. Максимална степен на
въглефикация ОВ постига през пермско-раннотриаско време, след което свитите преминават в статут
на пасивни носители на природен газ в свободна и
сорбирана форма. Съществува риск от разсейване
на възникналите акумулации от свободен газ в пясъчниковите наслоения, най-вече, по времето на пермско-триаската рифтогенна фаза. Досега само един
сондаж е дал икономически приемлив приток на свободен газ, но за доказване на проми лени количества са необходими още сондажни тестове в различни блокове на басейна.
Следващите над горнокарбонската въгленосна формация пермски серии са натрупани предимно в континентална обстановка и тяхното ОВ е силно окислено
IV тип кероген , поради което не предоставя ресурс
за значими генерационни процеси. Тези теригенни
седименти не съдържат въглеводородни акумулации,
а същото се отнася и до пъстроцветните наслоения
на Долния Триас. Едва среднотриаската пострифтогенна морска трансгресия възвръща условията за
образуване на утайки, съдържащи морско органично
вещество.
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тенциал за карбонати . Силно подчинените по количество мергели и
аргилити на комплекса притежават
също така само умерен генерационен потенциал. От своя страна, самите карбонатни скали поставят
въпросителни пред петролната геохимия, търсеща обяснение на въглеводородната миграция в практически неуплътняема минерална
матрица. Китайски изследователи
сочат като двигатели на процесите други специфични явления, като
прекристализацията на карбонатното вещество или някакви „вън ни“ фактори 16 . В тази насока е и
предложената схема за каскадна
миграция на въглеводородите в
хода на поетапното напукване на
крехките карбонатни масиви под
влияние на геодинамични сили 17 .
По правило, в морските и езерните
карбонати фосилното ОВ е с „благороден състав“ и склонно към нефтообразуване, дори при още невисоки
температури 60-90 оС . Времето на
миграционните епизоди за флуидните фази в карбонатните масиви
обаче е трудно за дефиниране.

иг. 2. Генерали ираният ра ре на ДВ с някои арактеристики на литостратигра ските единици. О на ения: 1 – в глища 2 – аргилити 3 – алевролити 4 5 6 7
8 – пяс ници ра новидови 9 – т одетрити 10 11 – вакови скали ра новидови
12 – те ра 13 – тонща ни 14 – оливино- а алтови да ки 15 – сладководна а на
16 – сапропелити и в глища 17 – пяс ници с в глищни класти
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А
К р
е различно дебела
до към 1
предимно карбонатна
сукцесия, чието съдържание на ОВ
се изучава още от 60-те години на
миналия век 1 . Комплексът има
признаци на циклична платформена формация, съдържаща редки теригенно-карбонатни пакети
пример - Митровска свита , както
и включения от анхидрит и халит
в горните си нива. Долната част
Аниз е изцяло карбонатна. По данни от негови разкрития в Тетевенско 16 средната концентрация на
Сорг е само 0,0 - 0,07 , докато в
мергелно-аргилитовите литофаци-
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еси тя нараства многократно. Тези
показатели за морското ОВ в карбонатните разновидности е в унисон с напредналата им литогенеза,
доближаваща зоната на апокатагенеза. В северните площи на Мизийската платформа, където скалите
са в началото на мезокатагенезата, тези показатели са съществено
по-високи. Разликата се дължи на
разходването на термореагентни
компоненти на ОВ, даващи началото на подвижни деривати. Може да
се приеме, че триаските варовици
и доломити са навлезли в зоната
на катагенезата с кларкови показатели на Сорг – 0,2 . умерен по-

До о сре о рс
ер е е
ом е с е твърде хетерогеннно
образувание, ясно очертан от ерозионни граници, в който са представени почти всички литофациални
видове 7, 18 . В него са обособени по електрокаротажни данни
поредица пачки и четири свити
. Базалната теригенна континентално-паралична формация
Бачийщенска свита е локално въгленосна, с петнисто разпространение. В локалитети се регистрират
няколко нива на въгленосност, но
с малка дебелина. Естеството на
въглищата ги определя като газогенератори 19 . На места нейни
пясъчници съдържат натрупвания
от нефт и газ. Пясъчниците и алевролитите на следващата трансгресивна Костинска свита оформят
регионален по площ резервоар с
проми лени акумулации. Резервоарните показатели ироко варират
– от умерено добри до суб-икономически или неконвенционални.
Нагоре следват образуваните в
колебателна морска среда, а Озировската и Етрополската свити. Те
представляват набор от нископроницаеми резервоари и плътни аргилито-алевритови разновидности
флуидоупори . Централната част
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иг. 3. Ра ре на долно-средно рската секвенция в Кне анския стр кт рен лок от
централната аст на Северна
лгария 18

на Озировската свита се налага
теригенвната компонента, но средното съдържание на ОВ е умерено,
със смесен генезис. Общо взето,
нейните седименти представляват бедни и умерени генератори на
нефтени и газообразни въглеводороди, като съдържанието на ОВ не
надви ава 1 , а сумата от S1 S2 не
достига 3
скала 20 .
Профилът на този достигащ и надхвърлящ километрова дебелина
комплекс завър ва с на умялата в региона Етрополска свита, на
която доста експерти приписват
добър ресурсен потенциал у нас и
в Румъния . Оперирала в Северна
България частна компания, на базата на собствени данни и далечни
аналогии, прогнозира колосален
ресурс от трудноизвлекаем „ истов“ газ. С относително по-високо
съдържание на ОВ се откроява долната аргилитова пачка на свитата
8 , номинирана като Стефанецки член. С по-ниски показания се
характеризират следващите алевро-пясъчникови наслоения на голям делтов комплекс Нефелски,
Лопянски и
ипковски членове .
По своя генезис ОВ е смесено, със
силно преобладание на континенталната компонента. Има данни
за твърде кондензиран строеж на
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керогеновата макромолекула, съдържаща нищожни количества битумоиди. В тях участието на линейни въглерод-въглеродни вериги е
силно ограничено до практическо
отсъствие . Тази особеност се отдава на силното присъствие на инертинитовиге мацерали, възможен
резултат от сезонно опожарявана
земната растителност върху околните су и. В резервоари на Лопянския член е установен само един
много малък залеж Зап. Предбалкан , но на редица други площи са
получени ограничени притоци от
водоразтворен газ. Значителни
обеми от горните части на Етрополската свита са били размивани в
резултат на предкаловски инверсни тектонски движения. Тези събития може да са унищожили вече съществуващи по-ранни акумулации
в пясъчниците на Лопянския член.
Следващият
ор о рс о о о
ре е
ер е е ме
ом е с
обхваща седименти с възраст
Титон-Долен Алб и постига километрови дебелини. В него участват фли оидните формации на
Ни -Троянския „трог“ и полилитотипната моласа на следващия
негов Пирот-Търновски аналог.
В централната част на Северна
България, в обхвата на Предбал-

канската структурна зона
Севлиевско и Габровско , титон-бериаските фли оидни фациеси от
Габровската антиклинала верига
и бериас-баремските пясъчникови
колектори от Севлиевската верига
са непроми лено газоносни. Повечето от тези газови натрупвания
имат газокондензатен характер и
термогенна природа 21 . В района
на Велико Търново горната част
на титон-валанжинския разрез е
представена от глинести варовици,
в които се срещат налепи от нефт,
а при сондирането са установени
прояви и от газ съдържанието на
Сорг в тях е умерено. Изучените по
ядков и
ламов материал теригенни хотрив-аптски седименти от
платформената част на Централна
Северна България съдържат средно около 0,
Сорг, а самото ОВ е
със смесена и континентална природи 22 . ли оиодните задруги, в
които доминира алевро-псамитов
материал, са по-скоро бедни на ОВ.
То е главно континентално по природа и част от него е под формата
на детрит и фитокласти 23 . Такова
ОВ III тип кероген генерира предимно газ. Скалите на мега-комплекса от платформената част на
Северна България се разполагат в
зоната на протокатагенезата, но на
юг навлизат в късната мезокатагенеза, където са генерирали газ.
Въпреки наличието на колектори,
разглежданият комплекс не съдържа икономически натрупвания.
Като изключение трябва да се спомене притокът от много лек нефт
на Градинска площ от карбонатен
колектор с барем-апска възраст, за
който се приема, че има миграционен произход, свързан с триаски
или долноюрски акумулации 22 .
На територията на Северна България по-младите седименти на Горната Креда и Палеоцена не участват
в процесите на газо- и нефтообразуване, оставайки в зоната на протокатагенезата.
В ареала на ерноморско-Каспийския регион седиментите на
ео е с
ер е е
ом е с
М
о с
сер
, от времето
Горен Еоцен - Долен Миоцен, са
проми лено нефто- и газоносни,
съдържайки добри до много добри
концентрации на ОВ. Разпространението на серията върху сухоземна-
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та част на страната ни е ограничено
в крайбрежната зона. В акваторията тя има об ирно присъствие и
постига огромна дебелина - няколко километра в централната зона
на басейна . Неговата олигоценска
част П ехиан – Калмикиан по
на ите земи се представя от Русларската свита. На су ата нейните
пясъчникови пачки вместват малки
залежи от „сух“ газ с биогенен произход, имащи само местно значение. В Долнокамчийската депресия
от горноеоценски пясъчници са получени множество кратковременни
притоци 24 , които на три площи са
били описвани като залежи - Камчийски, Самотински, Самотино-море.
Ранни лабораторни определения
сочат средни съдържания на Сорг в
пясъчниците от 0,3 , в мергелите –
0,6 , глинести алеврити – 1,1 и в
глините – 1, . Новите много детайлни изследвания от последното
десетилетие 2
характеризират
сондажни разрези от акваторията
и доказват умерено и добро съдържание на ТОС, в локалитети - до
много добро 0, - 4,.0 тегл. .
На су ата това ОВ правилно се определя като „незряло“ 26 , което
навлиза в „нефтения прозорец“ на
континенталния склон. Това предположение
се потвърждава от
нови лабораторни резултати, получени по метода Рок Евал 2 , проведени по материали от сондажите
в морската ни акватория. В „нефте-

ния прозорец“ на елфа успяват да
навлязат само задруги на Горния
Еоцен и частично - такива на Долния Олигоцен
.

фактори, препятствуващи образуването и запазването на залежи в
нейното геоложко пространство.

От всичко изнесено по-горе става ясно, че седиментният покров
на Северна България се доминира от формации с ниска и умерена
концентрация на фосилното ОВ.
Средно претеглената по обем на
литофациалните комплекси концентрация на фосилното ОВ изглежда остава дори под кларка
на Сорг за земната стратисфера –
0,62 мас. Единствено горнокарбонските въгленосни свити на ДВБ
формации се отличават с добро до
отлично съдържание, но запазването на тяхната продукция остава
под основателни съмнения. ормациите от мезо-неозойския газо- и
нефтогенерационен цикъл, с характерните за тях ниски и умерени количества на ОВ, не са в състояние
да генерират големи маси от нефт
и газ, които да запълнят наличните
капани. Самото натрупване на проми лено значими залежи в подобни седиментни комплекси изискава особено благоприятни условия,
както за първичната въглеводородна миграция, така и за акумулиране на ВВ фази в капаните. Тези
условия са твърде специфични за
всеки отделен залеж и не могат
да бъдат разглеждани тук и сега,
представлявайки тема, свързана с
друг вид информация. Не бива да се
пропуснат обаче съществуващите в
Северна България неблагоприятни

ФАКТО И С НЕГАТИВЕН ИМПАКТ
ВЪ Х АК М АЦИОННИТЕ И
КОНСЕ ВАЦИОННИТЕ П ОЦЕСИ

иг. 4. Олигоценско- иоценските седи енти в Долнока и ската депресия от
ел а к
а исалното д но на Черно оре с трасирана горна граница на не тения про орец 25
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Геоложките явления и процеси,
които въздействат негативно върху нефтогазоносността на перспективните територии и седиментни
комплекси се разглеждат подробно
в университетските курсове, а тук
се сочат кратко само по-важните,
ясно проявени такива в Северна
България.
Тектонска разломеност на продуктивните обекти в регионален, зонален и локален мащаб. Тектонската
нару еност на физическите граници в литостратиграфските комплекси, свити или задруги, съдържащи
залежи от нефт и газ, причинява
разностепенно дифузно разсейване и струйна миграция на ВВ извън
колекторните пластове. На земната
повърхност ефектите от тези процеси са доказани при опитно-методични газо-геохимични картировки в раязлични части на страната.
Най-мащабните разломи в Северна
България са свързани с честите
компресионни и екстензионни геодинамични епизоди, продължили
дори в миоценско време. Такива
процеси могат да се детектират
визуално, както е при газовите сифони на елфовата акватория или
инструментално, чрез газо-геохимична снимка. Такива картировки
са провеждани някога на големи
площи в Плевенски окръг, а в ново
време - върху иренското подзеимно газохранилище и Селановския
залеж.
Тектонскr инверсиrq прекратяване
(„замразяване“) на термогенерационните процеси
Промяната в
знака на вертикалните тектонски
движения и издигането на стратиграфските комплекси може да
доведе до прекратяване на генерационните процеси в скалите-източници на ВВ. Такива събития
обикновено се индикира от присъствието на ерозионни граници в
стратиграфския пласторед. В мезозойско време рано стартирали процеси в триаски седименти от грабеновите понижения се прекратяват
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за кратко от Старокимерската компресионна фаза,
след това – от предкаловските емерзионни явления,
а окончателно – от ирокообхватно издигане в Северна Българияслед Средния Еоцен. Същото явление
прекратява генерационните процеси в титон-хотривските теригенни задруги, които остават в началото
на мезокатагенезата, с частична реализация на генерационния потенциал. Няколко прекъсвания на
процесите в Майкопската палеогенска серия се реализи рат на сега ната прибрежна су а и елфовата зона, където генерацията е била окончателно прекратена в неогенско време, но в дълбоководната част
на ерно море тя продължава. Тектонската инверсия
и промяната на структурните планове в дълбоколежащите граници може да доведе до компроментиране на някои по-рано оформени капани в различен
мащаб. Най-значителни такива промени са свързани
с пермско-триаската интракратонна рифтогенеза,
старокимерската германотипна орогенеза и другите
по-млади „тектонски преврати“. Пример за разформироване, след Еоцена, на голям залеж от кредно време предлагат долноюрските резервоари северно от
0гр. Кнежа, части от който образуват друга газо-нефтена акумулация - Долнолуковитският проми лен
залеж 27 .
Хипергенни процеси. Тук попадат група явления,
свързани с физическо отмиване на разтворимите
ВВ, окисление, биогенна деградация и др. Примери
предоставят някои нефтени натрупвания в дълбоколежащи днес резервоари обекти на древна биодеградация и Гигенския залеж от тежък нефт в плиткозалягащия титон-валанжински карбонатен комплекс.
ИЗВОДИ
l Събраната, систематизирана и обективно оценена
геоложка информация, относно дебелия десетина километра фанерозойски седиментен покров
на Северна България, сочи за предимно „ниско“
и „умерено“ количество на фосилното органично
вещество в повечето от неговите стратиграфски
компоненти. Общо взети, те попадат в няколко
градации
l С „ниско“ или „умерено“ начално съдържание на
Сорг до 0,2
мас. са били заредени всички видове карбонатни формации. От този ранг са още
фли ките, субфли ките и моласоидните теригенни седименти с титон-раннокредна възраст, въпреки относително двойно по-високите показания
около 0,
. С умерено 0, - 1,0
съдържание на
Сорг се характеризират и горноеоценското теригенно запълване на Долнокамчийската депресия.
l С „умерено“ и „добро“ съдържание 0, - 2,0
са
теригенните долнопалеозойски и долно-средноюрски формации. , които постигат в централната
част на С. България. С „добро“ до „много добро“
съдържание 1,0 - 4,0
са горните части от „Майкопската серия“ Олигоцен-Долен Миоцен в акваторията на ерно море.
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l Единствено горнокарбонските въгленосни свити на Балчи ката група Горен Карбон показват
концентрации на ОВ, които се определят като „отлични“, при среднопретеглени по литофациален
състав значения на Сорг над 4,0
включващи и
веществото на въглищните пластове .
l През богатата ни на тектонски събития геоложка
история, в седиментите на анерозоя протичат
два продължителни цикъла на нефтогазова онтогенеза зараждане - развитие - угасване с нееднозначни икономически резултати. Повечето
палеозойски формации без въгленосните горнокарбонски седименти участват в ранния газо- и
нефтообразувателен цикъл, който угасва преди
началото на Перма и започват процеси на десипация на въглеводородните фази. Днес тези формации представляват фундамент на икономически
значимото нефтогазоносно пространство. Теоретично, карбонските въгленосни свити на ДВБ
се оценяват като мощни газогенератори, но тези
прогнози все още нямат достоверно емпирично
потвърждение и са необходими още потвърдителни сондажни тестове.
l С преобладаващ принос за икономиката на страната са разнофациалните седиментни комплекси
с възраст Среден Триас – Долна Креда от Предкарпато-Балканския басейн, участващи във втори
онтогенетичен цикъл. Следствие от неговата реализация са двете дузини малки по извлекаеми
запаси залежи в Централна Северна България.
Западночерноморският нефтогазоносен басейн
има нееднозначно развитие. В неговата периферия, на су ата и елфа, генерационните процеси
в мезо-неозойското му запълване остават на „пауза“ още към края на Палеогена. В неговата дълбоководна часто баче именно палеогенските седименти се оценяват като „работещи“ съвременни
генератори. Вероятно, Тюленовското находище в
долнокреден резервоар и в сега но време продължава да приема експлоатационни флуиди, напускащи уплътняващите се майкопски седименти.
Подобни процеси на „зареждане“ може да действат и при образуването на клъстера от газови залежи в морския блок „Галата“, чийто колектори са
в контакти със секущи ги разломни нару ения.
l Акумулираните в мезо-неозойските капани въглеводородни фази почти навсякъде търпят загуби
поради дифузия, извънрезервоарна филтрация и
струйна миграция поради неефективни покривки , биогенна деградация, окисление и т. н. Примерите са посочени в текста. Тези процеси допринасят за редуциране на началните размери на
залежите, а нефтените фази в титон-валанжските
карбонати губят част от леките си фракции, като
на места се достига до много вискозен, неподвижен нефт.
l Гореизложените обстоятелства обясняват, защо в
страната с голямо по площ и обем перспективно
пространство са образувани предимно малки и
много малки по извлекаеми запаси залежи само
Тюленовският е със средни размери . В хода на

ИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ

9/2022

НЕФТ И ГАЗ
изтеклите години от земните недра са изчерпани
едва двадесетина млн.
нефт, кондензат и газ.
Това са скромни количества, но те са в съответствие с ограничените начални ресурси от фосилно ОВ в седиментите и неспокойната геоложка
история. Редица тектонски версии накъсват и
прекратяват процесите на генерация, а улесняват дисипацията на възникналите акумулации.
В масивните и ригидни карбонатни комплекси
емиграцията на въглеводородите затруднена и
образуването на залежи изиска специфични благоприятни условия тук те не се разискват . От
друга страна, в обемистите и отчетливо наслоени
теригенни задруги фли ки, субфли ки и моласи с титонско-аптска възраст, тяхната генерирана продукция се разпределя в множество от
несвързани резервоарни пластове, които остават икономически безинтересни. Единствено теригенните долноюрски пясъчници на Костинската
свита успяват да изпълнят ролята на регионален
резервоар, агрегирайки постъпления от триаски и
юрски скали-източници в една об ирна акумулационна зона Бърдарски геран – Долни Луковит –
Староселци , в която по-късно протичат процеси
на вътре но резервоарно преразпределение на
запасите също съпроводени с попътни „загуби“,
уловени в малки капани, без икономическо значение .
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ЕЗ МЕ
Представени са етапите и изискванията за проектиране, изграждане, поддръжка и сервиз на битови
хибридни системи с използване на природен газ в
България, с цел постигане на енергийна ефективност.
К

В

ОВИ Д МИ битови хибридни системи

последните няколко години човечеството е принудено да живее от „криза в криза . Започна се с
ковид-кризата, която даде началото на постоянно увеличаване на цените на енергоносителите. След
това започна конфликтът в Украйна, който допълнително ескалира международно напрежение, в резултат на което цените на петрола и газа достигнаха
върхове, които никой анализатор не си е представял
и в най-смелите си прогнози. С цените на петрола и
газа са обвързани и цените на електроенергията. До
преди налагането на санкции на Русия от страна на
Европейския съюз и СА , цените на отделните енергоносители бяха взаимозависими и прогнозируеми.
След наложените санкции на Русия и нейната ответна реакция, свързана с намалени доставки и силно
увеличени цени на петрола и газа, добре познатите ни
и използвани оценки за цената на различните енергоносители вече са неприложими. При така създалата
се международна икономическа ситуация, съпроводена с липсата на сигурност на доставките на суров
петрол и газ, цените на горивата, газа и електроенергията в различните европейски държави във всеки
един момент е различна. България, като част от Европейската общност, също е потърпев а, като в допълнение оказват влияние и вътре но-икономическите и
политически фактори.

42

-

“

ABSTRACT
I

,

,
.

B -

KEYWORDS

В така създадените условия на несигурност на доставките на горива и волатилност на цените им, в населението се наблюдава разбираемо безпокойство
за това, как ще се отопляват и как да си осигурят
битова гореща вода в настоящето, идната зима, а и
в бъдеще? Универсално ре ение няма. Но, към момента може би най-оптималното ре ение са хибридните системи, в техните разновидности, като някои
от най-приложимите биха могли да са, както следва
l Хибридна система, състояща се от нискотемпературен газов котел и термопомпа
l Хибридна система, състояща се от термопомпа и
слънчеви колектори за битова гореща вода
l Термопомпа с вграден вътре ен електронагревател или вън ен електрически котел
l Газов котел за отопление и битова гореща вода и
слънчеви колектори за битова гореща вода
И към гореизброените комбинации е възможно
включване и на фотоволтаична инсталация.
Разбира се, възможни са и други комбинации. Като
цяло, изборът на хибридна система се обуславя основно от два фактора цена и налична инфраструктура
.
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ИЗБО НА ХС П ОЕКТИ АНЕ ИЗГ А ДАНЕ
ПОДД Ъ КА И СЕ ВИЗ НА БИТОВА ХИБ ИДНА
СИСТЕМА
И
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р

с с ем

На база на голямото разнообразие от топлинни генератори са възможни различни комбинации с цел
реализиране на битови хибридни системи. Много от
вариантите биха били екзотика и с ниска ефективност. Затова, тук разглеждаме само вариантът на
хибридна система нискотемпературен газов котел
термопомпа и като опция към тях фотоволтаична
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инсталация и или слънчеви колектори за битова гореща вода .
Обикновено, когато съпоставяме два или повече
топлогенератора, е необходимо да намерим техният
максимум при определени общи условия, всъщност
ре аваме оптимизационна задача за всеки един поотделно. Теорията на оптимизацията е изключително
об ирна. Конкретно за избор на топлинна ма ина, с
цел получаване на оптималната температура в топлогенератора, при която се получава максимален добив
на топлинна енергия се препоръчва оптимизация по
екстремум на функцията в една точка с две гранични
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стойности. Една такава оптимизационна задача
се
дефинира по следния начин Нека е дадена целевата функция Q Q x , на която се търси максимум при
наложени ограничения на управляващия параметър
a

x

b или x ϵ a, b

1

Задачата е да се намери такава стойност на управляващия параметър х , при която целевата функция има
максимум в допустимите граници на изменение на х
Qx

Q

Qx

2

при следните ограничения a
x
b. Полученият
максимум може да бъде безусловен или условен. На
графиките,
, са изобразени едномерна целева
функция с безусловен максимум а и с условен максимум б .

иг. 2. Едно ерна целева

44

нкция с е

словен

акси

Условие 1 почти винаги съществува при ре аване
на реални задачи, но в някои случаи не се задава, например при оценяване на параметър в математичен
модел. Ограниченията на управляващия параметър
могат да бъдат и едностранни със зададена само долна граница a или горна b.
Конкретното прилагане на оптимизационната задача
за хибридна система се извър ва чрез получаване
на екстремум и зона на оптимална работа за всяка
моновалентна система поотделно. След това се извър ва сравнителен анализ на получените резултати
и по метода на сечението се избират диапазоните на
работа на отделните системи.
Като базови изходни данни се приемат топлинните
хладилни загуби на обекта къща апартамент и нуждата от битова гореща вода, съгласно нормативните

(а) и с словен

акси

( )
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изисквания. За гранични стойности
се избират минимална и максимална вън ни температури.
След оптимизационния и сравнителен анализ се избират компонентите на отделните системи. На база
на конкретните технически характеристики на моновалентните системи се предприема следващата
стъпка – проектиране.
Прое
р
о

р

е
сер
р

р

е
р
с с ем

о -

Тук процесът на проектиране е на
база на конкретни отделни агрегати, например термопомпа, нискотемпературен газов котел, буферен
съд, фотоволтаични панели и т.н.
да се създаде съвместно работеща система, която да отговаря на
действащите нормативни изисквания. А те са различни за отделните
моновалентни системи. Да ги разгледаме поотделно

с цел проверка на състоянието им
и за наличие на пропуски на газ –
т.е формално контролът е нормативно определен, но в ръцете и
съвестта на частни фирми, които
нямат ангажименти при бедствия и
аварии.

на якост и плътност и др. На база
на реално извър ените строително-монтажни дейности, изготвената съпътстваща документация и
успе но проведени изпитания на
якост и плътност, органът за технически надзор издава актове за първоначален технически преглед, на
база на които газовата инсталация
и газовите уреди могат да се газозахранят и пуснат в експлоатация.
Отново без разре ение за ползване, издадено от общински или държавен орган – т.е. няма общински
или държавен орган, който да разполага с информация къде и какви
СПО са в експлоатация, което е проблем при защита на населението
при бедствия и аварии

Битова хибридна система на базата
на газова инсталация, изградена в
лабораторен кабинет на Училище
„Хенри орд“, София е показана на
.
Термопомпена инсталация
До момента, за монтирането на
термопомпени агрегати в жилищни
сгради за битови нужди не се изискват никакви документи. А новите
хладилни агенти като R32 и други
са взривоопасни в определени концентрации. Освен това, инсталацията за хладилен агент е с работно

След въвеждането в експлоатация
на газовата инсталация и уреди, същите подлежат на ежегодни проверки от органа за технически надзор

азова инсталация и газов котел
Проектите на газови инсталации
за съществуващи жилища в България трябва да бъдат изготвени
от проектант с проектантска правоспособност. Тъй като газовите
инсталации и уреди са съоръжения
с пови ена степен на опасност
СПО , така изготвеният проект се
проверява от орган за технически
надзор и ако отговаря на нормативните изисквания, последният
го одобрява заверява. След което
собственикът може да възложи
изграждането на обекта. Самото
изграждане, поддръжка и сервиз
задължително трябва да се извър ва от фирма, получила удостоверение за дейност по чл. 36 от
ЗТИП. Много е странно защо българското законодателство не изисква разре ение за строеж на обект
СПО? След като газовата инсталация и газови уреди са монтирани,
изпълнителят подготвя набор от
документи, конкретно описани в
НУБЕПРГСИУПГ, в които има процедури за изпълнение на неразглобяеми съединения, сертификати на
вложените материали, сертификати на изпълнителския персонал за
изпълнение на неразглобяеми съединения, протоколи от изпитания
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НЕФТ И ГАЗ
налягане от над седемстотин пъти по-голямо от това
на газовата инсталация. Няма и нормативни изисквания, а и никой не следи, дали тази инсталация има
пропуски. А хладилните агенти са едни от най-озоноразру аващите вещества.
отоволтаи на инсталация
Обикновено, а и нормативно е допустимо битови потребители да изграждат фотоволтаични мощностти
до 30
. Въпреки това, процедурата е доста тромава
и продължителна и не винаги завър ва с успех – въпреки че това е „зелена енергия и хората не само че
не трябва да бъдат възпрепятствани, а държавата
трябва да стимулира подобни инициативи.
Какви документи са необходими, за да получите разре ение за строеж на фотоволтаична система с мощност до 30
Процедурата е сравнително точна и
ясна, с определени отклонения в зависимост от региона на съответното лектроразпределително предприятие ЕРП и съответната община, което също е
странно при еднакво за цялата държава приложимо
законодателство
l Подава се искане по чл. 147, ал. 1 и ал. 2 на ЗУТ
за изготвяне на скица с виза за проектиране на
фотоволтаична централа в съответната община –
получава се от главния архитект на Общината
l След това се подава искане за проучване за присъединяване на производител на електрическа
енергия към електроразпределителната мрежа
ЕРМ . Заедно с искането трябва да се представи
нотариален акт за имота и копие от документ за
самоличност. В срок от един месец ЕРП трябва да
ви издаде становище относно присъединяването
на системата към мрежата.
l Инженер-конструктор изготвя становище, а проектант по част „електро“ изготвя проект с чертежи,
схеми, изчисления и указания за изпълнението
им. Проектът се заверява от съответното ЕРП.
l Така събраните документи се внасят в съответната община с искане за разре ение за строеж
на фотоволтаичната централа. Разре ението за
строеж се подписва от главния архитект на Общината.
l След разре ението за строеж се сключва Договор за присъединяване със съответното ЕРП на
база на разре ението за строеж и други документи, по преценка на ЕРП.
l Изгражда се системата и се подписват съответните протоколи за изпълнени строително-монтажни
работи. За строежите от еста категория няма
изискване за издаване на разре ение за ползване или удостоверение за ползване, издадено от
ДНСК или общината) и се подава Заявление до
ЕРП за извър ен монтаж.

прегледи и проверки.
ЗАК

ЕНИЕ

Какво се случва, ако ползваме хибридна система с
газов котел и хидробокс в един корпус, захранени
електрически от съществуващата електроразпределителна мрежа и свързани към фотоволтаичната
система както е показано на
):
Газовата част подлежи на един режим, термопомпената на друг, а фотоволтаичната – на трети. Възникват
въпроси какви специалисти с какви квалификации
имат право да поддържат и сервизират системите
и как се определят границите на отговорност? И как
ползвателят да се ориентира в тази сложна обстановка. И как законодателят стимулира ползването на
възобновяеми и екологични енергийни системи?
Настоящата публикация има за цел да обърне внимание на ползата от използването на битови хибридни системи на база на възобновяеми и екологични
енергийни източници, но в т.ч. и съпътстващите ги
законови несъответствия и възникващите на тази
база бъдещи проблеми за ползвателите.
Ре аването на така повдигнатите въпроси не бива
да търпят отлагане. Те са важни за цялото общество
и трябва да се ре ат под ръководството на отговорните държавни органи с активното участието на професионалисти от отделните бран ове.
ИЗПО ЗВАНИ ИЗТО НИЦИ
1. Закон за устройство на територията ЗУТ - в сила от
31.03.2001 г., последно изм. ДВ. бр.92 от 27 октомври
2020 г.
2. Закон за енергетиката ЗЕ Обн. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 21 май 2019 г.
3. Закон за техническите изисквания към продуктите
ЗТИП Обн., ДВ, бр. 86 от 1.10.1999 г. - последно изм. и
доп. ДВ бр. 10 от 11.12.2020 г.
4. Наредба за устройството и безопасната експлоатация
на преносните и разпределителните газопроводи, и на
съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ
НУБЕПРГСИУПГ - приета с ПМС
171 от 16.07.2004
г. - изм ДВ бр.60 от 20.07.2018г.
. Бояджиев М., Георгиев Л., 2020 г. Управление на газовата инфраструктура - Изд. къща МГУ “Св. Ив. Рилски“
6. Лекция на проф. Стоян К. Стоянов от 01.10.2010 г. по
„Конвенционални и интелигентни методи за оптимизация в изпълнение на ПРОЕКТ BG0 1PO001-3.3.04 40
„Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени по Оперативна програма „Развитие на чове ките ресурси 2007 – 2013 г.

l Подписва се Договор за изкупуване с ЕРП.
l След всичко това системата влиза в експлоатация, като няма законово изискване за периодични
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П И О ЕНИЕ
НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНО ОГИИ ЗА ДИСТАНЦИОННО
И АВТОНОМНО КА ТИ АНЕ И АНА ИЗ
Людмила Московска - „ГеоМайнДата“ ЕООД,

.

.

HOVERMAP & SIROVISION - USE OF NOVEL TECHNOLOGIES FOR REMOTE AND AUTONOMY
MAPPING AND ANALYSIS
M

-G

M

.,

.

ЕЗ МЕ
През последните 20 години технологията и начинът
на картографиране на Земята се развиха с невероятна скорост. Най-последната и иновативна технология
е базираното на S AM технология, GPS необвързано
лидарно картиране на подземни и трудно-достъпни обекти.
скенерът H
, разработен от
E
, е мобилно устройство, което позволява събиране на данни от опасни зони, комбинирайки усъвър енствани технологии за избягване на сблъсъци
и автономни полети. S
е софтуерно ре ение,
разработено в сътрудничество между SIRO в Австралия и
. Той позволява дистанционно и
безопасно събиране на геоложки и геотехнически характеристики въз основа на фотограметрия или картиране на облак от точки.
К
ОВИ Д МИ H
,S
,
AR, S AM,
структури, подземен, рудодобив, добивна камера,
дрон, геоложко картиране, открит добив, устойчивост
на откосите, геотехнически, геоложки, автономност,
геодезия и марк айдерство

ВЪВЕДЕНИЕ

К

ое
Това означава Light Detection and
Ranging запис на отразен светлинен лъч и е
метод за дистанционно наблюдение, използван
за изследване на повърхността на Земята. К
о е
Това означава Simultaneous localization and
mapping дновременна локализация и картиране . С
други думи, това е методология за картиране, която
позволява на роботи или други автономни превозни
средства да създават карта, локализираща собствената си позиция на картата в същото време, като се
използват събрани сензорни данни и изчислителни
алгоритми.
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К
о е
H
е многофункционална
AR система за картиране, базирана на S AM
алгоритми. Проектиран като полезен товар за дрон,
H
съчетава усъвър енствани технологии за
избягване на сблъсък, изпълняване на автономни
полети за безопасно и бързо картиране на опасни и
GPS ограничени среди. Той позволява събиране на
данни в критични подземни добивни обстановки и
дава нови познания за оптимизиране на разработването и операциите в мините. Лесно монтиращ се на
дрон, превозно средство или носен ръчно, H
събира облаци от точки с висока разделителна способност, при полет, офиране или пе еходно.
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ДМИ А МОСКОВСКА е геолог по образование и призвание. Завър ва Софийски
университет „Св. Климент Охридски“, магистър в специалност „Геология и геотектоника“, с интереси в ГИС, геоложко теренно и дистанционно картиране.
„В опита си от теренно картиране, събиране на полеви данни и последваща компютърна
обработка винаги съм се водила от желанието за усъвършенстване и оптимизиране
на процесите и анализите в това направление. Това ме доведе до момента, в който се
устремих към предлагането на специализирани софтуерни решения за минната индустрия, както и на иновативни технологии за подобряване на безопасността и точността
на маркшайдерските и геотехнически работи не само на територията на Република България, но и в съседните Балкански страни“, споделя Людмила Московска.

Когато се монтира на дрон, H
позволява пълно автономно ниво A 2 на полет отвъд линията на
видимост и обхвата на комуникация, в опасни, недостъпни за GPS сигнал условия. Ползвателите могат да
събират висококачествени данни от недостъпни подземни пространства и да ги използват за информирано вземане на ре ения, докато персоналът остава в
безопасност.
С A 2 пилотите на H
могат да изпълнят цяла
мисия, от излитане до кацане, с помощта на таблет.
Данните се обработват на борда, предоставяйки на
ползвателя 3 карта на околната среда в реално време. Точките се задават с просто докосване на картата, а H
се грижи за останалото, като безопасно навигира дрона, за да постигне мисията.

иг. 1. На ини а
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онта

Осигурявайки най-бързия и безопасен метод за сканиране и картиране, тази технология се използва в
минната индустрия по целия свят.
Основните предимства на устройството включват
l Гъвкавост летене, офиране, ходене, спускане с
въже – картиране по множество начини
l Полет без връзка с GPS - незасегнат от загуба на
GPS
l S AM - базирано картиране - точно мобилно
картиране без GPS

AR

l Автономност с едно докосване - автономен полет
извън линията на видимост и комуникационния
обхват

на стро ството o ermap
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ра зони с висок риск, като например срутени галерии. Получените данни осигуряват основата за
подробна оценка на състоянието и структурните
характеристики, както и планове за повторно влизане и рехабилитация.

l 360 зрително поле - облаци от точки без сенки и
избягване на сблъсък във всички посоки.
Картирането с H
AR скенера извежда познанието на геодезиста на по-високо ниво с по-висока точност на събраните данни. Това води до вземане
на информирани ре ения, сигурност и икономии на
оборудване и консултантски услуги, както и подобрена безопасност.
П И О ЕНИЕ НА
ИНД СТ ИЯ

В МИННАТА

Повече от 20 приложения за използване на скенера
H
са известни досега в минната индустрия.
Някои от тях са изброени по-долу, но те далеч не
представят пълния потенциал на тази технология.
р

о

е р

о

еме

о

l РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОБИВНИ КАМЕРИ – ПОД- И
НАДКОПАВАНЕ. Сравняването на изработения с
проектния контур осигурява подробен анализ на
под- и надкопаването и идентифицира зони в рамките на и извън допустимите отклонения.
l ИЗР ЗВАНЕ И ИЗЗЕМАНЕ НА ОБЕМИ. Сравняването на сканирания преди и след взривяване може
да определи обема на скалата на място, насипния
обем след взривяване и фактора на раздробяване.
l МОНИТОРИНГ НА СЛ ГАНЕТО. Точността на
H
е достатъчна за идентифициране на
промени, надви аващи
. Методите за бързо сканиране позволяват събирането на данни да
се извър ва на редовни интервали. Това води до
по-добро разпознаване на тенденции в слягането
и степента на затваряне. В резултат на това остатъчният капацитет може да бъде оценен по-точно
и рехабилитационните графици съответно оптимизирани.
l ОТКРИВАНЕ НА СТРУКТУРИ В МИННИ ИЗРАБОТКИ И КАМЕРИ. Облаци от
AR точки с висока
разделителна способност, заснети от H
,
позволяват дистанционно картиране на структурни характеристики в напредъка на изработката.
Това позволява на геотехническите инженери да
идентифицират структурни линии и повърхности с
по-голяма достоверност. Структурни характеристики като наклон и азимут, разпространение, грапавост и издържаност са част от тези, които могат
да бъдат извлечени и използвани за дефиниране
на скалния масив и за целите на проектирането.
l ДЕБЕЛИНА НА ТОРКРЕТНИ БЕТОН. H
може да се използва за заснемане на отвореното
пространство, конструкциите и крепежите преди и
след нанасяне на торкрет бетона. Тези данни могат да осигурят основа за бъдещи анализи и одити.
l ПОВТОРНО ВЛИЗАНЕ В ГАЛЕРИИ И ДОСТ П ПРИ
СРУТВАНИ . H
може да лети в и да скани-
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l ИЗГРАДЕНА ИН РАСТРУКТУРА. H
може
да заснеме изградената среда при сканиране в
полет или ходене. Точните и подробни облаци от
точки, както са заснети, могат бързо и лесно да се
трансформират в A планове на сложни 3 модели.
А
l

о

мер

с

ОРМА НА КАМЕРАТА. H
може да предостави облаци от точки с висока разделителна способност от формата на камерата с еднаква плътност на точките и минимално засенчване. Точните
данни за камерите могат да подобрят ефективността на мината, като позволят на ПВР инженерите да оценят как се е представила тяхната сондажна мрежа.

l ОБЕМ И РАЗМЕРИ НА КАМЕРИТЕ. Висококачествените данни за облака от точки на H
могат
да позволят на геолозите да анализират по-точно
крайната камера. Данните могат да се използват
за съгласуване на производствените тонажи, количествено определяне на под- и надкопаването и
информирано моделиране на изземането. Наличието на достъп до точни данни дава възможност да
се определи количествено очакваното съдържание от камерата с по-голяма достоверност и да се
гарантира, че материалът е оти ъл в правилния
склад за запаси. В комбинация с металургичните
изисквания, геолозите могат да осигурят исканото ихтоване и намаляване на изменчивостта в
месечния баланс.
l Е ЕКТИВНОСТ НА ВЗРИВ ВАНЕТО. Използването на H
за сканиране на камера на равни
интервали от време в процеса на добив може да
помогне за изграждането на по-добро разбиране
за ефективността на взривяване. Сравняването
на сканирания във времето дава възможност да
се идентифицират възникващи проблеми, като
фрагментация и преудълбаване, които могат да
повлияят на скоростта на извозване или да засегнат съседни камери.
l ВИСО ИНА ОБЕМ НА ЗАП ЛНЕНИЕ. Сканирания
сH
може да се използват за наблюдение
височините на обратно запълнение и гарантиране,
че типовете засипки са поставени правилно.
l ИНСПЕКЦИ Л КОВЕТЕ НА РУДОСПУС ЦИТЕ.
Сканиране с H
може да предостави на инженерите ясна представа за извънгабаритни материали и задръствания при люковете на рудоспусъците в рудници с камерен добив. Тези явления
представляват опасност за персонала и оборудването, които се използват за отстраняването им.
Летящ или прикрепен към товарач, обхватът на
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AR-а на H
и ирокообхватното заснемане могат да предоставят данни, които осигуряват по-добра информация за тези блокажи в сравнение с получените чрез традиционните методи на
MS.
ВЕ ТИКА НА ИНФ АСТ

КТ

А

l ИНСПЕКЦИ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ И ПОДЕМНИ
ВЕРТИКАЛНИ АХТИ. H
може да сканира
вентилационните отвори лесно и икономично по
време на полет или спуснат в защитна клетка на
въже. Използвайки H
, инженерите могат
бързо да създадат изградени вентилационни и подемни системи за сравнение с оригиналните строителни спецификации.
l ИНСПЕКЦИ
НА РУДОСПУСКАТЕЛИ. H
може да сканира рудоспускатели с дължина стотици метри и да произвежда точни облаци от точки, които позволяват на инженерите да наблюдават тяхното състояние. Редовните инспекции
позволяват на инженерите да откриват промените, деформациите и блокажите своевременно и да
гарантират, че няма подрязване на челната точка.
р

о

е р о

р

о

l ТЕРЕНИ И ХОРИЗОНТИ. От облак от точки, заснет
с H
, и премахната растителност може да
се създаде дигитален модел на терена и контури
на изследваната зона.
l СКЛАДОВЕ ЗА КОНЦЕНТРАТ И ОТПАДНИ НАСИПИ А. Събраните с H
данни в облак от
точки предоставят точна обемна информация и
възможност за ирок спектър от други анализи
за насипищата и запасите.
l ХВОСТОХРАНИЛИ А. Редовните сканирания заедно с използването на G P наземни контролни
точки могат да се използват от инженерите за
наблюдение на деформации и движения във високите поддържащи стени на хвостохранилищата.
l В Н НИ ИНДУСТРИАЛНИ ПЛО АДКИ. Независимо дали сканира за инспекция на моментното
състояние, безопасност или откриване на промени, H
предоставя точни данни с висока
разделителна способност, които могат да бъдат
регистрирани в пространствена референтна система или спрямо преди ни сканирания,
.
КАКВО Е
S
е разработена преди 30 години като 3 фотограметрична система, която произвежда точно мащабирани геореферирани 3 модели на открити рудници и кариери с помощта на стандартни цифрови S R
камери. Цифровите камери създават изображения с
висока разделителна способност, които S
преобразува в пространствени облаци от точки с ви-
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картиране

картиране, базирано на те нологията Едновременна локализация
и картиране
- 0,0
отклонение

об ват

0,40 до 00

точност

- 0
- 20
в нормална
обстановка - 5
в подземни или
затворени пространства - 5
при
близък об ват на сканиране

Точност на картиране
Ъгъл на зрително поле
Скорост на събиране
на данни от

0

0

До 00,000 точки

при единичен ре им

До 00,000 точки

при двоен ре им

Максимална скорост на
придви ване

МПС до 40
в полет 5
над земята
в полет 2
в подземни или затворени пространства

Старт стоп скан по
време на дви ение

Да

Из одни данни

Облаци от точки в пълна резол ция,
изчистени облаци от точки, траектории
на дви ение

а лов формат на
из одните данни

,

, р у,

Атрибути на облака от
точки

Координати, интензитет, об ват, време,
номер на връ ане на -силно и последно и броя на сигналите

Параметри за обработка

Предварително зададени профили с 20
регулируеми параметри

Големина на фа ловете

00 М
исокоскоростно сваляне на данни

ътре на памет
Работна температура
Тегло

4 0
приблизително 2 часа сензорни данни
0-50 С
,

одя о напре ение

2 - 50 за ранва се от батерия или
допълнителна електрическа мо ност
Дрон ЛС , робот, носен в ръка, раница,
монта на автомобил, велосипед, въ е

Употреба
Съвместими дронове и
роботи
ърз монта

2 - 22

демонта

2 0,

00 ,
00
, робот куче

ДА

Ре ими на полет

Ниво на автономност
Полет без
, позиция задър ане и асистиран
полет, избягване на сблъсъци, регулирана скорост на полета
Ниво на автономност 2
2 Полет
без
, самостоятелна навигация по
зададена точка

2 типове навигационни точки

2 ,

2 навигационни
ре ими

Направляван проучвателен, самостоятелен с локално и глобално планиране на
мар рут, самостоятелно завръ ане в
отправна точка при риск

Съвместимост на автопилота
сепосочно избягване
на сблъсъци
кл чени аксесоари
Опционални аксесоари

, планарни, височинни

,
0
0 об ват 0,4
мер на препятствието

40
2

при разкабел

Дръ ка за ръчно носене, универсална
карбонова монта на плоча с под одя а
сто ка за дрон
ветна камера, Монта на сто ка за автомобил, За итен калъф, Твърда раница, ми ени за автоматично георефериране на облака

Та л 1. Те ни ески арактеристики
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сока плътност. В на и дни данните, събрани в подземна среда от различен тип лазерни скенери като
облаци от точки, също могат да бъдат импортирани и
анализирани в рамките на софтуера. Тези облаци от
точки са с толкова висока разделителна способност,
че позволяват на потребителите да картират структури с ъглова точност, по-добра от
- 0, градуса.
Следователно основната употреба на S
е да
позволи на геотехническите инженери бързо и лесно
да картират всички структури в мината или на откоса
с висока точност. Тези данни значително подобряват
l Безопасността, производителността и печалбата
l Минния проект на откосите
l ПВР проектирането

l Б р о
о. Един човек може да извър и
сканиране бързо Силно мобилен, има достъп до
повечето зони за получаване на добра геометрия
l

ес
о ре
р о е е Два дни обучение за работа с H
и три дни със S
са достатъчни, за да може техническият персонал
да започне да използва системата.

l По
е
ро
о
е ос
ре
ос
Подобрява стратегията за добив - ранното откриване на нестабилни елементи, по-доброто укрепване проектиране на по-стръмни откоси. Можете
да изчислите разходите си за промяна на ъгъла на
откоса.

l Проектиране на укрепването
l Стратегията за добив.

ПО ЕВИ ДАННИ И П ИМЕ И

Най-новите подобрения на S
позволяват на
геотехническите инженери автоматично да откриват
всички видове нестабилни елементи, като клинове,
блокове и срутищни явления върху скален откос въз
основа на структурите, които са картирани. S
позволява въвеждане на

По

l Граници на домейни с индивидуални геотехнически характеристики плътност, кохезия, вътре но
триене

еме р
о
р
м
. Бе е проведено демонстрационно сканиране в
подземна P мина в Румъния и тестово картиране със S
, използвайки плътна повърхност,
създадена от облака от точки. По-долу са показани
няколко примерни изображения, на които повърхността е оцветена според посоката на затъване
на съответните структури
, картирани са
структурни нару ения
, дефинирани са сис-

l Мрежа за порово налягане
l Комплексни структури нелинейни например .
Картираните структурни данни като ъгъл на затъване
и азимут се използват за разпознаването и картирането на клиновидни и многостенни блокове, които се
открояват на скалния откос. Геотехническите данни
от домейните, мрежата за порово налягане и комплексните структури се използват за изчисляване на
фактора за безопасност на всеки открит блок и класификация на устойчивостта. Други изходни данни
от анализа са обем, тегло и вектор на плъзгане на
всеки клин или блок.

иг. 2. Пов р ност с дадена от о лак от то ки с
сканиране с o ermap

ран при

П ЕДИМСТВА П И ИЗПО ЗВАНЕТО НА
И
КАТО ИНТЕГ И АНА СИСТЕМА
сно е, че съвременната тенденция е да се увеличи
значението на по-доброто познаване на скалния масив, както и здравето и безопасността на персонала.
При комбиниране на двете технологии – хардуерна и
софтуерна, получаваме напълно интегрирана система за лесно и бързо събиране и анализ на данни.
l Пре ос
ПО БЕЗОПАСНИ
Персоналът
не трябва да влиза в опасни зони Недостъпните
зони могат да бъдат сканирани от безопасно разстояние
l Пре ос
ПО ДОБ И
Системата осигурява висока точност на картиране с ъглова точност от - 0,
за наклон и посока на затъване
ЦЕЛИ забой може да бъде сканиран и картиран,
превръщайки се в ГОЛ МА КАРТИНА
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темите пукнатини
, извърени са клинов
и блоков
анализ за устойчивост.
Като резултат от картирането със
S
са получени следните
данни
l

гъл и посока на затъване на
нару енията

l Наклон на линията и тренд
l Издържаност и ориентация

иг. 4. Представителен клинов анали в Siro i ion

l Класификация на кинематичните системи и групи - нестабилни
или стабилни, с или без вътре но триене
l

актор за безопасност съответно на клинове и блокове

l Обем и тегло.
По време на няколкото демонстрационни дни в България, проведени
през юни 2022 г., бяха сканирани
сH
няколко обекта от различен тип. Демонстрацията имае за цел да покаже гъвкавостта,
скоростта и точността на ръчния
AR скенер H
и бързата
последващата обработка на облака
от точки. Следва списък на някои
от сканираните обекти с техните
спецификации и примери
иг. 5. Представителен локов анали в Siro i ion

Пе ер

Дъл ина на сканиране
Продъл ителност

„Тем
“
о с
Пещерата се намира в
триаските варовици по долината
на река Искър в Западна България. По-долу са представени облак
от точки с последваща обработка
и 3 изглед на събраните данни
и плътна повърхност
. По време на сканирането не е използвана допълнителна
светлина
и плътната повърхност, създадена от облака от
точки, е оцветена по интензитет
на отражението на скалите, което
представя много ясно слоестата
структура на варовиковия масив
.

0

2

Обработка на сурови данни

5

иг. 6. И глед в план на о лак от то ки

аснет в пещера Те ната д пка

З с ем е
е о ос. Друго заснемане през тези демо дни
бе е направено по продължение на
пътен откос, намиращ се отново в
долината на р. Искър. Изображенията по-долу представят снимка на
склона
и обработен облак
от точки
.
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иг. 7. Страни ен и глед на пл тна пов р ност пещера Те ната д пка

Дължина на сканиране: 70 m
Продължителност: 12 min
Обработка на сурови данни: 15 min

иг. 10. Теренна сни ка

иг. 8. При ер а полево сканиране

иг. 11. О ра отен о лак от то ки

иг. 9. Пл тна пов р ност с

дадена от о лака от то ки

З с ем е
е
с
р
о
с Б
. На пътния възел за село Батулия бе е сканирана пълна сцена на пътя, скалните откоси, моста на
реката и близката енергопренасяща инфраструктура.
След обработката на облака от точки бе е създадена плътна повърхност, подходяща за по-нататъ но
дистанционно картиране на нару енията в S
и кинематични анализи
. За геореференция
на това сканиране бяха използвани специални G P
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иг. 12. Геоте ни еско картиране и анали и в Siro i ion
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наземни контролни точки , разработени от E
иR
GNSS GPS
,

Дъл ина на сканиране
Контролна станция
ро контролни точки

5

Диаметър на контролните ми ени

О р м е
м
е
„Ас ре Ме е “
АД
р мер
о е е о
о о
. Комбинирането на данни от цветна камера и
AR от движещ се скенер дава на потребителя ново изживяване.
Екипът на E
е разработил мощен софтуерен
алгоритъм за постигане на прецизно калибриране
и синхронизиране между камерата и
AR сензора,
поддържайки го опростен и лесен за употреба, като
същевременно даващ невероятни резултати. По време на демо дните ни в България сканирахме с
AR
скенера и цветна камера „Открит музей на минната
техника“ на територията на комплекс „Асарел-Медет“
. Той се състои се от различни по размер
минни ма ини и инструменти, които са представени
на изображението по-долу.
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С
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„Ас ре Ме е “ АД. Като пример за проми лено приложение на заснеманията
с H
, бе извър ено пе еходно сканиране
в складовете за руден концентрат на „Асарел-Медет“ АД
. Това бе е тест на марк айдерския
екип на „Асарел-Медет“ за опростяване на ежедневното отчитане на потока руда от и към складовия бункер чрез сравняване на последователни заснемания
.
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ИНОВАЦИИ
ко картиране, премахвайки персонала от зоните на опасни забои.
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ИНОВАЦИИ В ПОДЗЕМНОТО
ГЕО О КО КА ТИ АНЕ
През декември 2021 г. Джейн Грей,
дипломиран минен геолог, сканира
забоя и стените на четири добивни
напредъка в златодобивната мина
в Краков, Австралия с помощта на
скенера E
H
100,
заедно с G P
камера и прикрепена система за E осветление.
Вместващата скала на рудните залежи в златната мина в Краков се
намират в андезит - тъмно оцветена
вулканична скала, докато златната
минерализация се намира в стръмно затъващи бели кварц-карбонатни жили и щокверки. Белите минерализирани жили на рудник Краков,
разположени в тъмна вместващата
скала, представляват идеална цел
за изпробване на цветни изображения с
AR. Резултатите са уди-
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вителни, тъй като белите кварцови
жили са лесно видими в облака от
точки дори без оцветяване, а при
използване само на интензитета
на лазерното отражение
.
Облакът от точки е георефериран
с помощта на три G P, които са автоматично разпознати по време на
обработка на суровите данни в софтуера на E
. Висящата и лежащата стени на жилите са картирани по протежение на сканираната
изработка за средно време от 2
минути
. За да се прилага
този работен процес в ежедневните
процедури за контрол на качеството и съдържанието в подземен добив са необходими повече анализи
в различни геоложки условия. Като
продължение аз бих се радвал да
тествам тази нова методология в
други подземни рудници, за да открия нов хоризонт за лесно геолож-

ЕНИЕ

В унисон с експлозивното търсене
на суровини и нарастващата инфлация в световен мащаб, всички производители на минерални суровини
се опитват да намалят разходите и
да увеличат извличането на полезни компоненти в производството
си. Водени от подобрение на технологиите, E
разработиха
скенера H
в помощ на минната индустрия, за да се съкрати
времето на марк айдерските, геоложките и геотехническите работи
в подземните мини и да се пови и
качеството на събраните данни за
по-нататъ ни оптимизации на производствения цикъл.
Б АГОДА НОСТИ Бих искала да
изкажа специални благодарности на „Асарел-Медет АД, които ми
позволиха да проведа демонстрационен ден на територията на минния комплекс на арлз Дженингс
– техническото лице на E
,
който е заснел всички H
AR сканирания в България, представени в тази статия на Джейн
Грей, която е изпробвала и публикувала своето откритие по отно ение
на подземно геоложко картиране с
помощта на облак от точки, събран
сH
.
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