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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НАУЧНО-ТЕ НИЧЕСКИ СЪЮЗ О МИННО ДЕЛО, ГЕОЛОГИЯ И МЕТАЛУРГИЯ

Уважаеми членове, скъпи колеги,
Честита Коледа!

Успешна Нова 2021 година!
Ръководството на

Научно-техническия съюз по минно дело,
геология и металургия

пожелава на вас и вашите семейства
много здраве, радост и благополучие!

Доц. д-р инж. Кремена Деделянова
Председател на НТС по МДГМ



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Нека коледните и новогодишни празници донесат 
здраве, уют и топлина а Вас и Вашите семейства!

Екипът на „Дънди Прешъс Металс“ в България 
Ви пожелава успешна и щастлива 2023 година!

Проф. д-р инж. Илия Гърков,
Изпълнителен директор

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД
„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД



ПОЗДРАВЛЕНИЯ



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЪКОВОДСТВОТО И СИНДИКАЛНИТЕ СЪВЕТИ НА

 НАЙ-СЪРДЕЧНО ЧЕСТИТЯТ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
на целия екип и многобройните делови партньори  на компанията!

Нека светлият празник донесе много здраве
и сбъднати молитви на всяко семейство,

а Новата 2023 година да е изпълнена с добрина и благополучие!

ВЕСЕЛА КОЛЕДА, КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ
ОТ МИНЕРАЛНО-СУРОВИННАТА ИНДУСТРИЯ!

ЗДРАВА, МИРНА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

ЧЕСТИТИ КОЛЕДНИ И
НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!

Посрещнете ги с радост и надежди.
Бъдете здрави и щастливи,

а домовете ви да са пълни с топлина и благодат.
Весела Коледа!

Здрава и мирна Нова година!

Инж. Илза Чинкова
Изпълнителен директор



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ь Геология и минерални ресурси с размери: 9 см основа на 12 см височина.
ь Минно дело - малко каре с размери: 8.5 см на 8.5 см.
ь Рудничар с размери: височина 95 мм, ширина 85 мм.
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Уважаеми партньори и колеги,

Пожелавам Ви светли коледни и новогодишни празници!

Нека 2023 година бъде изпълнена с много успешни
начинания, които да Ви носят удовлетворение 

и Ви водят напред! На всички Вас, на семействата и
близките Ви желая здраве и благополучие!

Весели празници!

Д-р инж. Иван Вутов,
Председател на СД на „Геотрейдинг“ АД
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ПРЕЗИДЕН ИЗДАДЕ АЗ ЗА НА РА ДАВАНЕ О
НА ПРО Д Н ИН НИ ОЛА В Л АНОВ
ОРДЕН АРА ПЛАНИНА

По предложение на правител-
ството президентът Румен 
Радев издаде указ за награж-

даването на проф. дтн инж. Николай 
Георгиев Вълканов с орден „Стара 
планина” първа степен за изключи-
телния му принос и заслуги към ико-
номическото развитие на страната. 
Указ 261 е обнародван в бр. 94 от 
25.11.2022 г. на „Държавен вестник”.

Със своята активна работа и високи 
постижения в минерално-суровинна-
та индустрия проф. дтн инж. Николай 
Вълканов е допринесъл значително 
за развитието на този стратегиче-
ски важен отрасъл за икономиката 
на България. Признание за това е, 
че проф. Вълканов е председател 
на единствената национално пред-
ставителна браншова организация 
на бизнеса в областта на добива на 
подземни богатства и свързаните с 
това дейности в страната  Българ-
ска минно-геоложка камара, както и 
на Български маркшайдерски съюз. 

Като заместник-председател на Кон-
федерацията на работодателите и 
индустриалците в България, проф. 
дтн инж. Николай Вълканов работи 

роф. дтн инж. Николай ълканов полу-
чи орден тара планина  първа степен, 
който е най-високото отличие в наград-
ната система на епублика ългария

проекти и инициативи. Съществе-
ни са и заслугите му за обновяване 
на учебната база на университета с 
най-съвременна техника и оборуд-
ване, с цел провеждане на качестве-
но обучение и практики. рез щедра-
та стипендиантка програма, която 
проф. Вълканов реализира ежегод-
но, редица студенти получават своя 
шанс за бъдещо академично и про-
фесионално развитие.

Проф. дтн. инж. Николай Вълка-
нов е дългогодишен ръководител 
на „Минстрой олдинг“ АД  едно 
от водещите дружества в минерал-
но-суровинния отрасъл на страната. 
Компанията е важна част от исто-
рията на минното дело в България, 
с дългогодишна история, дълбоки 
традиции и богат опит. Тя е реали-
зирала едни от най-значимите мин-
ни и инфраструктурни проекти в 
България, сред които са множество 
рудници, обогатителни фабрики, съ-
оръжения за добив на въглища, ав-
томагистрални тунели, подземната 
структура, топлопреносни колекто-
ри, петролопровода Бургас  Со-
фия, петролни бази, газопровода 
„Дружба“ на българска територия, 
първия лъч на метрото от Обеля 
до Младост, водноелектрически и 
фотоволтаични централи и много 
други. Компанията е сред най-голе-
мите работодатели в минерално-су-
ровинния сектор в България и има 
съществен принос за развитието на 
региони, в които оперира чрез реа-
лизацията на множество социални, 
инфраструктурни, културни и обра-
зователни проекти. 

„Минстрой олдинг“ е един от го-
лемите данъкоплатци и водещи 
инвеститори в производството, 
строителството и в околната среда, 
заслужено признание за което е и 
престижната наградата на компа-
нията за цялостно развитие на Бъл-
гарската икономика, присъдена от 
КРИБ през 2018 г., както и наградата 
за Българска агенция за инвестиции 
„Инвестиция в разширяване на биз-
неса за 2018 г.

активно в подкрепа на българската 
индустрия чрез подобряване на биз-
нес средата и условията за устойчив 
растеж с цел постигане на една сил-
на и конкурентоспособна национал-
на икономика. 

Със своята дългогодишна дейност 
на научното поприще, проф. дтн инж. 
Николай Вълканов доказа по без-
спорен начин и високия си принос за 
разгръщане на иновативния потен-
циал на минната дейност в Бълга-
рия. Като директор на Научно-изсле-
дователския технологичен институт 
по минно строителство и член на 
Управителния съвет на Научно-тех-
ническия съюз по минно дело, гео-
логия и металургия, той спомага за 
развитието на науката в минното 
дело и нейното практическо прило-
жение в индустрията.  

Като авторитетен член на президи-
умите на престижни световни минни 
организации, каквито са Световния 
минен конгрес, Международното 
дружество за минни проучвания и 
Международната маркшайдерска 
организация, проф. Вълканов допри-
несе както за развитие на световни-
те научни постижения в областта на 
минното дело, така и за популяризи-
ране на водещите иновации и добри 
практики в българската добивна 
индустрия, спомагайки за утвържда-
ване авторитета на страната ни на 
световната сцена. Той съдейства 
за реализацията на редица успешни 
партн орства и сътрудничество на 
България с международни органи-
зации и институти с цел обмяна на 
опит и добри практики в полза на 
развитието на минната наука и прак-
тика в страната.

Активната подкрепа и ангажира-
ност на проф. Вълканов към раз-
витието на науката се доказва и от 
дългогодишната му дейност като 
председател на Настоятелството на 
Минно-геоложкия университет „Св. 
Иван Рилски“. Неговото съдействие 
и материална помощ е решаващо за 
реализацията на редица научно-об-
разователни и научно-практически 



НОВИНИ

11МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ    10/2022

ицепрезидентът на епублика ългария Илияна отова 
връчи голямата награда Мистър Икономика  на Димитър 

оцорков, председател на Надзорния съвет на сарел-Ме-
дет  Д

ДИ И Р О ОР ОВ Е И Р И ОНО И А
ЗА

Председателят на Надзорния съвет на „Аса-
рел-Медет“ Димитър оцорков получи голямата 
награда „Мистър Икономика“ за 2022 г. на списа-

ние „Икономика“ и Конфедерацията на работодатели-
те и индустриалците в България. Призът му бе връчен 
от вицепрезидента Илияна отова, а министърът на 
икономиката и индустрията Никола Стоянов награди 
„Мисис Икономика“ - Зарина Генчева, управляващ ди-
ректор на „Моушън Артс“. 

Димитър оцорков благодари за признанието и посве-
ти отличието на покойния си баща проф. д-р Лъчезар 

оцорков и на целия екип на компанията. При получа-
ването на статуетката „Рибарят и златната рибка“ на 
скулптора Ставри Калинов той поздрави всички но-
минирани за това признание и посочи колко важни за 
страната ни са успехите на българския бизнес в тези 
времена на глобална несигурност.

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев в началото 
на церемонията каза „Бях много впечатлен, че в година 
на кризи – постковид, войната в Украйна, енергийна, по-
литическа, икономическа, социална кризи, ние виждаме 
фирми, които са постигнали съществени успехи и резул-
тати през предходните и тази година.“

„Износът на България расте с близо 40%, което показва, 
че бизнесът е устойчив и може да издържа в толкова 
тежки кризи. Радвам се, че тези компании могат да са 
пример за всички нас – как в тези тежки времена мо-
жем да постигаме успехи. Всеки ден се борим с цените 
на тока, на газа, с всички други проблеми във връзка 
с енергийната криза“, изтъкна председателят на КРИБ.

Кирил Домусчиев се обърна към представителите на 
служебния кабинет в залата, за да им благодари за уси-
лията, които полагат, за да подкрепят бизнеса в енер-
гийната криза. „Искам да благодаря на представителите 
на правителство, които позволиха да имаме до края на 
годината една добра цена на електрическата енергия, и 
се надявам да продължат компенсациите и догодина, за 
да може бизнесът да се справя все така добре. Благо-
даря и за успехите с цената на газа и всички други ре-
зултати, постигнати в непрестанна комуникация с нас, 
работодателите“, каза Кирил Домусчиев.

На тържествената гала вечеря бяха присъдени още 
специални награди. Проф. дтн инж. Николай Вълканов, 
председател на Съвета на директорите на Минстрой 

олдинг АД получи специалната награда на КРИБ и 
списание „Икономика” за Корпоративна социална от-
говорност на компанията, подкрепяща редица значи-
ми социални каузи. Отличието връчи Боряна Маноло-
ва, главен изпълнителен директор на Сименс ЕООД и 
зам.-председател на КРИБ.

роф. Николай ълканов, председател на Д на Минстрой 
олдинг  Д получи наградата за орпоративна социална 

отговорност от оряна Манолова, гл. изпълнителен дирек-
тор на именс  ЕООД и зам.-председател на И

Отличията в категориите „Пазарна експанзия“, „Ино-
вации и технологии“ и „Дигитализация“ бяха избрани 
с гласуване от членовете на Управителния съвет на 
КРИБ след разглеждане на получените 27 номинации 
от компании, членове на КРИБ. Поради големия брой 
на кандидатурите тази година, на церемонията в София 
Тех Парк на 15 ноември, Управителният съвет реши да 
връчи по две първи награди и в трите категории.

Наградите „Мистър и Мисис Икономика“ се връчват 
вече 32 години на предприемачи, мениджъри, икономи-
сти и финансисти, допринесли за успешното развитие 
на българската икономика.

„Асарел-Медет“ АД, КРИБ



НОВИНИ

МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ    10/2022

На официална церемония по 
случай 29-ата класация на 
Българската търговско-про-

мишлена палата „Топ 100 фирми, 
водещи в икономиката на страната“, 
която се проведе присъствено на
1 декември в „София отел Балкан”, 
министърът на икономиката и ин-
дустрията Никола Стоянов връчи 
първа награда на Елаците-Мед АД 
в категория „Топ 100 Фирми, класи-

Председателят на Управителния 
съвет на БТПП ветан Симеонов 
подчерта усилията на Палатата, въ-
преки кризите - пандемия, война в 
Украйна, ръст на енергийните цени, 
както и новите предизвикателства 
като поскъпването на кредита на 
труда, да не прекратява нито за час 
обслужването на българския биз-
нес.

„Времето ни задължава да вдъхнем 
оптимизъм и днешната среща има 
точно такава цел. БТПП е удовлет-
ворена, че България запази добрите 
си макроикономически показатели. 
Нека да имаме куража да се изпра-
вим пред трудностите и да вървим 
наред като икономика“ - допълни 
той, като увери, че БТПП ще продъл-
жи да работи за намирането на нови 
партн ори и нови места за инвести-
ции, както и че фирмите и за в бъде-
ще ще могат да разчитат на нейната 
експертиза.    

Класацията „ТОП 100 фирми, воде-
щи в икономиката на страната“ е 
разпознаваема и популярна сред 
бизнес аудиторията. При опреде-
лянето на водещите фирми БТПП е 
използвала комбинация от показа-
тели. С поглед назад към историята 
на БТПП и към Иван Грозев, първият 
председател на Софийската търгов-
ско-индустриална камара, съратник 
на Васил Левски, съгласно традици-
ята и думите на Апостола  „Времето 
е в нас и ние сме във времето. То нас 
обръща и ние него обръщаме“ -  кла-
сацията отличава тези, които „обръ-
щат времето“ - фирми и партн ори, 
работили за развитието на бизнеса 
в България. 

С тазгодишните традиционни го-
дишни награди Българската тър-
говско-промишлена палата отличи 
фирми, партн ори, посланик, чуж-
дестранен търговски представител, 
медия и журналист.

„Елаците-Мед“ АД

ЕЛА И Е ЕД АД П РВА НА РАДА
В РАДИ ИОННИ Е ОДИ НИ НА РАДИ НА ПП

Елаците-Мед  Д, представлявано от изпълнителния директор инж. Драгомир 
Драганов, получи първа награда в категория оп 100 ирми, класирани по ком-
плексни показатели за рентабилност на активите за 2021 г.  Отличието бе връ-
чено от министъра на икономиката и индустрията Никола тоянов (в средата), в 
присъствието на председателя на правителния съвет на  ветан имеонов
(вдясно)

рани по комплексни показатели за 
рентабилност на активите за 2021 г.“

Наградата е грамота и бронзова ста-
туетка „ ермес“ по находка на антич-
на статуетка на бог ермес, дело на 
Ставри Калинов.

„Въпреки тежката 2021 година, с 
много кризи и предизвикателства, 
вие успяхте не само да се задър-
жите на пазара, но и да развиете 
бизнеса си“, се обърна към пред-
ставителите на бизнеса министър 
Никола Стоянов. - „Аз смятам, че 
всички български компании заслу-
жават награда, защото в тези много 
тежки времена те показаха, че не 
просто могат да оцеляват, не просто 
са гъвкави и иновативни, напротив, 
завладяват нови пазари“  каза ико-
номическият министър, като съоб-
щи, че по текущи цени през 2021 г. 
БВП на България се увеличава с над 
18 млрд. лв. спрямо 2020 г. 

„С благодарност приемам тази 
награда от името на екипа на 
„Елаците-Мед“, като оценка за 
усилията на всички работещи 
в дружеството за гарантиране 
на устойчивото развитие“, каза 
инж. Драгомир Драганов, из-
пълнителен директор на компа-
нията.
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ДО ОИ ЗЛА ЕН ЕДАЛ ЕДИН О НА
ОЛЕ И Е И ДАРИ ЕЛИ ПРО Д Н ИН ОЛО В ОВ

Българският червен кръст удостои с най-висо-
кото отличие на организацията  златен медал
проф. дтн инж. оло Вутов, управител на „Гео-

роф. дтн инж. оло утов получи от председателя на  
акад. ристо Григоров най-високото отличие на ългарския 
червен кръст - златен медал

ПРО Д Н ИН ОЛО В ОВ ПОЛ И НА РАДА А
ПОД РЕПА ЗА ЛАДИ АЛАН И НА В АНДАР

Проф. дтн инж. оло Вутов, управител на „Геотех-
мин“ ООД, получи наградата на в. „Стандарт“ за 
подкрепа на младите таланти на България. Това 

стана по време на тържествена церемония в София, 
предшествана от форум на тема „Бранд България. До-
косни удесата“, съорганизатор на който бе Национал-
ният борд по туризъм.

Номинацията е за поредица от инициативи, които под-
крепят духовното израстване, културата и съхранява-
нето на националното самосъзнание на младежите. 
Проф. Вутов от 10 години е начело на програмата „Кул-
тура и национална идентичност“, чрез която са дарени 
повече от 30 000 тома книги на училища, читалища и 
детски градини. 

През 2018 г. проф. дтн инж. оло Вутов основа Бла-
готворителна програма „Българските добродетели“. 
По програмата той и четири дружества  „Геотехмин“, 
„Елаците-Мед“, „Геострой“ и „Геотрейдинг“, осъществя-
ват важни за местните хора проекти. Сред тях са ре-
монти на училища и детски градини, изграждане на 
детски площадки, стипендии за талантливи ученици и 

Наградата от името на проф. утов получи Доминик а-
мерс, изпълнителен директор на Геотехмин . ръчи я ийт 
Яспърт (вляво), вицепрезидент на Европа Ностра

техмин“ ООД. Проф. Вутов получи наградата в знак на 
признателност за личния му принос към хуманитарни-
те каузи на организацията. Медалът и грамотата бяха 
връчени в присъствието на Националния съвет на ор-
ганизацията.  

„Проф. Цоло Вутов е един от най-големите индивиду-
ални дарители на БЧК, човек, който има много голямо 
сърце. Неговата подкрепа многократно е помагала на 
организацията за нуждаещи се граждани в страната, на 
пострадали при бедствия и кризи, включително и на по-
страдалите от конфликта в Украйна.“ Това заяви пред-
седателят на Б К акад. ристо Григоров по време на 
церемонията по награждаването. 

Проф. Вутов благодари за високото отличие на
акад. Григоров, на Националния съвет и всички сътруд-
ници и доброволци на организацията, които подават 
ръка на хора в нужда. „Ще продължа да помагам във 
всеки един случай, когато е необходима подкрепа и со-
лидарност“, посочи от своя страна проф. Вутов. И до-
пълни: „Благодаря много и на всички служители, защото 
без техния труд няма да имам възможност да подкре-
пям толкова благотворителни каузи“.

„Геотехмин“ ООД
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Светлана Стефанова - изпълнителен директор 
на „ФААК България“, е тазгодишният носител на 
специалната награда за развитие на регионите 

„Лъчезар оцорков“. Тя получи отличието си от пред-
седателя на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“АД 
Димитър оцорков на тържествена церемония, която 
се проведе на 10 ноември в Софийската опера и ба-
лет. Ежегодната награда е част от престижния конкурс 
на списание „Мениджър“, който се провежда за 15-а 
поредна година. Носителят  се определя по методо-
логия на „Делойт България“ след оценка на приноса в 
областта на регионалното развитие, социалната отго-
ворност и измерими резултати за успешно проведени 
активности. 

През тази година 10 предприемачи бяха номинирани в 
престижния конкурс, като отличието „Мениджър на го-
дината“ за 2022 г. получи Владимир Спасов, прокурист 
на „М С идравлик“ АД. 

Председателят на Надзорния съвет на „Асарел-Ме-
дет“АД Димитър оцорков поздрави Светлана Стефа-
нова и всички отличени мениджъри и обяви, че се на-
дява с „ФААК България“ да бъде реализиран съвместен 
проект в подкрепа на местните общности. 

„По-лесно е да си успешен лидер, когато всичко е наред 
и върви по план. За съжаление, вече трета година живе-
ем и работим във време на глобална несигурност и кри-
за. А това прави успеха на всички отличени в конкурса 
„Мениджър на годината“ още по-значим. Поздравявам 
всички наградени, които доказаха, че ние – българите, 
умеем да бъдем лидери и да се справяме и с най-голе-
мите трудности. Смятам, че една от най-важните каузи 
за нас, представителите на бизнеса, е да помагаме за 

редседателят на Надзорния съвет на сарел-Медет  Д 
Димитър оцорков връчи наградата на ветлана тефано-
ва,  ългария .                          Снимка - списание „Мениджър“

ВР ЕН Е ПРИЗ Л ЕЗАР О ОР ОВ
О ОН Р А ЕНИД Р НА ОДИНА А

задържането и развитието на младите хора в страната и 
за изграждането на следващото поколение лидери, каза 
Димитър оцорков. 

Специалната награда за развитие на регионите „Лъ-
чезар оцорков“ се присъжда от 2017 г., в рамките на 
конкурса „Мениджър на годината“. Тя бе учредена в па-
мет на покойния председател на Надзорния съвет на 
„Асарел-Медет“ АД и на Българската минно-геоложка 
камара проф. д-р Лъчезар оцорков, който беше „Ме-
ниджър на годината 2008“.

„Асарел-Медет“ АД

студенти, създаване на интерактивни кабинети в уни-
верситети и много други каузи, които създават по-до-
бри условия за образование и обучение в общините 
Етрополе, Мирково, Златица, авдар, елопеч и др. 

Наградата от името на проф. дтн инж. оло Вутов полу-
чи Доминик амерс, изпълнителен директор на Геотех-
мин. Връчи я Пийт спърт, вицепрезидент на „Европа 
Ностра“, обществено движение за опазване на евро-
пейското културно и природно наследство.

„Геотехмин“ ООД

А АРЕЛ ЕДЕ АД ПОЛ И НА РАДА О
ВЕ А НА ЕНИ Е В ИЗНЕ А В Л АРИЯ

Съветът на жените в бизнеса в България връчи 
своята специална голяма награда  отличителен 
знак, на „Асарел-Медет“АД. Призът е част от но-

воучредените годишни национални награди на орга-
низацията  за вдъхновяващи постижения за разноо-

бразие, равнопоставеност и приобщаване. Отличието 
беше връчено на прокуриста на компанията Галя Кос-
това на тържествена церемония, която се проведе на 
14 ноември в София. 
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тях 37  или близо 27,5%, по-късно са се присъединили 
към екипа на компанията.

Съветът на жените в бизнеса в България е инициатор 
и организатор на конкурса „Вдъхновяващи постижения 
за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване“, 
който отличи в пет категории вдъхновяващите пости-
жения за разнообразие, равнопоставеност и приобща-
ване на работното място и в обществото. Кандидатури-
те бяха разгледани от авторитетно жури, в което личат 
имената на бившия социален министър Лидия Шулева, 
журналистите Георги Тошев и Венцислав Савов, писа-
телят Георги Бърдаров, омбудсманът на Р. България 
проф. Диана Ковачева и др. Над 100 бизнес лидери, 
членове, партн ори и приятели на Съвета на жените в 
бизнеса в България присъстваха на официалната цере-
мония и подкрепиха финалистите и победителите. 

Общо 45 бяха инициативите, които се бориха за прес-
тижните отличия, като сред наградените са Аксенчър 
България, VMware България, УниКредит Булбанк, Ин-
терланг и Фондация живот със синдром на Даун, L Or al 
България, Престиж, А1, МБАЛ „Св. Панатлеймон“, УМ-
БАЛ „Медика“ и Momsanity

Статуетките за приз орите бяха изработени от инж. 
Мариела Джиджинкова  ръководител на отдел „Еко-
логия“ в „Асарел-Медет“ АД. В свободното си време тя 
изработва бижута и сувенири от топено художествено 
и флоатно стъкло.

„Асарел-Медет“ АД

Признанието за „Асарел-Медет“ е за стипендиантската 
програма на дружеството „Заедно с теб“. Тя е създа-
дена през 1999 г., за да помага на родители и деца от 
асарелски семейства, които са се сблъскали с най-теж-
кия момент на житейско изпитание  ранна загуба на 
майка или баща. Подкрепата се осигурява независимо 
дали починалият или овдовелият родител са част от 
екипа на компанията. На децата в училищна възраст 
се отпуска месечна стипендия, като подкрепата може 
да бъде продължена и по време на висшето образова-
ние, в случай че младежите изберат за своето кариер-
но развитие приложима за дружеството специалност. 
Така мнозина от тях са насърчени в тази посока и по-
сле стават част от екипа на „Асарел-Медет“, а между-
временно участват и в летните стажантски програми 
на компанията. Социалната програма е помогнала пря-
ко на 135 стипендианти (ученици и студенти) и на тех-
ните родители през изминалите 23 години. От всички 

Галя остова (в средата), прокуристът на сарел-Медет  
Д и председател на фондация сарел  и исерка Янева 

(вляво), директор овешки ресурси  в дружеството полу-
чиха голямата специална награда - отличителният знак на 

ъвета на жените в бизнеса в ългария 

ОР АНИЗА ИОННИ ПРО ЕНИ В ДР Е ВА А
НА Д НДИ ПРЕ Е АЛ В Л АРИЯ

На 19 октомври Дейвид Рей, Президент и Главен 
изпълнителен директор на „Дънди Прешъс Ме-
талс“ и проф. д-р инж. Илия Гърков, Старши вице-

президент „Оперативни дейности в Европа“ съобщиха 
за организационни промени в дружествата на „Дънди 
Прешъс Металс“ в елопеч и Крумовград. 

Инж. ветомир Велков, оперативен директор на „Дън-
ди Прешъс Металс елопеч“ ЕАД, е повишен на пози-
ция генерален мениджър на „Дънди Прешъс Металс 

елопеч“ ЕАД, а инж. Любомир айнов, оперативен ди-
ректор на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД - на 

позиция генерален мениджър на „Дънди Прешъс Ме-
талс Крумовград“ ЕАД. В новите си роли те ще управля-
ват дейностите на дружествата съответно в елопеч 
и Крумовград. Тези повишения са резултат от техния 
значителен принос и силно представяне. Двамата ще 
помогнат за постигането на необходимия организа-
ционен дизайн, лидерство и талант в подкрепа на стра-
тегията на „Дънди Прешъс Металс“.

ИН ВЕ О ИР ВЕЛ ОВ се присъединява към екипа 
на компанията през 2001 г. като инженер „Геомехани-

татуетките за 
приз орите бяха 
изработени от 
инж. Мариела 
Джиджинкова  
ръководител на 
отдел Екология  
в сарел-Медет  

Д 
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елопеч, Любомир айнов развива 
способностите си, което му помага 
успешно да планира и управлява 
още по-големи и сложни проекти. 
Прехвърлянето му на работа от руд-
ник „ елопеч” към рудник „Ада тепе” 
е поредното му успешно справяне с 
ново предизвикателство. Паралелно 
със строителните работи осъщест-
вява и План за оперативна готов-
ност. Също така, той е ключовият 
участник в развитието на модерното 
Интегрирано съоръжение за минни 
отпадъци (ИССМО) на Ада тепе, кое-
то е първото по рода си, изградено 
в Европа.

Израстването му от редови служи-
тел във фабриката, през ръководи-
тел от средно управленско ниво, и 
накрая до директор, отговарящ за 
дългосрочното планиране, го разви-
ва както в личностен, така и в профе-
сионален план.

„Дънди Прешъс Металс“

Инж. Л бомир айнов е повишен на 
позиция генерален мениджър в Дънди 

решъс Металс румовград  Е Д

Инж. ветомир елков е повишен на 
позиция генерален мениджър в Дънди 

решъс Металс елопеч  Е Д

ка“, малко след като е бил стажант 
по време на неговото следване в 
Минно-геоложки университет „Св. 
Иван Рилски“. Кариерното му разви-
тие може да се опише като динамич-
но и променящо се. След 2005 г. за-
ема различни длъжности от старши 
инженер „Геомеханика“ до главен ин-
женер „Рудник“ през 2011 г. Година 
по-късно е повишен в Главен инже-
нер „Технически служби“, а от 2015 г. 
е директор „Производство“. От 2016 
г. до октомври 2022 г. работи като 
Оперативен директор на „Дънди Пре-
шъс Металс елопеч“. 

През 2005 г. ветомир Велков е отли-
чен с наградата „Млад специалист с 
най-добри постижения в минната ин-
дустрия“, връчена от авторитетното 
минно списание „Майнинг Джърнал“ 
в Лондон. Той е автор на поредица 
публикации в сферата на геомехани-
ката и добива на полезни изкопаеми, 
публикувани в различни специали-

зирани издания по минно дело. От 
2013 г. е член е на ISRM (International 
Society for Rock Mechanics).

Благодарение на дългогодишния 
опит, който инж. Велков притежа-
ва, високия му професионализъм 
и знания, той ще внесе значителен 
технически и оперативен опит в но-
вата си лидерска позиция. Под не-
гово ръководство СМАРТ центърът 
успешно премина от пилотен про-
ект към пълна оперативна дейност. 
Той ръководи и редица проекти за 
оптимизация, включително този за 
преминаване към смени 5 5, с което 
се цели постигане на значителна оп-
тимизация на разходите за елопеч.

ИН Л О ИР А НОВ започва 
своя професионален път като меха-
но-шлосер в Обогатителната фабри-
ка в елопеч през 1995 г. Две годи-
ни по-късно става началник-смяна, 
като постепенно поема все по-голе-
ми отговорности. С опита и знани-
ята, които има, през 2011 г. поема 
ролята на директор „Обогатителна 
фабрика“. От 2013 до 2016 г. работи 
като директор „Поддръжка“ в „Дънди 
Прешъс Металс елопеч“ ЕАД, като 
през 2016 г. поема отговорната роля 
на оперативен директор на „Дънди 
Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД. 

Инж. айнов има натрупан опит 
повече от 25 години в компанията. 
През годините е имал възможността 
няколко пъти да започва различни 
проекти, които е довеждал до успе-
шен край. Като лидер на първото 
голямо разширение и модернизи-
ране на обогатителната фабрика в 

ИНИ Р НА ЕНЕР Е И А А ПО Е И ИНИ
АРИ А ИЗ О ЕАД

На 26.10.2022 г. служебният ми-
нистър на енергетиката Росен 

ристов беше на посещение в 
дружеството във връзка с възникна-
лия пожар в близост до рудник „Тро-
яново-север“ и резултатите на „Мини 
Марица-изток“ ЕАД за деветмесечи-
ето на годината. 

Пожарът е засегнал арендовани зе-
меделски територии, които са на те-
риторията на стари насипи, в зоната 

на външните насипища. Не са засег-
нати рудници, минна техника, не са 
горели въглища или въглищен прах, 
не е имало опасност за хората от 
близките населени места.  Взети са 
необходимите превантивни мерки. 

По време на срещата бяха обсъде-
ни производствените и финансови 
резултати на „Мини Марица-изток“ 
ЕАД за деветмесечието на 2022 г. 
Изпълнителният директор на друже-

ството инж. Илза инкова обобщи, 
че дружеството е във финансова 
стабилност., няма задължения към 
контрагенти. За първите девет ме-
сеца е отчетена печалба в размер на 
61 407 млн. лева, благодарение на 
по-добрата организация на работа и 
по-високия добив на въглища.

Един от значимите приоритети за 
развитие на дружеството са финан-
сова и икономическа стабилност 
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О А РЕ А НА ЛЕНОВЕ Е
НА Л АР А А ИННО ЕОЛО А А АРА

На 25 ноември 2022 г. в СПА Комплекс „Боровец 
илс“ се проведе Обща среща на членовете на 

Българската минно-геоложка камара. Участие 
взеха над 80 човека  членове на БМГК и логистични 
компании, обслужващи бранша. Присъства и Упра-
вителният съвет на Камарата, оглавяван от неговия 
председател проф. дтн инж. Николай Вълканов, който 
откри срещата и направи кратко обръщение към учас-

лужебният министър на енергетиката осен ристов беше 
на посещение в Мини Марица-изток  Е Д за деветмесечи-
ето на годината. 

с 8 035 810,75 млн. t въглища повече в сравнение със 
същия период на миналата година. Очаква се рекорден 
за историята на дружеството добив от 30-35 млн. t за 
2022 г. Закъснението по откривка се дължи на блокира-
ната инвестиционна програма през последните години. 
Въпреки трудностите в момента, ръководният екип на 
„Мини Марица-изток“ ЕАД предприема необходимите 
коригиращи действия и прави всичко възможно, за да 
стартира инвестиционния процес, намират се решения 
за оптимизация на работата и по-добри възможности 
за инвестиции, за да се подсигури работата в следва-
щите години. 

Дружеството изпълнява всички свои задължения при 
спазване на финансова дисциплина и действащата 
нормативна уредба, като е гарант за сигурността на 
енергийната система на страната с ритмично подаване 
на въглища.

Министър Росен ристов изрази благодарността си 
към ръководния екип на дружеството и към огнебор-
ците и служителите, които са участвали в гасенето на 
пожара. Относно целите, заложени в Плана за възста-
новяване и устойчивост, министърът обясни, че това е 
в правомощията на служебния министър-председател 
по управление на европейските средства Атанас Пека-
нов. 

„Мини Марица-изток“ ЕАД

чрез ефективни икономически действия в съответ-
ствие с нормативните изисквания и реализиране на ин-
вестиционни програми за поддръжка на мощностите. 

От началото на годината до края на месец септември 
включително са добити 25 407 139 t въглища, което е 

роф. дтн инж. Николай ълканов откри Общата среща на 
членовете и отправи кратко приветствие към участниците, а 
доц. д-р инж. Иван Митев (вляво) отчете дейността на МГ

тниците. Пред аудиторията изпълнителният директор 
доц. д-р инж. Иван Митев отчете дейността на камара-
та за изминалата година.

аконодателни инициативи. Постоянната комисия 
„Право“ към БМГК активно участва в обсъждания по 
Закона за подземните богатства, Закона за биологич-
ното разнообразие, Наредбата за концесионните пла-
щания и др.

Мирослав Илиевски (вляво), изпълнителен директор на о-
талЕнерджис Маркетинг ългария  ЕООД и инж. асил Мар-
ков, Индустриални продажби изнесоха презентация
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частие във форума взеха около 80 човека  членове на МГ , логистични компании, обслужващи бранша и гости

заимодействие с държавните 
институции. БМГК взема участие 
в Браншовия съвет за тристранно 
сътрудничество, в Консултативния 
съвет за индустриална стабилност и 
в регулярните срещи в МЕ по забаве-
ни преписки и др.

артн орство с работодателски и 
синдикални организации и научни 
институции и организации  съв-
местни проекти и мероприятия, как-
то и действия за защита на бранша и 
съвместни събития.

Международно сътрудничество.
Действия за защита интересите на 
минната индустрия на ниво европей-
ски институции и участие в събития 
на Евромин.

роекти. ленове на БМГК взеха 
участие в разработване на: Нов мо-
дел за управлението на човешките 
ресурси с цел развитие на устой-
чив социален капитал  Нови модели 

за дигитални умения в отговор на 
предизвикателствата на бъдещия 
пазар на труда и HOME Pro ect  хо-
листична иновация от руда до метал 
за кръгова икономика.

ъбития. леновете на БМГК участ-
ваха в Деня на мин ора, Годишната 
среща на членовете  ebit - Powers 
Summit 2021  EIT RawMaterials - сре-
ща с българската минна общност.

В издадения Годишен б летин на 
МГ  е отразено състоянието на 

бранша през 2021 г., успешните про-
екти и добрите практики на добивни-
те компании и годишнини на члено-
ве на БМГК.

През 2022 г. писание Минно дело 
и геология , издание на БМГК и НТС 
по МДГМ, тържествено чества 75-
ата си годишнината и организира 
мероприятия, свързани с нея. В спи-
санието се поместват актуални но-
вини и информации за иновациите, 

тенденциите и предизвикателствата 
в бранша, както и обзорни матери-
али за техника, материали и услуги, 
предлагани от фирми, обслужващи 
бранша. рез своя сайт списание 
„Минно дело и геология“ продължа-
ва да поддържа значимо дигитално 
присъствие. Новата визия и опти-
мизацията на сайта допринасят за 
по-доброто дигитално представяне, 
като дневно се осъществяват над 
2000 посещения.

Доц. Митев в резюме представи и 
анализ на ресорните проекти и ос-
новните насоки върху които ще бъде 
фокусирана дейността на Българ-
ската минно-геоложка камара през
2023 г. Подробни изложения бяха на-
правени по-рано по време на заседа-
нието на УС на БМГК от председате-
лите на постоянните комисии: Мина 

ълева, ПК „Право“; Георги Илиев,
ПК „Здраве и безопасност при работа“;
д-р инж. от о абаков, ПК „Околна 

тната атмосфера на оровец илс  създаде условия за неформални разговори и рекламно представяне на фирмите-изло-
жителки
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ровеждане на обща среща на постоянните комисии към МГ . Непосредственият 
контакт позволи споделяне на общи проблеми и мерки за решаването им

ДЕН НА О ВОРЕНИ Е ВРА И В ИН ОН Л ЕООД

За втора поредна година „Инж-
консулт“ ЕООД събра парт-
н ори и приятели на „Ден 
на отворените врати“. Тази 

година събитието бе организира-
но съвместно със „Земекоп“ ЕООД. 
Компанията е част от „Дързала ол-
динг“ и е ексклузивен представител 
на LiuGon  - един от най-известните 
китайски производители на строи-
телни машини.

Посетителите на „Деня на отворе-
ните врати“  успяха да разгледат 
богатата гама верижни багери от 
марката Sunward. „Инжконсулт“ сме-
ло може да се похвали със сериозен 
арсенал от модели започвайки от 
най-малкия представител 1-тонен 
мини багер S E08B, следван от 1,7- 
и 1,88-тонните S E 17F и S E18UF. 
Sunward  е предпочитан и при мини 
челните товарачи, като се определя 
като най-добрия китайски  произво-
дител на тези машини.  Към гамата 
от колесни мини челни товарачи 
тази година се присъединява и един 
верижен модел S TL 4538. Този 
4,4-тонен модел притежава товаро- 
подемност 1200 k  и иновативен 
структурен дизайн, който позволява 
на машината да има по-голяма ви-
сочина на повдигане, в сравнение с 
подобни модели.

„Инжконсулт“ представи още и ги-
гант в производството на строител-
на техника - XCMG. Компанията се 
нарежда на 3-то място по продаж-
би на строителна техника в света. 
Посетителите имаха възможно да 
разгледат мини багери XCMG от 2 дo
5,7 t, тандемен валяк XCMG XD120, 
както и автогрейдер GR215.

Марката, превърнала се в нарица-
телно за булдозери Shantui, беше 
представена от една надеждна и из-
дръжлива машина - Shantui DH16.

Инжконсулт  ЕООД събра партн ори и приятели на Ден на отворените врати

среда“ и Гергана одорова, ПК „Връз-
ки с обществеността“. 

Подемната и складова техника пред-
лагана от „Инжконсулт“ винаги е  
привличала вниманието на клиен-
тите, тъй като стремежът на друже-
ството винаги е бил да представяме 
нови технологии с цел по-висока 
ефективност и оптимизиране на раз-
ходите. Представените електрокари 
и стакери с литиево-йонни батерии 
определено започват да изместват 
традиционните мотокари , газокари 
и електрокари с оловно-киселинни 
батерии. 

„Инжконсулт“ ЕООД

Участниците в срещата с интерес 
изслушаха рекламната презентация 
на „ТоталЕнерджис Маркетинг Бълга-

рия“ ЕООД и се запознаха с реклам-
ните материали на „Елтрак България“ 
ЕООД„ Инжконсулт“ ЕООД, „ВиаКон 
България“ ЕООД и „Aй Джи Инжене-
ринг“ ООД.

Общата среща бе закрита с офици-
ална вечеря и музикална програма в 
ресторанта на СПА Комплекс „Боро-
вец илс“.

Ден по-рано, на 24 ноември, отново 
в „Боровец илс“ се проведе тради-
ционната обща съвместна среща на 
всички постоянни комисии. Възмож-
ността за непосредствена комуника-
ция между членовете на различните 
комисии даде възможност за споде-
ляне на общи проблеми, обмяна на 
полезни идеи и търсене на полезни 
решения за конкретни проблеми. 
Бяха набелязани и задачите в рабо-
тата на БМГК за 2023 г.                

БМГК
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ПО ЛЕДНО ПО ОЛЕНИЕ ЕЛЕ РИ Е И А ЕР
ВЛИЗА В Е ПЛОА А ИЯ В ЕЛА И Е ЕД АД
А О Р ПА ЕО Е ИН

Нов електрохидравличен багер 
HITACHI EX2600E-6LD влиза в 
експлоатация в рудник „Ела-

ържествено прерязване на лентата след освещаването на новата машина

те-Мед“ АД. Гигантският багер тежи 
248 t, има електрически двигател 
и е оборудван с най-съвременни 
технологии, което допринася за 
по-високата му производителност, 
по-ниските оперативни разходи и 
нулеви емисии на CO2.  

На събитието, от страна на друже-
ството, присъстваха инж. Стоил 
Димитров  генерален директор 
„Производство“, инж. Георги Петров 
и инж. Славей Иванов  зам.-гене-
рални директори „Производство“,
инж. Ивайло Николов - директор Ру-
додобивен комплекс, както и дирек-
тори и служители от комплекса. 

Гости на освещаването бяха д-р инж. 
Иван Вутов  зам.-управител на „Ге-
отехмин“ ООД и председател на СД 
на „Геотрейдинг“ АД, Николай Мла-
джов  управител на „Z M Прайвит 
Ко.“ ООД, Николай Тевекелов  ме-
ниджър „Продажби и следпродажбе-

ъбитието събра много специалисти от Елаците-Мед  и гости, които позираха за снимка пред гигантския 248-тонен багер

ците“. Придобивката бе осветена с 
тържествен водосвет на 2 ноември 
в Рудодобивен комплекс на „Елаци-
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но обслужване“, Красимир Деков  заместник търгов-
ски директор и Пламен Костадинов ръководител отдел 
„Инвестиционни покупки“ в „Геотрейдинг“ АД. 

С тържествен водосвет отец Емил кимов от Етропол-
ския манастир даде благословия за здравето на еки-
па и безаварийната работа на новата минна техника. 
„Закупуването на новия електрически багер е поредната 
значима придобивка за „Елаците-Мед“. От екологична 
гледна точка електрическият багер има нулеви емисии 
CO2, но също е и много по-икономичен за поддръжка и 
експлоатация“  каза инж. Ивайло Николов в привет-
ствието си на събитието. По традиция най-новата при-
добивка за „Елаците-Мед“ бе официално открита чрез 
прерязване на трикол орната лента от д-р инж. Иван 
Вутов, Николай Младжов, инж. Стоил Димитров и инж. 
Ивайло Николов. 

Инвестициите в съвременни високомеханизирани мин-
ни машини с ниски емисии са част от усилията на „Ела-

ците-Мед“ за минимизиране на въздействието върху 
околната среда. Новият електрически багер Hitachi 
EX2600E-6 LD е специално проектиран за мащабите на 
рудник „Елаците“, има ниски експлоатационни разходи, 
не отделя вредни газове и не използва петролни ре-
сурси. Той разполага с най-модерни системи за лесно 
и удобно управление и мобилност, които спомагат за 
по-голяма ефективност и комфорт на оператора. Ба-
герът е с максимален капацитет на кофата от 15 m3 и 
хоризонтален размах от 14 m. 

Компанията има инвестиции и в други електрически 
машини  основно багери, сонди и самосвали. През 
2022 г. бе закупена нова механизация в Рудодобивен 
комплекс - булдозер, 3 сонди, 6 автосамосвала със 
система за задвижване на дизелов двигател-генера-
тор и с електрически двигатели, както и друг вид ма-
шини с активна регенерация на изгорелите газове и 
AdBlue системи.

„Елаците-Мед“ АД

НОВИ А ИНИ В Р ДНИ ЕЛОПЕ

„Дънди Прешъс Металс елопеч“ ЕАД се сдоби 
с ново оборудване. Компанията закупи 45-то-
нен подземен камион Sandvik TH545i. Той е 

високоефективен, съчленен подземен самосвал, чиято 
ефективност се основава на доказан дизайн, висока 
мощност на двигателя и голям полезен товар спрямо 
собственото му тегло. 

Компанията закупи и пробивна сонда Sandvik DL422iE. 
Тя е напълно автоматизирана пробивна машина с елек-
трическо задвижване за прокарване на вертикални и 
наклонени взривни сондажи  единични и във ветри-
ла, с диаметър 89-127 mm и дължина до 54 m с тръбни 
щанги тип ST58 и ST68. Обновяването на мобилното 
минно оборудване ще доведе до увеличение на добива.

„ДПМ Челопеч“

4 -тонният подземен камион Sandvik TH 4 i за рудник е-
лопеч

Напълно автоматизираната пробивна сонда с електрическо задвижване Sandvik L422iE
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VIII БАЛКАНСКИ МИНЕН КОНГРЕС, БЕЛГРАД, СЪРБИЯ

Пет години след VII Балкански 
минен конгрес, проведен през 
2017 г. в Приедор, Босна и ер-

цеговина, след неколкократно от-
лагане,  в периода 28-30 септември 
2022 г. в Белград, Сърбия се проведе 
VIII Балкански минен конгрес БАЛ-
КАНМИН.

На конгреса участваха над 120 уче-
ни и специалисти от балканските 
страни и Европа. Почетен гост на 
конгреса беше акад. Валентин ан-
турия - изтъкнат учен от Русия в об-
ластта на минералните технологии.

Тематичните направления на кон-
греса бяха следните:

l Експлоатация на минерално-суро-
винната база

l Минерални ресурси и минна гео-
логия

l Минерални процеси, флотацион-
ни хвостохранилища, пепели и 
шлаки

l Геомеханика и скална механика

l Екология и опазване на околната 
среда

l Управление, икономика, образо-
вание.

Провеждането на конгреса беше съ-
четано и с честване на 60 -годишни-
ната на Минния институт в Белград, 
който е основан през 1960 г. 

ържествено откриване на  алкански минен конгрес, 28-30 септември 2022 г., 
елград, ърбия

кад. лободан уич (вляво) -  председател и проф. дтн 
инж. оло утов - зам.-председател на алканската акаде-
мия на минните науки връчиха дипломите на новоприетите 
действителни и присъединени членове

Във връзка с годишнината на Инсти-
тута бе издаден луксозен юбилеен 
алманах с историята му, специали-
стите, работили в него през години-
те, разработваните проекти и голям 
брой снимки. Алманахът бе разпрос-
транен сред участниците в конгреса.

В програмата на форума, състояща 
се от 7 пленарни заседания, бяха 
включени 90 доклада от автори от 
23 страни, поместени в сборник с на-
учни доклади, който всички участни-
ци на конгреса получиха.

Главен организатор на конгреса 
беше Минният институт в Белград, 
а съорганизатори - Балканската ака-
демия на минните науки и Департа-
ментът по минно дело, геоложки и 
системни науки на Академията на 
инженерните науки в Сърбия. Кон-
гресът беше подкрепен от Министер-
ството на образованието, науката и 
технологичното развитие на Репу-
блика Сърбия. Основен спонсор на 
конгреса беше ,,Дънди Прешъс Ме-
талс Авала“.

роф. дтн инж. оло утов (вляво) връчи награда на д-р 
инж. Милинко адосавлиевич  директор на Минния инсти-
тут в елград по случай 60-годишнината на института
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След откриването на конгреса акад. Слободан Вуич -
председател на Балканската академия на минните на-
уки и проф. дтн инж. оло Вутов - зам.-председател на 
Балканската академия на минните науки връчиха ди-
пломите на новоприетите действителни и присъедине-
ни членове на Академията.

Балканският минен конгрес  БАЛКАНМИН е междуна-
родна научна среща, която традиционно събира екс-
перти от различни балкански държави с цел обмяна 
на опит и знания, установяване на бизнес отношения, 
споделяне на възгледи и оценка на научни резултати. 
По традиция конгресът се организираше на всеки две 
години и постави началото си през 2005 г. във Варна, 
като основен организатор бе НТС по МДГМ.

В конгреса от българска страна взеха участие освен 
управителят на „Геотехмин“ ООД, почетен председа-
тел на НТС по МДГМ и представител на България в 
Балканския координационен комитет проф. дтн инж. 

оло Вутов, председателят на Научно-техническия 
съюз по минно дело, геология и металургия доц. д-р 
инж. Кремена Деделянова, изпълнителният директор 
на „Елаците-Мед“ АД инж. Драгомир Драганов, стар-
ши вицепрезидентът „Оперативни дейности в Европа  
и изпълнителен директор на дружествата в България 
на „Дънди Прешъс Металс“ проф. д-р инж. Илия Гър-
ков и други специалисти от различни минни фирми. 
Най-солидно беше участието на специалистите от „Ела-
ците-Мед“ АД, които изнесоха интересни доклади по 
тематичните направления на конгреса. 

,,Дънди Прешъс Металс Авала“ присъства и с интере-
сен щанд, на който всички имаха възможността да се 
запознаят по-подробно с дейностите на „Дънди Пре-
шъс Металс Авала“ и дружествата на „Дънди Прешъс 
Металс“ в България. Огромен интерес предизвика вир-
туалната обиколка на рудник „ елопеч : благодарение 
на очилата за виртуална реалност.

По време на конгреса се проведе заседание на Бал-
канския координационен комитет, но не беше взето ре-
шение за мястото и времето на следващия Балкански 
минен конгрес.

VIII Балкански минен конгрес даде възможност на 
участниците да представят своите фирми, продукти, 
технологични решения, проекти и услуги в сферата на 
минната индустрия и да се запознаят с новостите в 
минната индустрия на Балканския регион, както и да 
осъществят полезни бизнес-контакти.

НТС по МДГМ

Дънди решъс Металс вала  представи дейността си, как-
то и тази на дружествата на Дънди решъс Металс  в ъл-
гария. 

огата фотогалерия от събитието може да намерите на https //ri eo rad.ac.rs/foto ra e- a kanski-rudarski-kon res/

Над 120 души от балканските страни и Европа взеха участие в  алкански минен конгрес. ългарското присъствие беше зна-
чително - над 4  учени и специалисти присъстваха на събитието, като част от тях изнесоха интересни доклади по тематичните 
направления на форума
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Моля да изпратите попълнената
заявка за абонамент на адрес: 

1404 София, 
бул. „Околовръстен път“ 27
БЦ „Земята и хората“, ет. 1, 
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BG78UBBS80021049280640
BIC: UBBSBGSF; 
ОББ АД – Клон „Мария Луиза“

Желая да се абонирам за списание „Минно дело и геология“:

 Абонамент за 2023 г.  – 150 лв. (с ДДС)                                             Брой абонаменти:  

 Абонамент за 2023 г.  – 90 лв. (с ДДС)                                               Брой абонаменти:  

 Абонамент за 2023 г. – 45 лв. (с ДДС)                                               Брой абонаменти:  

за физически лица, членове на НТС по МДГМ

за пенсионери и студенти, членове на НТС по МДГМ
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Една от най-ясно очертаващите 
се тенденции през последните 
6-7 години е все по-интензивно-

то навлизане на подземни товарачи 
и камиони с електрическо задвиж-
ване, захранвано от тягови батерии, 
наричани също акумулаторни моду-
ли. Най-голямото им преимущест-
во пред дизеловите модели е, че не 
отделят изгорели газове. Нулеви-
те емисии под земята осигуряват 
по-здравословна среда и могат да 
намалят съществено изискванията 
към вентилационната система и съ-
ответните разходи за нея.

Електрическите машини се прид-
вижват по-бързо и съответно са 
по-производителни, тъй като елек-
тромоторите достигат максималния 
си въртящ момент за много по-крат-
ко време. Това прави подземните то-
варачи и камиони много по-пъргави 
и с по-голяма теглителна сила. За 
разлика от техниката с дизелов дви-
гател, тук липсват характерните за 
нея вибрации и шум в кабината, кое-
то повишава комфорта на оператора 
и намалява неговата умора.

Първоначалната цена на закупуване 
на такава машина обаче е по-висока 
от аналогичната с дизелов двигател. 
Но правилният мениджърски подход 
е да се разсъждава от гледна точка 
на всички разходи за придобиване, 
експлоатация и поддръжка (ТСО - 
Total Cost of Ownership) в по-дълъг 
период, примерно 5-7 години. Срав-
няването на тези разходи може 
да покаже, при подходяща цена на 
електрическата енергия, че елек-

ВРЕ ЕННИ ЕНДЕН ИИ И НОВО И ПРИ ОВАРА И Е
И А ИОНИ Е ЗА РА О А В ПОДЗЕ НИ Р ДНИ И

в подземните рудници с цел повиша-
ване на безопасността и произво-
дителността, а и заради недостига 
на квалифицирани кадри в минния 
бранш. От една страна това може 
да се реализира чрез дистанционно 
управление на машина (машини) от 
диспечерна стая, където се монтира 
работно място, наподобяващо инте-
риора на машинната кабина с всич-
ки необходими уреди за управление.

Като следваща стъпка това се над-
гражда с автоматизация на упра-
влението, която може да бъде на 
различни нива. Например, операто-
рът от диспечерната стая управлява 
машината ръчно, а автоматизация-
та му помага да се придвижва по 
най-безопасния и бърз начин (завои-
те се изпълняват автоматично). Или 
машината се придвижва автоматич-
но, а операторът се намесва само в 
критична ситуация - полуавтономно 
управление.

Следващата стъпка е напълно авто-
номна работа на отделни машини, 
без намеса на оператор. Върхът на 
технологията е напълно автономно 
управление на група машини, при 
което те комуникират една с друга 
и изпълняват задачите си според 
заложения алгоритъм и съответно 
положението и сигналите на остана-
лите машини.

На следващите страници представя-
ме пет марки подземни товарачи и 
камиони, като освен кратък преглед 
на моделните им гами, ще разгле-
даме новости и тенденции на ниво 

трическите машини с акумулаторни 
модули са отличници по ТСО. Напри-
мер, отпада обслужването на дизе-
ловия двигател на 500 моточаса и 
съответните ремонти в по-дълги пе-
риоди. При повечето производители 
липсва също хидротрансформатор и 
скоростна кутия.

Ако сравнението се прави с модели 
с хидростатично задвижване, елек-
трическите машини с тягови бате-
рии може да се окажат още по-добра 
инвестиция, заради по-ограниченото 
прилагане на хидравликата - само за 
работни операции, но не и за прид-
вижване, т.е. по-малко хидравлични 
компоненти, по-малко хидравлично 
масло за смяна, по-малка дължи-
на на маслопроводите и съответно 
по-малка вероятност за аварии по 
хидравликата. В сметката за ТСО 
трябва да се калкулират и спестени-
те разходи за вентилация.

Освен това големите производите-
ли на подземни товарачи и камиони 
предлагат и зарядни станции. Тях-
ната логика на работа е, че докато 
единият пакет батерии се използва 
от машината, другият се зарежда 
и съответно се сменят. Вече не са 
изключение и споразуменията от 
типа Battery as a Service, при които 
производителят на електрическите 
машини поема изцяло отговорност-
та и ангажимента за батериите - да 
бъдат винаги налични и в оптимално 
работно състояние.

Задълбочава се тенденцията за ели-
миниране на човешкото присъствие 

Вцентъра на новите технологии са електрическите задвиж-
вания, захранвани от тягови батерии (акумулаторни моду-
ли), както и различните възможности за автоматизация 

на работните процеси под земята - без оператор в кабината, в 
т.ч. напълно автономна работа на машините.
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разполагат с телематична система 
за следене на процеса на зарежда-
не. В допълнение, Epiroc предлага 
и най-модерната услуга Batteries as 
a Service. В случая тяговите бате-
рии са собственост на Epiroc, който 
се ангажира с тяхната ефективна 
експлоатация и подмяна. От Epiroc 
съобщиха, че скоро предстои пре-
брандиране на електрическите това-
рачи и камиони като Smart and Green 
Series, както и тяхното допълнител-
но усъвършенстване.

GHH

GHH е водещ немски производител 
на подземна минна техника. Произ-
вежданата продуктова палитра от 
подземни товарачи и камиони е мно-
го богата на модели, варианти и спе-
цифични решения, предназначени да 
удовлетворят всички потребности 
на минните компании в подземния 
добив на руди.

Гамата от подземни товарачи с ди-
зелов двигател е широка и включва 
13 модела. Те се оборудват с кофи 
с голям диапазон от капацитети/то-
вароподемности - от 0,59 m3/1 t до
14 m3/21 t. GHH предлага най-пъл-
ната гама от подземни товарачи 
с минимална габаритна височина
(1550 mm - 2000 mm), обхващаща 
машини с обем на кофата/товаропо-
демност от 1,2 m3/4 t до 9,7 m3/14 t.

Освен това компанията предлага и 
два големи електрически модела - 
единият се захранва от силов кабел 
от макара с активно управление, а 
другият освен кабел, използва и тя-
гови батерии за придвижване между 
забоите. 

Произвежданите подземни ка-
миони са общо шест модела с 
полезен товар/обем на коша от
6 t/2,9 m3 до 45 t/24 m3. Подземните 
машини на GHH са с най-съвремен-
но управление и имат подготовка за 
телематична система GHH inSiTE, 
дистанционно управление и автома-
тизация на работните процеси в ми-
ната, в т.ч. полуавтономно и напъл-
но автономно управление.

Инженерите на GHH постоянно раз-
работват нови модели и въвеждат 
иновации - през 2022 г. те наистина 
има с какво да се похвалят. В края 
на октомври се състоя премиерата 
на новия подземен товарач LF-10 

производител, в т.ч. нови модели, 
подобрения и усъвършенствания. 
Една от тези марки е съвсем нова за 
българския пазар - SMT Scharf, пред-
ставлявана отскоро от Инжконсулт.

EPIROC

Шведската компания е един от 
най-големите световни производи-
тели на подземни товарачи и ками-
они. Продуктовата палитра от то-
варачи Epiroc включва три гами: с 
дизелово и електрическо задвижва-
не (с кабел от мрежата), както и с тя-
гови електрически батерии. Модели-
те с дизелов двигател са общо девет 
- с капацитети/товароподемности на 
товарачните кофи от 1,8 m3/3,6 t до 
9 m3/17,5 t. Електрическите модели, 
използващи кабел за захранване от 
мрежата, са общо три. Най-малкият 
е с капацитет на кофата 1,8 m3/3,6 t, 
а най-големият - 5 m3/10 t. Електри-
ческите модели с тягови батерии са 
два (1,8 m3/4 t и 7 m3/14 t).

Подземните товарачи Epiroc могат 
да се оборудват с най-съвременни 
системи за автоматизация на рабо-
тата. Най-високото ниво на автоном-
но управление (без оператор) се оси-
гурява от технологията Scooptram 
Automation Multi machine.

Продуктовата палитра от подземни 
камиони Epiroc включва осем моде-
ла с дизелови двигатели. Имат капа-
цитети/полезен товар на самосвал-
ните кошове от 12,3 m3/22 t до
29,6 m3/65 t. Има и един електри-
чески модел с тягови батерии
(19 m3/42 t).

През последните две години Epiroc 
въведе редица новости, свързани с 
тези два вида машини за подземни 
рудници. Подземният дизелов ка-
мион Minetruck MT65, с най-големия 
полезен товар в света - 65 t, вече се 
предлага с дизелов двигател съо-
бразно екологичните норми на ЕС по 
Етап V. Въведена е като опция ежек-
торна система за разтоварване на 
товара от коша, без той да се вдига. 
За по-голямо удобство на оператора 
е поставен допълнителен екран на 
прозореца на кабината, показващ 
масата на товара в коша.

Подземният товарач Scooptram 
ST14 (кофа 6,4 m3/14 t) се предлага с 
нов дизелов двигател Cummins X12 
за Етап V на ЕС, реализиращ иконо-
мии на гориво до 5%.

Производителят предлага не само 
товарачи и камиони с тягови бате-
рии, но от 2021 г. клиентите могат да 
поръчат и зарядни станции Epiroc за 
своите машини. Зарядните станции 

Електрическите подземни товарачи Epiroc с тягови батерии засега са два - с капа-
цитет/товароподемност на кофата 1,8 m3/4 t и 7 m3/14 t, но скоро се очакват още 
няколко нови модела
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мониторинг на работното и техни-
ческото състояние на подземните 
товарачи и камиони. Тя подсигуря-
ва своевременното извършване на 

дейностите по ремонт и сервиз на 
машините, на база на информация, 
получена в реално време, от регис-
трирани грешки и аларми.

Новият подземен товарач GHH LF-10 NEO с кофа 4,6 m3 и товароподемност 10 t е 
оборудван с дизелов двигател Mercedes-Benz (326 к.с.) и се движи с до 32 km/h

NEO (кофа 4,6 m3/10 t). Оборудван 
с дизелов двигател Mercedes-Benz 
OM936 (326 к.с.), той се движи с до 
32 km/h и изкачва наклони до 25%. 
Изсипването на 10-тонния товар от 
кофата става само за 2,6 секунди. 
Машината разполага с най-съвре-
менни системи за управление, в т.ч. 
има интерфейс за система за отчи-
тане на разстоянието до друг обект 
(машина, стена и др.). Предвидени са 
сензори за износване на накладките 
(опция).

В момента немските инженери раз-
работват нов по-малък електри-
чески подземен товарач - SLP-14E. 
Той също разчита на специфичната 
комбинация от кабел и тягови бате-
рии, но е с директно задвижване (ди-
ректно куплиране на електромотора 
към моста), без предавателна кутия. 
Работи се по нови модели с електри-
ческо задвижване, захранвани само 
от тягови батерии.

Постоянно се усъвършенства те-
лематичната система GHH inSiTE, 
която се развива като мощен дига-
тално-аналитичен инструмент за 
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При автоматизацията най-новите 
разработки на GHH включват напъл-
но автономно управление (без опе-
ратор) на подземен товарач по вре-
ме на целия производствен цикъл: 
автоматично загребване, придвиж-
ване, разтоварване и повторение на 
цикъла. Автономните машини GHH 
могат да работят без надзор и без 
мрежово покритие, тъй като всички 
алгоритми се изпълняват в упра-
влението на самата машина. GHH 
предлага също и съвместна напъл-
но автономна работа на подземни 
товарачи и камиони. В този случай 
машините си “говорят” дигитално - 
след като автоматично застане в по-
зиция за товарене, камионът “казва” 
на товарача да започне товаренето.

PAUS

Немската компания Hermann Paus 
Maschinenfabrik е реномиран произ-
водител на богата гама от специали-
зирани решения, в т.ч. за подземни 
рудници. Произвежда подземни то-
варачи и камиони, които са известни 
с високото си качество, голяма здра-
вина, издръжливост и висока произ-
водителност.

Гамата от подземни челни товарачи 
включва четири модела с дизелови 
двигатели. Двете по-леки машини са 
с работни маси съответно 6,3 t и 9 t, 
а капацитетите на стандартните им 
кофи са респективно 0,8 m3/1,5 t и 
1,3 m3/2,7 t. Двата по-големи модела 
(11,5 t и 18,5 t) предлагат капаците-
ти на стандартните кофи съответно
2 m3/4 t и 3 m3/6 t. При дизелови-
те агрегати се разчита на марките 
Deutz и Cummins.

Подземните товарачи Paus се отли-
чават със своите съвсем компактни 
размери и възможност за най-ефек-
тивна работа в рудници на голяма 
надморска височина (стандартно 
до 1500 m). Лостовата система на 
товарачната стрела използва класи-
ческата концепция Z-bar, осигурява-
ща най-голяма сила на загребване с 
кофата. Шарнирната връзка между 
предното и задното шаси е много 
солидна и издръжлива, а задните ко-
лела са с независимо окачване (без 
най-малкия модел) за още по-голяма 
стабилност и проходимост. Управле-
нието е съвременно, лесно и инту-
итивно за работа.

Произвежданата гама от подземни 
камиони със съчленена рама включ-
ва три серии машини със собствени 
маси 17 t, 22 t и 26 t. Те се оборуд-
ват със самосвални кошове с капа-
цитети и полезни товари съответно
8 m3/16 t, 11,5 m3/22 t и 14 m3/27 t.
Клиентите имат избор от дизело-
ви двигатели от марките Deutz, 
Cummins, Caterpillar и Mercedes-
Benz. Предният мост на съчлененото 
шаси е с независимо окачване. За 
самите мостове се разчита на дока-
зани марки като Dana и Kessler.

Седалката на оператора се върти на 
180° (опция), при което за всяка по-
сока на движение (напред и назад) 
за оператора е предвидено по едно 
арматурно табло. Така се осигурява 
и оптимална видимост към коша, 
дори при движение на заден ход. 
Сред другите полезни опции, както 

при товарачите, внимание заслужа-
ват специалната автоматична проти-
вопожарна система, климатичната 
инсталация за кабината и камерата 
за зоната зад камиона (изображе-
нието се включва при преминаване 
на заден ход).

През последната година, новост за 
компанията е въвеждането на новия 
модел подземен камион PMKM 8030 
от серията с капацитет на коша 8 m3

и полезен товар 16 t. Това е изклю-
чително компактна и в същото вре-
ме мощна машина (258 к.с.), пред-
назначена за работа в много тесни 
пространства. За разлика от другия 
базов модел PMKM 8010, новият ка-
мион е с по-нисък център на тежест-
та, по-широк кош и в същото време 
е с по-малка габаритна височина - 
2380 mm.

Новият подземен камион Paus PMKM 8030 с полезен товар 16 t разполага с телема-
тична система PausConnect за постоянен мониторинг на работното и техническото 
състояние на машината
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Задвижването на PMKM 8030 е 
по-мощно, а времето за разтовар-
ване на коша е по-кратко, което по-
вишава значително производител-
ността. В електронното управление 
е интегрирана телематичната систе-
ма PausConnect за постоянен мони-
торинг на работното и техническото 
състояние на машината. Към опции-
те са добавени някои нови възмож-
ности като камера с изображение 
тип „птичи поглед” над камиона, на-
блюдение на налягането в гумите и 
др.

SANDVIK

Sandvik е един от световните лидери 
в производството на минни машини 
за подземни рудници. Компанията 
предлага широка продуктова гама 
от подземни товарачи с капаците-
ти/товароподемности на кофата от
1,3 m3/3 t до 9,5 m3/25 t. Тя е съставе-
на от 16 модела, като задвижването 
е дизелово или електрическо, като 
електрическото задвижване може 
да е с кабел, акумулаторни модули 
или комбинация от двете. Гамата от 

Новото поколение подземни товарачи и камиони Toro™ на Sandvik използва 
най-съвременни технологии за оптимизиране и автоматизация на работата в рудни-
ка, предлагани от платформите OptiMine и AutoMine

Сандвик България ЕООД 
бул. „Искърско шосе“ 
№ 7 ТЦ Европа, сгр. 15 
София 1592
тел. 02 970 2525
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подземни камиони с полезен товар 
от 15 t до 63 t обхваща девет модела, 
в т.ч. с дизелов двигател и електри-
ческо задвижване с акумулаторни 
модули.

Важна новост при Sandvik е завръ-
щането на запазената търговска 
марка Toro™, с която са обозначени 
14 от моделите подземни товарачи 
и камиони. Toro™, или „бикът”, сим-
волизира голямата здравина на 
машините, както и специалната кон-
струкция на стрелата и кофата, оси-
гуряващи недостижим от коефици-
ент на запълване на кофата над 90%. 
Новото поколение Toro™ се отличава 
не само с още по-голяма безопас-
ност и здравина, но и с нови полезни 
опции и интелигентност - машините 
могат да използват най-съвремен-
ните технологии за оптимизиране 
и автоматизация на работата в руд-
ника, предлагани от платформите 
OptiMine и AutoMine.

През последните две години Sandvik 
реализира голям напредък при елек-
трическите машини с акумулаторни 
модули, гарантиращи нулеви локал-
ни емисии на изгорели газове. От 
една страна компанията започна 
разширение на завода си в Турку 
(Финландия), където ще може да 
произвежда по-големи серии под-
земни товарачи и камиони с този тип 
задвижване. От друга, Sandvik вече 
предлага трета генерация машини 
с акумулаторни модули, в които са 
вложени най-съвременни иновации.

Най-новите модели товарач LH518B 
(8 m3/18 t) и камион ТН550В (50 t) 
използват изключително мощни 
електромотори, повишаващи зна-
чително тяхната теглителна сила 
и производителност спрямо дизе-
ловите аналози. Гамата постоянно 
се разширява, като през 2023 г. ще 
бъде въведен камиона TH665B с по-
лезен товар 65 t - най-големия елек-
трически камион на пазара.

Машините разполагат със собствен 
подемник AutoSwap за подаване на 
изтощения модул към зарядната 
станция и самонатоварване на за-
редения с цел минимален престой 
от само 6 минути. Sandvik предлага 
също зарядни станции, както и наби-
ращата популярност услуга Batteries 
as a Service, при която собственост-
та и отговорността за експлоатация-
та и логистиката на акумулаторните 
модули е на Sandvik.

Компанията продължава да усъвър-
шенства технологията си OptiMine за 
оптимизиране на работните процеси 
в рудника. Тя предлага все по-голе-
ми възможности за проследяване 
на работното и техническото състоя-
ние (изправност) на техниката и ней-
ната производителност, планиране 
на всички дейности, поставяне и 
промяна на задачите на персонала, 
триизмерно визуализиране на всич-
ки дейности и движение на машини-
те, и т.н.

Все по-актуална за клиентите ста-
ва технологията AutoMine, която на 

практика елиминира човешкото при-
съствие в рудника и автоматизира 
работните процеси. Тя позволява 
както дистанционно управление на 
подземните товарачи и камиони - от 
диспечерска стая, така и различни 
степени на автоматизация на тяхна-
та работа, в т.ч. напълно автономна 
работа, не само на отделни машини, 
но и на целия машинопарк. Благода-
рение на вложените високи техноло-
гии, OptiMine и AutoMine увеличават 
безопасността и производителност-
та в подземните рудници на най-ви-
соко ниво.

SMT Scharf, със седалище в Герма-
ния, е водеща международна ком-
пания в областта на инженеринга, 
производството и поддръжката на 
транспортни технологии и маши-
ни за превозване на хора и товари 
в подземните рудници и тунелното 
строителство. Производителят е 
известен със своите железопътни 
и лифтови подземни системи, но ос-
вен това предлага и широка продук-
това палитра от подземни товарачи 
и камиони.

Гамата от подземни товарачи Scharf 
е съставена от две продуктови ли-
нии. MUCKMASTER Battery обхваща 
четири модела с тягови батерии, 
предлагащи капацитети/товаропо-
демности на кофите от 1,15 m3/3 t до 
4,5 m3/10 t. Машините MUCKMASTER 
Diesel имат същите капацитети и 

SMT Scharf вижда 
бъдещето на под-
земните товарачи 
и камиони най-вече 
като машини с тя-
гови електрически 
батерии и съответ-
но нулеви емисии на 
изгорели газове
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товароподемности на кофите, но са 
оборудвани с дизелови двигатели. 
Моделите с минимална габаритна 
височина /нисък профил (1530-1600 
mm) са в отделна гама, съставена от 
два товарача с дизелов двигател и 
два с тягови батерии. Техните капа-
цитети са от 1,15 m3/3 t до 3,6 m3/8 t.

Гамата от подземни камиони също 
е разделена на две продуктови ли-
нии. HAULMASTER Battery е съста-
вена от четири модела с капацитет/
полезен товар на коша от 5,8 m3/12 t 
до 15 m3/30 t. В дизеловата продук-
това линия HAULMASTER Diesel се 
предлагат четири камиона с анало-
гични работни характеристики, като 
има и един допълнителен модел с 
нисък профил (габаритна височина
1713 mm) с кош 6,3 m3/7 t. Всички 
подземни товарачи и камиони Scharf 
се оборудват с трансмисии и мосто-
ве от водещия световен бранд Dana.

През последните няколко години 
SMT Scharf поставя много голям ак-
цент върху разработването и тества-
нето на нови модели подземни то-
варачи и камиони с тягови батерии. 

Компанията сключва споразумения 
с големи подземни рудници в раз-
лични страни по света за изпита-
ния на техниката в реални условия. 
Електрическите подземни машини 
с тягови батерии на SMT Scharf са 
конструирани от много опитни ин-
женери в съответствие с най-новите 
стандарти на ISO за минна техника и 
най-добрите световни практики.

Стоманените конструкции се разра-
ботват и произвеждат с използва-
нето на сертифицирани материали 
от водещи световни марки. Всички 
механични, електрически и хидрав-
лични компоненти се избират вни-
мателно само от най-добри достав-
чици, при много строги процедури за 
контрол на качеството.

Екипът на SMT Scharf вярва в бъде-
щето на подземните минни машини 
с тягови батерии, като доказана ре-
ална алтернатива на дизеловите. 
На първо място електрическите 
машини не изпускат вредни газове 
по време на работа. Те се отлича-
ват с по-добър контрол, по-висока 
работоспособност благодарение на 

по-бързото достигане на висок вър-
тящ момент от електромоторите, 
което повишава значително тегли-
телната сила.

Според SMT Scharf системите с тя-
гови батерии и електромотори са 
много по-енергийно ефективни в 
сравнение с двигателите с вътреш-
но горене и генерират по-малко то-
плина в затворените пространства 
на подземните рудници. Те създават 
по-малко вибрации и шум, което по-
добрява комфорта на оператора. 
Вложените системи за рекупериране 
на енергия при натискане на спирач-
ките зареждат батериите при движе-
ние по надолнище.

В крайна сметка, подчертават от 
SMT Scharf, общите разходи за екс-
плоатация и поддръжка на машини-
те с тягови батерии в дългосрочен 
план са по-ниски от тези на дизело-
вите, а намаляването на разходите 
за вентилация е една от най-голе-
мите ползи в този случай.

О
Д НИ ОЛОВ

Работно тегло: 11 000 - 35 000 кг.
Товароподемност:  3 000 - 9 000 кг.

Челни товарачи

Мощност: 108 - 173 kWНАЛИЧНИ МОДЕЛИ 
НА СКЛАД
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ЕВРОМАРКЕТ ОТБЕЛЯЗА 30-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ
СЪС СТИЛНО ТЪРЖЕСТВО И МАЩАБНО ИЗЛОЖЕНИЕ
НА МАШИНИ

Евромаркет, най-голямата бъл-
гарска компания за строител-
на и индустриална техника в 

България, отбеляза своя 30-годи-
шен юбилей със стилно тържество 
и мащабно изложение на машини. 
Събитията се проведоха в Евромар-
кет Сити  обновеният корпоратив-
но-сервизен център на компанията 
в София.

Боряна Радева, главен мениджър, 
Димитър Илчев, главен мениджър, 
и Ивайло Борисов  главен изпълни-
телен директор на Евромаркет, бяха 
домакини на гала вечеря, по време 
на която посрещнаха отбрани гости 
от международната си партн орска 
мрежа. Сред присъстващите бяха 
представители на световни лидери 
като Komatsu, Manitou, McCloskey 
International, CIFA, Ammann, Gedore, 
Bosch, Lincoln Electric, Harris, DN 
Solutions, Parker Hanni n, Mitutoyo, 
Toyota Material Handlin  и много дру-
ги. На тържествата присъстваха и 
представители на топ мениджмън-
та на България  лидери на водещи 
компании от индустрията, минното 
дело и строителството.

Първи поздрав към гостите отправи 
Димитър Илчев. „Щастлив съм, че 
тази вечер съм заобиколен от толко-
ва много познати лица, толкова мно-
го приятели, толкова много хора, с 
които работим толкова години заед-
но, от основаването на компанията, 
от зората на демокрацията, с които 
заедно сме изграждали пазара тухла 
по тухла, с които сме участвали в тол-
кова много проекти заедно. Благода-
ря Ви, че споделяте с нас този изклю-
чителен момент, а именно - нашия 

0-годишен юбилей“, сподели Илчев,

Главният мениджър на Евромаркет 
разказа за важните уроци, научени 
в дългогодишната история на ком-
панията. „За 0 години имахме доста-
тъчно време да научим някои много 
важни уроци. Намирам два от тях 
за особено ценни. Първият е урокът 
за баланса и хармонията в бизнеса, 
а именно, че за да бъде бизнесът 
устойчив, трябва да има хармония 

„Всички ние работим заедно, като 
едно цяло, и нашето богатство е в 
единството. Благодарение на него 
успяваме в името на една обща цел 
– да бъде нашата страна по-модерна, 
по-добра за живот, а ние да бъдем 
по-добри утре, отколкото сме днес. 
Именно това единство е нещото, кое-
то аз намирам за най-красиво и ще 
запазя като безценен спомен от тези 

0 години“, сподели Боряна Радева. 

Тя изказа специални благодарности 
на служителите на Евромаркет  за 
преодолените предизвикателства, 
трудолюбието, лоялността и профе-
сионализма им, и обяви създава-
нето на стипендия „30 години Евро-
маркет“  финансова подкрепа за 
талантливите деца на работещите в 
компанията.

„Благодаря безкрайно на всички вас, 
приятели, които подкрепихте тази 
инициатива. Това е стипендия от 
името на Евромаркет за бъдещето на 
България. И тъй като хубавите неща 
стават с много усилия, ние не бива 
да допускаме това добро да бъде ед-
нократно. Трябва да го повторим и 
потретим, отново и отново, докато не 

Евромаркет, най-голямата българска компания за строителна и индустриална тех-
ника в ългария, отбеляза своя 30-годишен билей със стилно тържество

и баланс между всички участници в 
него. За целта компанията трябва да 
е коректна към всички – към клиен-
тите, към партн орите, към служите-
лите и, разбира се към акционерите. 
Всички трябва да са доволни. Когато 
всички са доволни, бизнесът процъф-
тява  Вторият урок е урокът за вяра-
та. За да имаш успех в бизнеса, тряб-
ва да имаш ясни стратегически цели 
и план как да ги реализираш, но само 
те не са достатъчни –  задължител-
но трябва да има вяра, много вяра  
Вяра в каузата, вяра в екипа, вяра в 
посоката и най-вече вяра в себе си  
Научихме, че обикновените амбиция, 
желание и труд са важни, но не са 
достатъчни, че за да успееш, трябва 
вяра. Вярата е страхотна движеща 
сила и дава много енергия. Истински-
ят успех при нас дойде благодарение 
на нея“, допълни Димитър Илчев.

След него думата взе първата дама 
на Евромаркет  Боряна Радева, 
главен мениджър на компанията. Тя 
благодари на всички присъстващи 
за уважението и доверието  на ак-
ционерите, на бизнес партн орите, 
на клиентите и на екипа. 
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постигнем своята цел – образовани 
и ерудирани млади хора, които имат 
визията и перспективата за нашето 
общо утре. Надявам се да посрещ-
нем мнозина от тях в отбора на Евро-
маркет“, допълни още Радева, след 
което покани на сцената главния из-
пълнителен директор на компанията 

 Ивайло Борисов. Той изказа бла-
годарности към ръководството на 
компанията, към клиентите и парт-
н орите. 

„Скъпи клиенти, за нас познаването 
на вашите нужди, желания и очаква-
ния е основен приоритет. Ние разби-
раме, че високата производителност, 
ниските експлотационни разходи и 
минималният престой на вашите ма-

споделяте с нас, са фундаментални. 
Благодарение на вашите продукто-
ви и сервизни обучения Евромаркет 
подобрява качеството на услугите 
си всеки ден“, каза Ивайло Борисов. 
Негово беше удоволствието да пока-
ни на сцената и да представи опера-
тивния мениджмънт на Евромаркет 
Груп  15 изпълнителни директори 
с повече от 220 години общ опит в 
компанията.

За доброто настроение на гостите се 
погрижиха балет „Боряна”, Квартет 
НОТЕ, Васил Петров, Орлин Павлов 
и виртуоза на сладките изкушения 
Ради Стамболов.

Тържествата по случай 30-годишния 
юбилей на Евромаркет бяха череш-
ката на тортата в отпразнуването на 
годишнината. Но за да бъде поводът 
още по-специален, компанията бе 
организирала мащабно изложение 
на машини  Дни на отворените 
врати, които се проведоха за първи 
път в Евромаркет Сити  комплекс 
от търговски, сервизни, изложбени и 
демонстративни площи. 

В рамките на няколко дни  от 29 
септември до 1 октомври, посетите-
лите имаха възможност да разгле-
дат експонати от цялата продуктова 
гама предлагана от Евромаркет 
строителни, минни, индустриални 
машини, оборудване, техника, ин-
струменти и консумативи. Показани 
бяха конвенционални, хибридни и 
интелигентни багери Komatsu, ро-
тационни телехендлери Manitou, бе-
тон-помпи CIFA, компресори Gardner 
Denver, генератори от KOHLER-SDMO, 
заваръчни роботи PANASONIC и 

Оперативният мениджмънт на Евромаркет Груп  1  изпълнителни директори с повече от 220 години общ опит в компанията

Главните мениджъри оряна адева и Димитър Илчев пред сградата на Евромар-
кет, брандирана по случай годишнината 

шини са в основата на вашата кон-
курентноспособност. Затова нашите 
основни усилия са насочени към 
предлагането на качествено и висо-
копроизводително оборудване, към 
предоставянето на високоефективни 
и енергоспестяващи решения и оси-
гуряването на максимално качест-
вено и бързо сервизно обслужване. 
Уважаеми партн ори, всички вие 
имате изключително висока репута-
ция и сте световни лидери в бизне-
сите, които управлявате. Качеството 
на продуктите ви, постоянното раз-
виване на най-модерни технологии с 
висока ефективност и приросъобраз-
ните решения, които предлагате, са 
ключови за нашия успех. Вашето ноу-
хау и корпоративната култура, която 
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аралелно с честването Евромаркет организира мащабно 
изложение на машини  Дни на отворените врати, които се 
проведоха за първи път в Евромаркет ити  комплекс от 
търговски, сервизни, изложбени и демонстративни площи

75 ГОДИНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ „СТРАШИМИР 
ДИМИТРОВ НА БАН

Геологическият институт „Страшимир Димитров” на 
Българската академия на науките отбеляза своя-
та 75-годишнина с тържество, което се проведе на

15 ноември в зала „Проф. Марин Дринов” на БАН. Ди-
ректорът проф. Радослав Наков представи кратък об-
зор за историята на института и основните аспекти от 
дейността му, който ви представяме със съкращения. 

„Геологическият институт е създаден с указ от 11 фев-
руари 1947 г., с който Българската академия на науки-
те и изкуствата е преобразувана в Българска академия 
на науките. Той е един от първите институти сформи-
рани с помощта на материалната база и личния състав 
на Геологическия и Минерало-петрографския отдел 
на Природонаучния музей. Пръв научен ръководител 
на института (директор) е акад. Георги Бончев, виден 
български петрограф и минералог, основател на петро-
графската наука у нас. Той е изпълнявал длъжността 
на обществени начала.

Още със своето създаване Геологическият институт 
изпълнява ролята на комплексен научно-изследова-
телски център в областта на геологията като част от 
БАН. През периода 1967 - 1977 г. институтът има доста 
сложна история като преживява известни сътресения 
и е разделян, сливан с други институции и е бил на раз-
лични подчинения. От 1947 г. досега, вече 45 години, 
институтът е част от БАН. 

През настоящата година се навършват и 130 години 
от рождението на патрона на Геологическия институт -
акад. Страшимир Димитров. Той е един от най-бележи-
тите български геолози, който се помни със своите по-
стижения на голям учен, всепризнат педагог, организа-

роф. д-р инж. адослав Наков представи накратко истори-
ята на Геологическия институт трашимир Димитров  на 

Н и основните аспекти от дейността му

тор и трудолюбив общественик. Главни направления 
в неговата научно-изследователска дейност са маг-
мените и метаморфни скали в България, има огромни 
приноси в областта на минералогията и петрография, 
полезните изкопаеми, регионалната геология и др. Има 
редица заслуги с институционално значение при про-
учването на рудни находища, големи хидротехнически 
съоръжения и др. Акад. Страшимир Димитров е един 
от основателите на Геологическия институт и негов ди-
ректор от 1950 до 1960 г.“

заваръчна техника Lincoln Electric, складова техника 
Toyota Material Handlin , широка гама професионални 
инструменти, автосервизно оборудване и много други.

„Искахме да покажем на нашите клиенти, че  Евро-
маркет не е само багери  и или телескопични 
повдигачи . Евромаркет предлага много други  
машини,  техника, оборудване и инструменти за стро-
ителството и индустрията. Изложението в Евромаркет 
Сити беше нашият начин да покажем това и да насочим 
вниманието към цялата си продуктова гама“, коменти-
ра Ивайло Борисов, главен изпълнителен директор на 
компанията.

Дните на отворените врати бяха съпроводени от шоу 
програма, атракции и кетъринг. Гостите можеха да на-
блюдават или да се включат като участници в състе-
зания със складова техника и със строителна техника, 
както и да договорят специални условия, промоции и 
отстъпки. 

Евромаркет
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кад. агорчев изнесе академична лекция на тема ълга-
рия на геологическата карта на алканския полуостров и ня-
кои спорни проблеми на българската геология

Проф. Наков представи първите назначени сътруд-
ници, както и на института -
акад. Георги Бончев, акад. Страшимир Димитров, акад. 
Еким Бончев, проф. Георги Атанасов, проф. Богдан 
Богданов, акад. Иван Костов, чл.-кор. Иван Велинов, 
проф. Славчо нев, проф. рисчо рисчев, проф. Ди-
митър Кожухаров и проф. Дончо Карастанев. Насто-
ящият директор проф. Радослав Наков подчерта зна-
чението на акад. Еким Бончев, чиято 115-годишнина от 
рождението му бе чествана през 2022 г. Той е зам.-ди-
ректор на Геологическия институт в периода 1950-
1960 г. и директор от 1960 г. до 1968 г. Акад. Бончев е 
с огромен принос в развитието на българската тектон-
ска наука, изградил национална геотектонска школа. 

Проф. Наков представи  на ГИ - БАН и ос-
новните научни приоритети. „Институтът е създаден и 
се развива като комплексна научна организация, приз-
вана да обхваща всички клонове на геоложките науки. 
Тази тенденция продължава и днес, съобразно съвре-
менните тенденции в развитието на геоложките науки 
и потребностите на българското общество, независи-
мо от ограниченото финансиране в национален мащаб 
на геоложките науки.

на института е изучаване на геоложки-
те системи и георесурсите на територията на България 
и Балканския полуостров с цел подпомагане на устой-
чивото обществено-икономическо развитие и безкон-
фликтното ограничаване на последствията от природ-
ните рискове. През последните години нашата мисия 
се осъществява чрез провеждане на интертипни науч-
ни и научно-приложни изследвания в следните страте-
гически и приоритетни области: геоложки системи и 
процеси и регистриране на техните изменения,  мине-
рални и енергийни ресурси, в т. ч. полезни изкопаеми 
и термални води, геоложки опасности, рискове и опас-
ности на геоложката среда,  геоложко и геотехническо 
обезпечаване на устойчивото икономическо развитие, 
подземни води, моделиране, оценка и съхраняване 

Тези приоритети са изцяло застъпени в разработените 
: геология на България  гео-

динамика на България и геоложката опасност  инова-
тивни подходи за анализ и оценка на минералносуро-
винния потенциал на България  проучване потенциала 
на България за изкопаеми горива  геоложки и геоеко-
ложки аспекти  изследване на палеоклимата в геолож-
ката история, във връзка с тълкуването на съвремен-
ните теоретични проблеми  количествен и качествен 
анализ на подземните водни ресурси в България, във 
връзка с подобряване на качеството на живот  геомор-
фологични изследвания за безопасно съхраняване 
на отпадъци  инженерно-геоложки условия за органи-
зиране на територията около съоръжения  геология и 
културно наследство.“

Л на ГИ - БАН в настоящия момент се 
състои от 14 професори, от тях 1 чл.-кореспондент, 20 
доценти, 17 главни асистенти, 13 асистенти, 16 специа-
листи с висше образование, 4 докторанти и 21 помо-
щен персонал.

И  на Геологическия ин-
ститут е разпределена в 8 секции, 2 научни лабора-

тории и изследователска база по геотехника в Русе. 
Проф. Наков представи накратко отделните секции, 
техните ръководители и основната теми по която те 
работят.

 ГИ - БАН е акредитиран да обучава 
по 9 докторски програми в научноизследователското 
направление „Науки за Земята”  - регионална геология, 
геотектоника, хидрогеология, инженерна геология, гео-
химия,  литология, палеонтология и стратиграфия,  ми-
нералогия и кристалография, петрология.

В  проф. Наков изтъкна: „Геологическият 
институт на БАН е комплексна и независима научна 
експертна организация, която изучава и изследва сис-
темно и целенасочено геоложката среда на България. 
В условията на практически липсваща Национална гео-
ложка служба, институтът е единствената национална 
комплексна геоложка организация, която обогатява 
системно познанията върху геологията и подземни-
те ресурси на България, работи върху тенденциите от 
геоложките опасности и решава национално значими 
проблеми, свързани с подземните води, минерално-
суровинната база и геотехниката на околната среда. 
Институтът изпълнява и важни експертни дейности за 
държавни организации и частни фирми. Съвкупността 
от тези дейности определя националната и обществе-
на значимост на Геологическия институт.“

Относно  проф. Радослав Наков каза: „Вяр-
вам че, Геологическият институт ще продължи своето 
успешно развитие. Това произтича от значимостта  на 
неговата тематика и нуждите на българската държава, 
адаптирайки се към предизвикателствата на нашето 
съвремие и нуждите на обществото. Решаващи ще бъ-
дат ангажираността и привързаността на следващите 
поколения учени към принципите заложени към Геоло-
гическия институт на БАН.“

На тържеството беше отбелязана и 
И З  - уважаван учен със световно 

признание в областта на науките за Земята. 
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Проф. Наков представи биографични данни, заемани 
длъжности, научна и обществена дейност, и приноси на 
акад. Загорчев. В Геологическия институт той е бил на-
учен секретар, зам.-директор, ръководител на секция 
„Геотектоника и регионална геология“, член на Научния 
съвет на ГИ - БАН и понастоящем председател. През 
2004 г. е избран за чл.-кореспондент на БАН, а през 
2015 г. за академик на БАН. Акад. Загорчев е автор и 
съавтор на над 300 статии. Едно забележително при-
знание за неговите научни изследвания е наличието 
на над 4100 цитирания в международни и български 
списания, дисертации, монографии и др. Това е едно 
забележително постижения в световен мащаб

Акад. Загорчев изнесе академична лекция на тема 
„ лгария на геологическата карта на алканския полу-
остров и някои спорни проблеми на б лгарската геоло-
гия . В края на лекцията си той посочи, че геологията 
е мостът между човека и природата. Акад. Загорчев 
благодари на всички свои колеги, с които е пропътувал 
и изходил разнообразни и вълнуващи части от 62-годи-
шения си професионален път.

Зам.-председателят на БАН чл.-кор. Евдокия Пашева 
първа поздрави акад. Загорчев по случай неговата 
годишнина и му благодари за изключителните усилия, 
които той е положил за развитието на геологията. л.-
кор. Пашева приветства и учените от Геологическия 
институт и им пожела да отстояват все така успешно 
авторитетната си позиция и научно-изследовател-
ския подем в областта на геологията.  Приветствени 
адреси поднесоха редица институти в академията - 
Институт за космически изследвания и технологии, 
Национален институт по геофизика, геодезия и гео-
графия, Институт по минералогия и кристалография 
и др., както и научни и обществени институции, кои-
то имат обща дейност с Геологическия институт -
Геолого-географския факултет на СУ „Св Кл. Охрид-
ски“, Националния природонаучен музей, Българското 
геологическо дружество, Българската картографска 
асоциация, Научно-техническия съюз по минно дело, 
геология и металургия, Минно-геоложкия университет 
„Св. Ив. Рилски“, Съюза на учените в България, Нацио-

налния музей „Земята и хората“, Българското минера-
логическо дружества. 

Управителният съвет на  Българската минно-геоложка 
камара също изпрати поздравителен адрес, в който 
се казва: „Като браншова организация на минералносу-
ровинната индустрия в България, БМГК оценява високо 
работата на Геологическия институт, която е неразривно 
свързана с дейността на компаниите от сектора. Вашите 
постижения и практическото им приложение са общ успех 
за нас, върху който се гради устойчивото бъдеще на този 
толкова важен отрасъл. Пожелаваме ви здраве, вдъхно-
вение в отговорната ви работа и още много академични 
успехи   Честита годишнина “

Проф. Радослав Наков благодари за добрите думи, за 
дългогодишното и успешно сътрудничество и изрази 
увереност, че то ще продължи и занапред .

Тържеството завърши с празничен коктейл.            
МДГ

роф. адослав Наков и акад. Иван агорчев получиха поздравления от доц. ремена Деделянова, председател на Научно-тех-
ническия съ з по минни дело, геология и металургия. я връчи на билярите най-високото отличие на съ за - очетен плакет, 
златен и изказа благодарност за активната съвместна работа

роф. Михаил арасов поднесе поздравления от свое име и 
от името на правителния съвет на ългарското геологиче-
ско дружество
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П ОДОР ПЕЕВ ЕНЕР И НО Е Е ИВНА РАДА
РЕАЛИЗИРАНА ПО ЛА О ВОРИ ЕЛНА ПРО РА А

Л АР И Е ДО РОДЕ ЕЛИ НА Р ПА ЕО Е ИН

На 26 октомври, в деня на Св. Димитър, се състоя 
тържествено честване на патронния празник на 
ПГ „Тодор Пеев“  гр. Етрополе. Двойният празник 

бе отбелязан и с нова придобивка за професионалната 
гимназия. Завършен бе проект, изпълнен с дарения на 
Група ГЕОТЕ МИН по Благотворителна програма „Бъл-
гарските добродетели“  цялостна хидро- и топло изо-
лация на покрива и на основната сграда на училището.

Празникът бе почетен от Димитър Димитров, кмет на 
Етрополе, ристо Андреев, председател на ОбС  Етро-
поле, Станка Димитрова зам.-кмет, Росица Иванова, 
директор на РУО  София област, както и представите-
ли на културни, образователни институции и изпълни-
тели на проекта от фирма „Александър Груп“. От страна 
на дарителите от Група ГЕОТЕ МИН сред присъства-
щите бяха представители на ръководството на „Елаци-
те-Мед“ АД - инж. Драгомир Драганов, изпълнителен 
директор, инж. Стоил Димитров, инж. Георги Петров, 
инж. Ивайло Николов, инж. Владимир Александров, 
инж. Васил Шишков, както и директори и служители на 
„Геотехмин“ ООД и „Елаците-Мед“ АД. 

„На този ден е празникът и на Професионална гимназия 
„Тодор Пеев“. Училище с 118 годишна история… Едно 
училище, минало през нелекия път на промени и предиз-
викателства. Училище – история. Училище с минало, 
настояще и бъдеще“, с тези думи Десислава Найдено-
ва, директор на гимназията, откри тържеството. И до-
пълни: „В летописите на училището ще има една много

рикол орната лента за откриването на обновената сграда на рофесионалната гимназия одор еев   гр. Етрополе бе пре-
рязана от кмета на Община Етрополе Димитър Димитров (вдясно), инж. Драгомир Драганов и осица Иванова. ялостната 
хидро- и топлоизолация на покрива и на основната сграда бе изпълнена с дарения на Група ГЕО Е МИН по лаготворителна 
програма ългарските добродетели  

важна година – настоящата 2022 г. В период на све-
товна криза, война, икономическа, здравна и енергий-
на несигурност, за училището се направи нещо голямо, 
значимо, жадувано и крайно необходимо – извършен 
бе цялостен ремонт на основната сграда на училището, 
като беше подменен покривът, направена бе и външна-
та фасада със саниране по мерки за енергийна ефек-
тивност. Благородната кауза е реализирана по Бла-
готворителна програма „Българските добродетели“, 
основана по инициатива на професор дтн инж. Цоло 
Вутов и други дружества и съмишленици, сред които 
„Геотехмин“ ООД, „Елаците-Мед“ АД, „Геотрейдинг“ АД и
„Геострой“ АД. Основателите на Благотворителната 
програма са приели решение да подкрепят и реализи-
рат съвместно с община Етрополе различни значими 
проекти, включително в сферата на образованието. Ис-
крено благодаря от мое име и от името на целия колек-
тив на училището, от учениците и техните родители, на 
всички, които направиха възможно реализирането на 
този голям ремонт и да изразя най-вече благодарност 
към дарителите в лицето на проф. дтн инж. Цоло Вутов -
управител на Геотехмин ООД.“

Г-жа Найденова връчи почетни грамоти за дарителство 
за проявени в трудни времена инициативност, добро-
сърдечност, благородство и спомоществователство на 
проф. дтн инж. оло Вутов, инж. Драгомир Драганов, 
д-р инж. Владимир Вутов и д-р инж. Иван Вутов. Грамо-
та получи и фирмата  изпълнител на проекта.
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О ИНА АВДАР И Р ПА ЕО Е ИН РЕ ОН ИРА А
ДЕ А РАДИНА А ЛИВО ДЕ ВО

Стържествено събитие на 9 
ноември бе отбелязано при-
ключването на ремонтните 

дейности в Детска градина „ аст-
ливо детство“, с. авдар, финанси-
ран съвместно от община авдар и 
фирмите „Геотехмин“, „Елаците-Мед“, 
„Геострой“ и „Геотрейдинг“ от Група 
ГЕОТЕ МИН. 

Малчуганите ще се радват на нови 
помещения и нова детска площадка 
с подменена ударопоглъщаща кау-
чукова настилка, детски катерушки, 
люлки и пясъчник, нови пейки, както 
и ремонт на покрива на амфитеа-
търа. Проектът е в продължение на 
подписаното между община авдар 
и компаниите от Група ГЕОТЕ МИН 
споразумение за подкрепа и реа-
лизиране на значими за местната 
общност проекти и с фокус  щаст-

От името на проф. Вутов и всички ръ-
ководители на фирмите „Геотехмин“, 
„Елаците-Мед“, „Геострой“ и „Геотрей-
динг“, инж. Драганов прие отличията 
и благодари за удостояването им с 
почетните грамоти за дарителство. 
Той прие и специалния подарък за 
проф. Вутов  дървена маса, напра-
вена от ученици от гимназията.

Освен партн орство по програма 
„Подкрепа на дуалната система на 
обучение“,  повишаване качеството 
на професионалното образование 
и засилване на връзката между об-
разование и бизнес, в своето слово 
инж. Драганов подчерта желанието 
на дарителите да допринесат за ком-
форта в училището: „Надяваме се, че 
сега, с изпълнението на цялостната 
хидро- и топло изолация на покрива 
и на основната сграда на училище-
то, вие, учители и ученици ще имате 
по-добри условия за провеждане на 
качествен учебен процес. Искам да 
уверя всички, че ние винаги ще оказ-
ваме подкрепа там, където е най-не-
обходимо, и ще продължим да пома-
гаме за благородни каузи в Община 
Етрополе, независимо от сложната 
социално-икономическа обстанов-
ка“  каза той. Инж. Драганов благо-

дари и на кмета Димитър Димитров 
за ползотворното сътрудничество и 
поредния завършен обект и пожела 
на всички учители и ученици здраве, 
упоритост, постоянство и успехи.

Поздравления бяха поднесени и от 
Росица Иванова, директор на РУО 

 София област. „Поднасям своята 
признателност и едно огромно бла-
годаря на всички фирми от Група
ГЕОТЕХМИН и лично на проф. дтн 
инж. Цоло Вутов за прекрасната, 
благородна кауза „Българските до-
бродетели“. За мен е чест да ви поз-
дравя за ремонта и голямата при-
добивка на училището в Етрополе. 
Това е сбъдната мечта за г-жа Най-
денова, за колектива и учениците 
за прекрасните възможности, които 
ще имате, да се обучавате в една съ-
временна, комфортна материална 
база на вашата гимназия“, каза г-жа 
Иванова. Тя допълни: „Поздравявам 
директора и целия педагогически 
екип за патрона на училището – 118 
години е една достолепна и завидна 
възраст, повод за гордост, заслуже-
но признание и стремление. Бъдете 
здрави, благородни и отговорни към 
вашите възпитаници, дарявайте ги 
със своите знания, чертайте пътя 

им към бъдещата им професионална
реализация и тяхното успешно реа-
лизиране в живота като граждани на 
община Етрополе и на България“.

По повод патронния празник на 
училището и откриването на обно-
вената сграда, учители, ученици и 
гости бяха поздравени с празнична 
програма и песните „ върчило“ и 
„Празник“, подготвена от децата от 
ДГ „Еделвайс“, танц на Фолклорен 
ансамбъл „Балканска младост“  и ре-
цитал на учениците от гимназията. 

Тържествен водосвет за здраве и 
благоденствие отслужи отец Емил 

кимов от Етрополския манастир. 

В края на официалната част бе пре-
рязана и трикол орната лента за 
откриване на завършения проект 
за енергийна ефективност от кмета 
на Община Етрополе Димитър Ди-
митров, инж. Драгомир Драганов и 
Росица Иванова.

Празникът в училището продължи 
със спортни мероприятия, организи-
рани за учениците, и писане на спе-
циални табели с послания за труд и 
успехи. 

Група ГЕОТЕХМИН

Доминик амерс, Григор Даулов и Иван унчев официално отриха обновените съо-
ръжения
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ливото детство на най-малките жители на общината. 
астта, финансирана от четирите фирми, се реализира 

по Благотворителна програма „Българските доброде-
тели“, основана от проф. дтн инж. оло Вутов и включ-
ва цялостно преустройство на дворното пространство  
и съоръженията за игра.

Събитието бе почетено от кмета на Община авдар 
Григор Даулов, Мария Томева, председател на ОбС 

авдар, Павлина Павлова, секретар на общината, До-
миник амерс, изпълнителен директор на Геотехмин 
ООД, инж. Иван Кунчев, директор на Обогатителен ком-
плекс на „Елаците-Мед“ АД, както и представители на 
общинска администрация и дарителите. 

Кметът Даулов откри тържеството и благодари на 
фирмите от Група ГЕОТЕ МИН за осъществяването на 
поредния общ значим социален проект: „Това е много 
важен проект за община Чавдар, защото е насочен към 
най-малките нейни жители, към нейното бъдеще.“ Кме-
тът разказа, че проектът се състои от две части - фи-
нансирана от Група ГЕОТЕХМИН – цялостното обновя-
ване на детската площадка в дворното пространство 
с подмяна на съоръженията, ремонт на амфитеатрал-
ната сцена, ремонт и подмяна на настилката, и част, 
финансирана от община Чавдар – оборудване на ново 
спално помещение за допълнителен прием на деца,  
нов кабинет и склад. „Идеята на този проект е да уве-
личим капацитета на детската градина, за да може да 
поема допълнително деца. Това е изключително важен 
проект, защото образованието е в основата на разви-
тието на една община.“ Кметът изказа благодарност и 
на местната фирма изпълнител „Симстрой 2000“ ЕООД, 
както и на Петър Манчев за строителния надзор. Кме-
тът Даулов пожела на добър час на новите придобивки, 
а на екипа на детската градина  да има още деца.  

От името на проф. дтн инж. оло Вутов и ръководите-
лите на фирмите от Група ГЕОТЕ МИН, „Елаците-Мед“, 
„Геострой“ и „Геотрейдинг“, Доминик амерс честити 

новата придобивка на най-малките жители: „Децата 
са нашето богатство и нашето бъдеще и затова този 
проект, който предвижда облагородяване на дворното 
пространство на детската градина и поставяне на съ-
оръжения за игра на деца, е подкрепян по програмата 
„Българските добродетели“. Скъпи деца, сигурно чакате 
вече с нетърпение да използвате съоръженията и да 
играете“, обърна се той към децата: „Смейте се, бъдете 
щастливи и съм сигурен, че и учителите и родителите ще 
бъдат щастливи да видят вашите усмивки“  допълни 
той.

Величка Велкова, директор на ДГ „ астливо детство“ 
благодари за ценния подарък, „Тази красива и безопас-
на площадка за игри разхубави нашия двор и ще бъде 
още една причина децата да идват с желание в детска-
та градина.“ Тя благодари за доброто сътрудничество 
и изказа огромни благодарности на кмета Даулов и 
общинска администрация, направили възможното да 
бъдат ремонтирани и  преустроени помещенията в дет-
ската градина, както и на компаниите от Група ГЕОТЕ -
МИН, които в рамките на Благотворителна програма 
„Българските добродетели“ реализираха обновяването 
на двора. „Поздравяваме ви, че имате желанието и ам-
бицията всяка година да добавяте нови придобивки за 
децата на с. Чавдар. Благодарим ви за доброто взаи-
модействие и подкрепата, които получава нашата ин-
ституция и благодарение на това, можем да направим 
детската градина още по-приветлива и желано място 
за децата“  допълни Велкова. 

След кратка благодарствена програма, подготвена от 
децата на ДГ „ астливо детство“, лентата бе прерязана 
от Григор Даулов, Доминик амерс и Иван Кунчев. Кме-
тът Даулов плисна и менче с вода за здраве и весели 
игри. След официалната част гостите разгледаха обно-
веното пространство и новите придобивки за децата, а 
те побързаха да започнат своите игри.

Група ГЕОТЕХМИН

Малчуганите ще се радват на нова детска площадка с подменена ударопоглъщаща каучукова настилка, детски катерушки, 
л лки и пясъчник и нови пейки. е ремонтиран и покрива на амфитеатъра (вдясно) 
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На 20.10.2022 г. в аула „Макси-
ма“ се проведе тържествено 
честване на Патронния праз-

ник на Минно-геоложки университет 
„Св. Иван Рилски“ и приобщаване на 
студентите-първокурсници към гил-
дията на мин орите и геолозите.

Тържеството бе открито от проф. 
дн Ирена Григорова - зам.-ректор по 
научноизследователската дейност в 
МГУ. Ректорът проф. д-р инж. Ивай-
ло Копрев произнесе тържествено 
академично слово, в което подчерта 
постиженията на университета. 

Тържеството уважиха ръководства-
та на водещите минни компании, 
представители на ресорните дър-
жавни институции, ректори, предста-
вители на висши и средни училища, 
кметове на общини, преподаватели, 
служители, студенти, бивши въз-
питаници, приятели и много други 
гости. Получени бяха и многобройни 
поздравителни адреси. 

В ИВАН РИЛ И О ЕЛЯЗА ВОЯ ПА РОНЕН
ПРАЗНИ

 традиционен ритуал ректорът на МГ  в. Ив. илски  проф. опрев приобщи сту-
дентите първокурсници към общността на мин орите и геолозите в ългария 

ържественото честване на атронния празник на Минно-геоложки университет 
в. Иван илски  събра многобройна аудитория

По традиция бе извършен празни-
чен водосвет от отец Антоний от 
Патриаршеската катедрала храм-па-
метник „Св. Александър Невски“.

Със специален ритуал и полагане 
на клетва проф. Копрев приобщи 
студентите първокурсници към общ-
ността на мин орите и геолозите в 
България.

роф. опрев, ректор на МГ  в. Ив. 
илски  произнесе тържествено акаде-

мично слово
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- Защо избрахте Минно-геоложкия 
университет и тази специалност?

- Като всеки един млад човек на крех-
ката 18-годишна възраст, ще излъ-
жа, ако кажа, че не се озовах на един 
кръстопът. Мисля, че за всеки на 
тази възраст е плашещо да осъзнае, 
че решението, което е напът да взе-
ме, е в тясна зависимост с бъдещата 
професионална, лична реализация 
и удовлетвореност. Най-трудно се 
взимат решения, когато не си огра-
ничен от нищо. Аз съм  човек, който 
се стреми да разгледа всяка една 
ситуация от различни ъгли. За Мин-
но-геоложки университет „Св. Иван 
Рилски“ , научих още в много ранна 
възраст, тъй като леля ми и баща 
ми са инженери. Още от малка имах 
интерес към физика, математика и 
технологии. Не бях типичното моми-
че. Минно-геоложкият университет е 
бутиков университет, единственият, 
който предлага такава подготовка. 
Дава възможност да се докоснеш 
до всички сфери по време на следва-
нето. Ако трябва да кажа едно пре-
димство, с което да подбудя инте-
рес у младите, то ще кажа: средата. 
Средата, тъй като преподавателите 
са квалифицирани специалисти, но 
в същото време приятелски настро-
ени и отзивчиви. Избрах специал-
ността „Компютърни технологии в 

гийна икономика от възобновяеми 
източници като слънчева и вятърна 
енергия, вместо изкопаеми гори-
ва. Друг основен проблем е, че все 
по-малко млади хора се насочват и 
имат интерес към тази индустрия, 
тъй като имат нереалистична пред-
става за индустрията като цяло. В 
това отношение Минно-геоложкият 
университет „Св. Иван Рилски“ се 
опитва и смятам, че успява да даде 
достатъчно информираност на свои-
те студенти и млади хора относно 
това какво представлява минният 
бранш и да подготвя квалифицирани 
кадри.

- Кои са най-важните предпоставки 
един млад човек да се реализира и да 
бъде удовлетворен в работата си?

- На първо място бих казала лич-
ностно развитие, отговорност, упо-
ритост и постоянство. Личностно ра-
зитие, защото хората сме личности 
навсякъде, не можеш да избягаш 
от себе си. Смятам, че личността е 
тясно обвързана с професионално-
то развитие. Колкото и да се опит-
ваш да поставяш граница, вероятно 
се постига само фиктивна такава. 
Ако в личностната характеристика 
присъстват черти като „упоритост, 
отдаденост, честност, отговорност, 
справедливост, постоянство“, то та-
къв ще бъдеш и в работен план. рез 
възпитанието ставаш склонен към 
придобиване на навици, тук говорим 
за тези полезни навици, които могат 
да носят само дивиденти. И не на 
последно място - самокритичност и 
правилна оценка, тоест, ако сте се 
порязала на нож, не обвинявайте 
ножа, а несръчността си. Ако тряб-
ва да уточня за себе си, удовлетво-
реността при мен идва, когато видя 
крайния резултат, само тогава човек 
може да си даде равносметка за по-
ложения труд и да бъде напълно удо-
влетворен.

- Какво знаете за „Асарел-Медет“ и с 
какво свързвате фигурата на покой-
ния проф. Цоцорков?

- Разбира се, в университета по вре-
ме на своето обучение, преподава-
телите са се стремяли винаги да ни 
запознават с възможностите за ка-
риерно развитие в бранша. Знам, че 
„Асарел-Медет“АД е дружество за от-
крит добив и обогатяване на медни 
руди от находище „Асарел” близо до 

По време на събитието студент-
ката от МГУ „Св. Иван Рилски“ 
Елена Благоева, тазгодишният 

носител на стипендията на името 
на проф. д-р Лъчезар оцорков, по-
лучи наградата си от Бисерка не-
ва, директор „ овешки ресурси“ в 
„Асарел-Медет“ АД. Стипендията се 
връчва всяка година от фондация 
„Асарел“ на най-изявения студент 
от висшето учебно заведение. Елена 
Благоева изучава специалност „Ком-
пютърни технологии в инженерната 
дейност“.  

Предлагаме ви интервю с нея, про-
ведено от от е  ом н ка  на 

са е е ет  

инженерната дейност“, тъй като пър-
во това е една сфера, в която няма 
застой, съвременните технологии 
се развиват ежедневно, а аз съм от 
типа хора, които обичат да се разви-
ват, да напредват и да растат. Втора-
та причина, но не по важност е, че в 
минната индустрия има тенденция 
да навлизат все по-нови технологии, 
както и компютризирано управле-
ние на повечето процеси.

- Според Вас какви са предизвикател-
ствата и бъдещето на българската и 
световна минна индустрия?

- Наскоро четох интервю по тема-
та. Трудно е да се каже и определи 
с точност кое би оглавило челна-
та позиция. Може би най-голямото 
предизвикателство пред минната 
индустрия е как би се справила с 
енергийния преход. Повечето компа-
нии са предприели някои стъпки. Ми-
ните по света изпускат по-малко въ-
глероден диоксид във въздуха, тъй 
като инвестират във възобновяема 
енергия и електрифицират превоз-
ните средства в находищата. Броят 
на страните, заявяващи постигане 
на нулеви емисии през следващите 
години, расте стремглаво всеки ден. 
В същото време е необходим ефек-
тивен икономически път, водещ до 
чиста, динамична и устойчива енер-

ЕНЕР И НИЯ ПРЕ ОД Е НА ОЛЯ О О

ПРЕДИЗВИ А ЕЛ ВО ПРЕД ИННИЯ РАН
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А Е Д НАРОДНА НА НА ОН ЕРЕН ИЯ
НА В ИВАН РИЛ И

Традиционно в конференцията 
участваха млади и утвърдени 
учени, изследователи, изявени 

специалисти от практиката, докто-
ранти, пост-докторанти и студенти 
от Минно-геоложки университет „Св. 
Иван Рилски”, Софийски универси-
тет „Св. Кл. Охридски“, Военна акаде-
мия “Г. С. Раковски”, Лесотехнически 
университет, Университет „Гоце Дел-
чев“, Република Северна Македония, 
Университет „Проф. д-р Асен Злата-
ров” Бургас, имикотехнологичен 
и металургичен университет, Уни-
верситет в Петрошани  Румъния, 
Монголски университет за наука и 
технологии, Университет на Куин-
сланд, Австралия, Фрайбергска мин-
на академия и Si icom, Дания, които 
представиха последните си научни 
разработки в областите проучване, 

Панагюрище. Нуждата от мед за зелената икономика 
е от изключително значение, както и технологиите на 
бъдещето, които ще работят в полза на дългосрочното 
устойчиво развитие. Проф. Лъчезар оцорков, докол-
кото съм запозната, е един от учредителите на Българ-
ската минно-геоложка камара, като е и преизбиран за 
неин председател. Знам, че има активно участие и при-
нос за устойчивото развитие на минната индустрия и 
поставяне основите на съвременен модел на социален 
диалог с мин орските синдикати, допринесъл за запаз-
ване на социалния мир в трудни за страната години. 
Освен това е допринесъл и със своята научноизследо-
вателска и развойна дейност.

- За какво ще използвате стипендията? И защо смятате, 
че избраха Вас за неин носител?

- Ако трябва да бъда честна не съм мислила над този 
въпрос. Най-вероятно бих ги инвестирала в обучение 
или курс в технологичната сфера, за усъвършенстване. 
На втория въпрос, ще се опитам да погледна нещата от 
моята перспектива. През цялото си обучение до дости-
гане на бакалавърска степен, винаги съм се стремяла 
да давам всичко от себе си, много от колегите, учейки 
фундаментални науки през първите 2 години, реагира-
ха „Това не ми е интересно, няма да ми потрябва ни-
къде“. Докато аз смятам, че всяко нещо може да бъде 
интересно и полезно, а и животът е колело и не знаеш 
в коя посока ще те завърти и какво ще ти предложи. 
Търсейки интересното и полезното във всяка сфера, 
ме доведе до отличен успех и познания, за да бъда под-
готвена. 

- За какво мечтаете?

- Когато бях малка, мечтаех за много и различни неща 
- да стана лекар, адвокат или дори най-тривиалните 
неща, за които едно дете може да мечтае. Мечтите са 
това как се виждаме след постигането на дадена цел. 
Мечтая на първо място да продължа образованието 
си, което е първото стъпало към постигане на следва-
щата мечта, а именно кариерното развитие. Движеща-
та мечта е семейството, защото сам човек е за никъ-
де. И все пак има една поговорка : „Внимавай какво си 
пожелаваш, защото може да ти се сбъдне“. Всяка една 
възможност или загуба дава началото на още други 
мечти след себе си. 

- Какви са бъдещите Ви планове за кариерно развитие?

- От 2 години работя в Институт по информационни и 
комуникационни технологии към Българска академия 
на науките, който работи в приоритетни направления 
на тематична област „Информатика и ИКТ“. Има и раз-
работки в сферата на минната индустрия. Бих желала, 
освен кариерно развитие, да продължа образованието 
си след придобиване на магистърска степен. 

- Бихте ли участвали в Стажантската програма на „Аса-
рел- Медет“? Защо?

- Разбира се  Аз съм човек, който обича да пробва, екс-
периментира, да опитва и да се сблъсква с новости, 
защото това е възможност, от която човек може да 
придобие опит от квалифицирани практици на място. 
Стажантската програма на „Aсарел-Медет“ АД би ми 
дала възможност да се докосна до този бранш в де-
тайли. „Асарел- Медет“ АД

роф. дн Ирена Григорова откри 6 -та Международна научна конференция на МГ  
в. Иван илски  2022



НОВИНИ

43МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ    10/2022

l Доц. д-р Милен Кадийски, ръко-
водител „Изследване и развитие“ 
в „Аурубис България“ представи 
доклад на тема „10 години из-
следване и развитие в „Аурубис 
България“, процеси и материали“

l София Тотева, мениджър за Бъл-
гария на „Амек Минпрок Бълга-
рия” представи доклад на тема 
„Критичните метали и минерали 

 опитът на ood”

l Инж. Никола Тошков, геолог, ин-
женерна геология в отдел „Стра-
тегическо минно планиране” в 
„Елаците-Мед” АД представи 
„Методика за определяне на оп-
тимални ъгли на откосите за от-
делни литоложки разновидности 
в рудник „Елаците”.

Изявени студенти от МГУ предста-
виха „Една страхотна възможност“ 

 впечатляващи разкази за своите 
летни стажове в реална работна сре-
да в „Дънди Прешъс Металс  е-
лопеч“.

65-та Международна научна конфе-
ренция на МГУ „Св. Иван Рилски“ 
беше организирана в 3 секции, а 
именно: 

l Добив и преработка на минерал-
ни суровини  

l Механизация, електрификация и 
автоматизация на мините  

l Устойчиво развитие на минерал-
но-суровинната индустрия.

Генерални спонсори на събити-
ето бяха: „Асарел-Медет“ АД и 
„Дънди Прешъс Металс“. Злат-
ни спонсори: „Елаците-Мед“ АД 
и Ескана. Сребърни  спонсори:
„Геотрейдинг“ АД, „Геострой“ АД, „Ка-
олин“ АД, „Аурубис България“ и „Гео-
макс България“. Бронзови спонсори: 
„Геотехмин“ ООД, „Ескана Инвест 96” 
АД и ood.

Всички доклади от 65-тата Междуна-
родна научна конференция са публи-
кувани в Годишник на МГУ „Св. Иван 
Рилски“, бр. 65/2022, както и в спи-
санието на МГУ „Св. Иван Рилски“: 
Sustainable E traction and Processin  
of Raw Materials ournal, бр. 3/2022 (в 
електронен и книжен формати).

МГУ „Св. ИВ. Рилски“

Откриването на 6 -ата Международна научна конференция на МГ  в. Иван ил-
ски  в зала 303 сарел-Медет  събра млади и утвърдени учени, изследователи, из-
явени специалисти от практиката, докторанти, пост-докторанти и студенти 

добив и преработка на полезни изко-
паеми, природни науки, математика 
и информатика, технически, социал-
ни, хуманитарни и стопански науки. 
Приветствено слово към участници-
те в конференцията отправи проф. 
д-р инж. Ивайло Копрев  ректор 
на МГУ „Св. Иван Рилски“. Получени 
бяха редица поздравителни адреси 
от водещите компании и организа-
ции в бранша.

Модератори на научното събитие 
и тематичните сесии бяха проф. дн 
Ирена Григорова, доц. д-р Евгения 
Александрова, доц. д-р Мариана Три-
фонова и доц. д-р Весела Петрова.

В рамките на форума бяха предста-
вени 19 научни доклада, както и 5 
фирмени презентации:

l Д-р инж. Сергей Михалев пред-
стави презентация на „Дънди 
Прешъс Металс“  „Минната ин-
дустрия в полза на устойчивото 
развитие“

l Инж. Десислав Иванов, геолог 
в отдел „Минно инженерство” 
в „Асарел-Медет” АД пред-
стави „Международен проект 
„AGEMERA”  гъвкаво проучване 
и геомоделиране на критични су-
ровини в Европа“
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частниците в конференцията втоматизация в минната индустрия и металургията Л М 22  имаха възможността да спо-
делят всичко най-важно по дискутираните теми, да осъществят полезен диалог помежду си и с представените фирми

На 27 и 28 октомври 2022 г. в Националния дом 
на науката и техниката, гр. София се проведе тра-
диционната Национална научно-техническа кон-

ференция с международно участие „Автоматизация в 
минната индустрия и металургията БУЛКАМК 22. НТС 
по минно дело, геология и металургия провежда тази 
конференция в съорганизаторство с Федерацията на 
научно-техническите съюзи в България, Съюза по ав-
томатика и информатика „Джон Атанасов”, Българския 
Национален комитет на ICAMC, Българската минно-ге-
оложка камара, Минно-геоложкия университет ”Св. 
Иван Рилски”, имикотехнологичния и металургичен 
университет, “Метрополитен” ЕАД, Министерството на 
икономиката, Министерството на енергетиката. 

Във форума взеха участие над 50 учени и специалисти 
от Техническия университет - София, Техническия уни-
верситет - Габрово, МГУ „Св. Ив. Рилски“, „Дънди Пре-
шъс Металс - елопеч“ ЕАД, „Елаците-Мед“ АД, „Мини 
Марица-изток“ АД, „Асарел-Медет“ АД и др. 

На едно пленарно и три секционни заседания участни-
ците представиха в 21 доклада своите изследвания 
и разработки в областта на интелигентните системи 
и управления, информационни технологии и модели, 
нови методи и технологии в минната индустрия и мета-
лургията. В пленарното заседание с модератор проф. 
д-р Коста Бошнаков бяха изнесени докладите „Пости-
жения, проблеми и задачи на съвременната наука за 
осигуряване на безопасно и устойчиво развитие на 
съвременното индустриално общество през XXI век“ с 
автор проф. д-р инж. Евтим Кърцелин, МГУ „Св. Ив. Рил-
ски“ и „Управление на циментови мелници“, с автор доц. 
д-р Димитър Пенев, Технически университет - София.

В същото заседание бе изнесена и презентацията „Ме-
талургични симулации за изграждане на стратегия за 

управление на фабриката“ от представителите на цен-
тралата във Финландия  на фирмата Metso: Outotec. Тя 
проектира и оборудва флотационни инсталации, както 
и нови технологични решения за металургичните про-
цеси. Предлага  и решения за електронни отпадъци, за 
процесите на топене и рафиниране, за производство на 
възобновяема или конвенционална енергия и др. 

ветан Антонов, управител на Endress Hauser Бъл-
гария представи продуктовата гама на фирмата. Тя е 
лидер в измервателната апаратура, услуги и решения 
за инженеринг на промишлени процеси. Предлага тех-
нологични решения за поток, ниво, налягане, анализи, 
температура, запис и цифрови комуникации, оптимизи-
райки процесите по отношение на икономическа ефек-
тивност, безопасност и въздействие върху околната 
среда. Лекторът демонстрира и устройства, работещи 
в наши минни предприятия.

НА ИОНАЛНА НА НО Е НИ Е А ОН ЕРЕН ИЯ
Е Д НАРОДНО А ИЕ АВ О А ИЗА ИЯ В

ИННА А ИНД РИЯ И Е АЛ Р ИЯ А Л А

Инж. олина есова, Елаците-Мед  Д разгледа в доклада 
си система за енергиен мениджмънт 
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На 16 ноември за 23-и пореден път ЕСРИ България 
и над 40 партн ори организираха най-мащабния 
ГИС форум у нас, посветен на Световния ден на 

географските информационни системи. Мотото на съ-
битието беше „С ГИС градим устойчиво бъдеще заедно“. 
Онлайн конференцията даде възможност за обмяна на 
опит между наши и чужди експерти от области като 
околна среда, инженерна инфраструктура, планира-
не при бедствия, градоустройство, транспорт и много 
други. Пред стотиците участници бяха демонстрирани 
възможностите на най-новите ГИС системи и проекти, 
реализирани в България за различни организации.

Традиционно, форумът бе открит от Евгения Караджо-
ва, основател и управител на ЕСРИ България, която 
заяви: „Заобикалящата ни среда е една сложна, силно 
взаимосвързана система. Ние можем да разберем вза-
имовръзките между обекти и процеси, като изградим 
единен базов геоинформационен модел на България. 
Стъпвайки на тази единна геоинформационна основа, 
влагайки, знания, опит, изследвания, нови данни, вграж-
дайки визии и стратегии – ние ще можем да вървим на-

пред, да градим следващите стъпки за нашето бъдещо 
развитие.“

Сред специалните гости на събитието бе и Стефан 
енсен, директор данни, Европейска агенция по окол-

на среда, който говори за ролята на пространствените 
данни в европейските политики за зелена трансфор-
мация. Той сподели пред посетителите, че „дигитализа-
цията е ключов фактор за отключване потенциала на 
данните.“

Друг специален участник от чужбина бе Рахим Доба-
рия, програмен директор Геопространствена информа-
ция, Агенция за опазване на местообитанията (AKAH), 
който представи как прилагат научна база и ГИС техно-
логии за организацията при провеждане на дейности 
по управление на риска от бедствия в краткосрочен и 
дългосрочен план в международен обхват.

По време на конференцията бяха демонстрирани и ак-
туални ГИС проекти, реализирани в различни сфери в 
България. Беше представена и надградената Единна 
информационна система за проекта „Натура 2000“, 
която вече отговаря на съвременните нужди на потре-
бителите. 

Екипът на ЕСРИ България запозна участниците с тех-
нологичните новости в ArcGIS платформата, включи-
телно възможностите за геоанализ, интегриране на 
машинно обучение и Геопространствен Изкуствен ин-
телект (GeoAI), ГИС в реално време, управление на ре-
алността (Reality Capture) и много други, които могат да 
бъдат приложени за нуждите на различни сфери.

Световен ГИС Ден 2022 в България се организира от 
ЕСРИ България в партн орство с 40 водещи организа-
ции от различни сфери у нас, сред които и Българската 
минно-геоложка камара.

ЕСРИ България

Е РИ Л АРИЯ ЗАЕДНО ВОДЕ И ОР АНИЗА ИИ
ПРЕД АВИ А НА ДО РИ Е И ПРОЕ И

В няколко статии групата от специалисти на „Елаци-
те-Мед“ АД представи интелигентни системи и техно-
логии за управление на различни процеси в дружество-
то. Освен утвърдени имена с опит в презентирането на 
подобни форуми като инж. Младен Недков, инж. Петко 
Пенков и инж. Николай Благов,  постиженията на „Ела-
ците-Мед“ в областта на автоматизацията представи и 
инж. Полина Кесова. Тема на нейния доклад бе „Систе-
ма за енергиен мениджмънт. Заснемане на товарови гра-
фици на активна и реактивна енергия на страна 110 kV.“

Инж. Пламен Петров представи опита на „Дънди Пре-
шъс Металс“ при управлението на различни процеси в 
полуавтогенна мелница и удовлетворяване на зададе-
ните технологични изисквания. 

В издадения сборник на конференцията може да на-
мерите всички изброени доклади, както и на д-р инж. 

Николай Минеков от „Асарел-Медет“ АД, който спо-
деля някои проблеми и задачи при обслужването на
електрообзавеждане и при управлението на синхронни 
двигатели   на ръководителя  на  катедра „Автоматиза-
ция на производствени системи“ в Минно-геоложкия 
университет „Св. Ив. Рилски“ доц. д-р Ромео Алексан-
дров, който разглежда надеждността на рудничните 
подемни уреди. В сборника са включени и още разра-
ботки на специалисти в областта.

Участниците изказаха задоволството си от проведена-
та конференцията, възможността да споделят всичко 
най-важно по дискутираните теми и получилият се по-
лезен диалог. Всичко това доказва необходимостта от 
организирането на подобни научни форуми с практи-
ческа насоченост.                                                

НТС по МДГМ
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ИЗ ЛЕДВАНЕ НА ОРО А НА ДЕ ОНА ИЯ НА
НИ О В ВИ ЕЛНИ Е ПЛОЗИВИ В ЗАВИ И О
О ИПА НА Е ДИННИ Е ДЕ ОНА ОРИ

Гл. ас. д-р Здравка Моллова, z.mollova m u.b
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

INVESTIGATION OF THE VELOCITY OF DETONATION OF LOW-SENSITIVITY EXPLOSIVES 
DEPENDING ON THE TYPE OF INTERMEDIATE DETONATORS
Assist. Prof. Dr. Zdravka Mollova, z.mollova m u.b
University of Minin  and Geolo y „St. Ivan Rilski”

В ВЕДЕНИЕ

Един от най-съществените фактори за оптимал-
ната детонация на съвременните ниско чувст-
вителни експлозиви, е първоначалния импулс 

върху зарядите, осъществяван от така наречените 
междинни детонатори. Междинните детонатори тряб-
ва безотказно да възприемат детонация от класиче-
ските средства за взривяване от една страна, а от 
друга да осигурят мощен първоначален импулс на 
слабо чувствителните експлозиви като грубодиспер-

ABSTRACT

The article presents studies of the velocity of deto-
nation (VoD) of coarse dispersed  and emulsion 
e plosives dependin  on the type of intermediate 
detonators. Laboratory and industrial research were 
conducted on the detonation velocity at different 
diameters of the char e of emulsion e plosives by 
“Elacite 1100” brand and coarsely dispersed am-
monites - type ANFO by “Anfove ” brand. The tests 
showed that when the emulsion and coarse-dis-
persed e plosives are initiated with intermediate 
detonators of the cast booster type, a stable prop-
a ation detonation of the char es is obtained with 
optimal destructin  massif and fra mentation of the 
material, and its initiatin  ability on low-sensitivity 
e plosives is si nificantly better than that of TNT 
booster and cap sensitivity cartrid e e plosives used 
as intermediate detonators.

KEYWORDS: velocity of detonation , cast boosters, 
pressed TNT boosters, e plosives

РЕЗ Е

В статията са представени изследвания на скоростта 
на детонация на грубодисперсни и емулсионни екс-
плозиви в зависимост от типа на междинните дето-
натори. Извършени са лабораторни и промишлени 
изследвания на скоростта на детонация при различ-
ни диаметри на заряда на емулсионни експлозиви с 
марка „Елацит 1100“ и грубодисперсни амонити- тип 
АНФО с марка „Анфовекс“. Изпитанията показаха, че 
при иницииране на емулсионните и грубодисперсни-
те експлозиви с междинни детонатори тип лят бустер 
се получава стабилна детонация на зарядите с оп-
тимално разрушаване на масива и раздробяване на 
материала, като иницииращата му способност върху 
слабо чувствителните експлозиви е значително по- 
добра от тази на тротиловите пресовки и капсуло 
чувствителните патронирани експлозиви, използва-
ни като междинни детонатори.

Л ОВИ Д И  скорост на детонация, лят бустер, 
тротилови пресовки, взривни вещества

сните експлозиви  тип Анфо, водонапълнени и емул-
сионни взривни смеси и др. 1, 3 .

Досега най-голямо приложение в нашата страна, 
като междинни детонатори намират пресовките с 
тегло от 400  от люспест тротил. Същите могат да 
се комбинират в заряди по два или три броя или да 
се използват самостоятелно. При по-дълги заряди и 
при заряди с по-голям диаметър се използват от 2-3 
и повече 400  тротилови пресовки при горно и долно 
иницииране на зарядите. ели се да се осигури пълна 
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и оптимална детонация на зарядите от грубодисперс-
ните експлозиви 8,9,10 .

През последните години започна използването на па-
тронирани капсулочувствителни ВВ в качеството на 
донорни заряди. Това се прави най-често в рудници-
те, свързани с производствени мощности, за произ-
водство на емулсионни или слари експлозиви 4 .

Трябва да се отбележи, че практиката на напреднали-
те страни, използващи масово енергията на взрива, 
е по-различна. В тези страни (СА , Канада, Швеция, 
Германия и др.) като междинни детонатори за ини-
цииране зарядите от по-слабо чувствителните емул-
сионни и грубодисперсни експлозиви  се използват 
предимно ляти бустери 5 . Некапсулочувствителните 
взривни смеси успешно детонират и при иницииране 
с познатите до сега междинни детонатори, като 400  
тротилова пресовка и патронирани капсулочувстви-
телни ВВ, но с тези междинни детонатори те не могат 
да разгънат потенциала си 2, 6, 7 .

ИЗ ЛЕДВАНЕ НА ОРО А НА ДЕ ОНА ИЯ
В ЗАВИ И О О ИПА НА Е ДИННИ Е
ДЕ ОНА ОРИ

За определяне влиянието на различните типове меж-
динни детонатори върху скоростта на детонация на 
ниско чувствителни експлозиви се извършиха съот-
ветните изследвания за междинен детонатор 400  
тротилова пресовка, капсуло чувствително патрони-
рано ВВ „Риогел“ и 450  лят бустер.

За изследване скоростта на детонация беше из-
ползванa съвременна апаратура - уред с марка „Ми-
кроTрап“ на канадската фирма „Mrell“, представляващ 

Л А Д Р ЗДРАВ А ОЛЛОВА е преподавател в Минно-геоложкия универ-
ситет „Св. Ив. Рилски“, катедра „Подземно строителство“. Професионалните  
интереси са насочени към изследвания на съществуващата система за анти-
терористична защита на обекти от критичната инфраструктура при използване 
на ВВ, изследване параметрите на въздушните ударни вълни и границите на 
деформация на конструкциите подложени на взривно въздействие. Освен с 
преподавателска дейност, професионалният и опит е свързан с участие в науч-
но-изследователски колективи в направления: „Проучване, добив и преработка 
на полезни изкопаеми“ и „Архитектура, строителство и геодезия“

иг. 1. Общ вид на апарат Микро рап за измерване на ско-
ростта на детонация

иг. 2. Общ вид на твърдата сонда P OBE O

портативно записващо устройство на скоростта на 
детонация с висока резолюция ( ).

Изследванията и изпитванията се извършиха в ла-
бораторната база на „Миненерго“, с. Пожарево, из-
мерването на скоростта на детонация на отделни 
заряди от ВВ извършено в лабораторно-полигони ус-
ловия се извършва като се използва специална сон-
да PROBEROD ( ) 

Сондата представлява високо съпротивителна, изо-
лирана жица, разположена в метална тръба с малък 



ВЗРИВНИ Е НОЛО ИИ

48 МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ    10/2022

диаметър. Сондата PROBEROD е 
разработена специално за измер-
ване на скорости на детонация на 
патрони от ВВ или в тръби заредени 
с ВВ поставен във взривни дупки 
или в лабораторни условия. 

Сондата PROBEROD се вмъква осе-
во в пробата от ВВ. Поставянето 
се започва от обратната страна на 
онази, от която ще бъде поставен 
детонатора, както е показано на 

.

На  са дадени получените ре-
зултати за скоростта на детонация 
на заряди от емулсионни експло-
зиви с марка „Елацит 1100“, пред-

иг. 3. хема за измерване на скоростта на детонация

ставляващ 100% сенсибилизирана 
емулсия, инициирана с междинен 
детонатор от 400  тротилова пре-
совка.

На  са представени получе-
ните резултати за скоростта на де-
тонация на заряди от емулсионни 
ВВ- „Елацит 1100“, инициирани с па-
тронирано ВВ „Риогел“ Ø40 mm.

На  са дадени получените ре-
зултати за скоростта на детонация 
на заряди от емулсионни експло-
зиви с марка „Елацит 1100“, пред-
ставляващ 100% сенсибилизирана 
емулсия, инициирана с междинен 
детонатор от 450  лят бустер.

На  е дадено сравнение на 
получените резултати за скоростта 
на детонация на емулсионния екс-
плозив „Елацит 1100“ при иниции-
ране с междинен детонатор 400  
тротилова пресовка и съответно 
450  лят бустер.

На  е дадена зависимостта 
между скоростта на детонация в 
m/s и диаметър на заряда в mm 
на емулсионния експлозив с марка 
„Елацит 1100“ в зависимост от типа 
на междинния детонатор.

От анализа на получените резулта-
ти се установи следното:

l Емулсионния експлозив с мар-
ка „Елацит 1100“ има устойчива 
скорост на детонация при заряд 
от 50 mm поставен в тръба от 
PVC с дебелина на стените от 
2,5 mm, както при иницииране 
с тротилова пресовка от 400  
и Риогел“ Ø40 mm, така и с лят 
бустер от 450 .

Трябва да се отбележи обаче, 
че при този диаметър (50 mm) 
скоростта на детонация на заря-
да при иницииране с междинен 
детонатор тип лят бустер надви-
шава с 1000-1200 m/s скорост-
та на детонация на заряда, ини-
цииран с тротилова пресовка от 
400 . Това представлява над 
35% увеличение на скоростта 
на детонация при иницииране с 
лят бустер в сравнение с ини-
цииране с тротилова пресовка. 
Сравнението между лят бустер 
и Риогел“ показа около 1300 m/s 
по-висока скорост на детонация 
на основния заряд при иниции-
ране с ЛБ-450.

l При иницииране на заряди близ-
ки до стабилния диаметър на 
„Елацит 1100“, поставен в пласт-
масов шлаух с диаметър 110 mm,
увеличението на скоростта на 
детонация при иницииране с лят 
бустер и съответно с тротилова 
пресовка е 300-400 m/s или уве-
личението е с около 7%.

Подобни резултати бяха получени 
при изследване скоростта на дето-
нация на грубодисперсни експлози-
ви тип АНФО при работа с неговите 
стабилни диаметри. Скоростта на 
детонация при иницииране на за-
ряди от този експлозив, поставени 
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абл. 1. корост на детонация при различни диаметри на за-
ряди на Елацит 1100  с междинен детонатор 400  тротило-
ва пресовка

№ по 
ред

Диаметър на 
заряда, mm

Дължина на 
заряда, mm

Скорост на дето-
на ия, m/

1.  тръби от  с дебелина на стената 2,5 mm

1.

2.

3.

4.

50

50

50

50

1200

1250

11 0

1220

370

4122

3095

3121

2.  пластмасов лаух

1.

2.

110

110

1200

1200

54 0

53 2

абл. 2. корост на детонация при различни диаметри на 
заряди на Елацит 1100  при иницииране с патронирано  

иогел  40 mm

№ по 
ред

Диаметър на 
заряда, mm

Дължина на 
заряда, mm

Скорост на дето-
на ия, m/

1.  тръби от  с дебелина на стената 2,5 mm

1.

2.

3.

4.

50

50

50

50

1200

1200

1100

1100

3 20

4117

3024

3103

2.  пластмасов лаух

1.

2.

3.

4.

110

110

110

110

1200

1200

1150

1150

4302

425

4 17

4425

абл. 3. корост на детонация при различни диаметри на 
заряда на Елацит 1100  с междинен детонатор 4 0  лят 
бустер

№ по 
ред

Диаметър на 
заряда, mm

Дължина на 
заряда, mm

Скорост на дето-
на ия, m/

1.  тръби от  с дебелина на стената 2,5 mm

1.

2.

3.

4.

50

50

50

50

1200

1200

1100

1100

4 0

4705

4912

4 51

2.  пластмасов лаух

1.

2.

3.

4.

110

110

110

110

1200

1200

1150

1150

5725

5211

200

572

в пластмасов шлаух с междинен детонатор тип лят 
бустер надвишава с над 300 до 500 m/s скоростта на 
детонация на зарядите от същия експлозив, иниции-
ран с 400  тротилова пресовка.

С изследваните експлозиви с марки „Елацит 1100“ и 
„Анфовекс“ бяха извършени промишлени изпитвания 

абл. 4. корост на детонация на Елацит 1100  с междинен 
детонатор 400  тротилова пресовка, иогел  40 mm и
4 0  лят бустер

№ по 
ред

Диаметър 
на заряда, 

mm

Скорост на детона ия, m/

с тротилова 
пре-совка 

400 g

иогел“ 
40 mm

с лят бустер 
450 g

1.  тръби от  с дебелина на стената 2,5 mm

1.

2.

3.

4.

50

50

50

50

370

4122

3095

3121

3 20

4117

3024

3103

4 0

4705

4912

4 51

средно 3512 3466 4769

2.  пластмасов лаух

1.

2.

3.

4.

110

110

110

110

53 2
54 0

-

-

4302

425

4 17

4425

5725

5211

200

572

средно 5421 4400 5715

иг.4. ависимост между скоростта на детонация и диаме-
търа на заряда на емулсионния експлозив с марка Елацит 
1100  в зависимост от междинните детонатори  1 - с межди-
нен детонатор лят бустер 4 0  2 - с междинен детонатор 
тротилова пресовка 400  3 - с междинен детонатор патро-
нирано - иогел  40 mm
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в „Кариера Огняново“  при иницииране с различни 
междинни детонатори. На  е показан общ вид 
на кариера „Огняново“ за добив на варовикови фрак-
ции.

В Кариера „Огняново“ ( ) в първи, втори и трети 
открити участъци сондажните заряди, заредени с „Ан-
фовекс“ бяха инициирани с по две тротилови пресов-
ки- 400 , един патрон „Риогел” Ø40 mm с маса 862  и 
един брой лят бустер с маса 450   . Сондажите 
в рудника и в трите участъка са с диаметър 102 mm и 
дължина 10-13 m. 

От извършените промишлени изпитвания се устано-
ви, че за конкретните условия инициирането на за-
рядите от „Анфовекс“ е напълно успешно, като един 
брой лят бустер заменя изцяло двата броя тротилови 
пресовки от по 400  или един патрон „Риогел“ с маса 
862 .

Междинните детонатори тип лят бустер бяха промиш-
лено изпитани в същите условия, в същите участъци 
на Кариера „Огняново“, при работа с емулсионния 
експлозив с марка „Елацит 1100“. Сондажите в рудни-

ка са с диаметър 127 mm и дълбочина 15-16 m. При 
използване на междинните детонатори ляти бустери 
се получиха много добри резултати с разрушаване-
то на масива и раздробяването на материала, като в 
един сондаж се използва по един бустер вместо по 
2 броя тротилови пресовки или един патрон „Риогел“ 
Ø40 mm.

Получените резултати са аналогични на тези при ини-
циирането на „Анфовекс“ На  е показана реално 
измерената скорост на детонация на заряда, иниции-
ран с един брой междинен детонатор тип лят бустер 
450 .

ИЗВОДИ

Въз основа на извършените лабораторно полигони и 
промишлени изпитвания с трите вида донорни заря-
да могат да се направят следните основни изводи:

l Междинните детонатори тип лят бустер са съвре-
менно и надеждно средство за иницииране на 
всички видове слабо чувствителни грубодисперс-
ни, водонапълнени и емулсионни експлозиви.

l Междинните детонатори тип лят бустер възпри-
емат безотказно детонация и са пригодени за 
работа с всички основни средства за взривяване 
като неелектрически детонатори, електродетона-
тори и детониращ шнур.

l Междинните детонатори тип лят бустер имат 
устойчива висока скорост на детонация от 7200 
до 7500 m/s вследствие на което дават с 15 до 
30% по голям импулс върху детонацията на слабо 
чувствителните грубо дисперсни експлозиви. Про-
мишлените изпитвания показват, че един брой лят 
бустер с маса 450  много по-пълноценно заменя 
като междинен детонатор най-малко два броя тро-
тилови пресовки от по 400  или един патрон „Ри-
огел“ с маса 862 .

l Междинните детонатори тип лят бустер имат от-
лична водоустойчивост, не се оронват и не за-
мърсяват околната среда при транспортиране и 
употреба. Те са освен това с дълъг гаранционен 
срок, над 10 години. Имат издаден сертификат за 
съответствие въз основа на Наредбата за същест-
вените изисквания и оценка на съответствието на 
взривни вещества за граждански цели.

l Всички тези качества на междинните детонатори 
тип лят бустер предопределят все по масовото им 
прилагане в минната практика, в откритите рудни-
ци и кариерите като и прилагането им в подземни 
условия. Те са едно съвременно средство за взри-
вяване с все по-големи перспективи за масово из-
ползване.

l Промишлените изпитвания показаха, че при ини-
цииране на емулсионните експлозиви и грубодис-
персните експлозиви с междинните детонатори 
тип лят бустер се получава стабилна детонация на 
зарядите с оптимално разрушаване на масива и 
раздробяване на материала, като броя на междин-
ните детонатори се намалява около 2 пъти.

иг. . Общ вид на кариера за добив на варовикови фракции -
Огняново

иг. 6. оле подготвено за зареждане за извършване на тех-
нологично взривяване на кариера Огняново
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l В резултат на извършените промишлени изпит-
вания, както и от лабораторно полигоните изпит-
вания се установи, че междинните детонатори 
тип лят бустер инициират безотказно и напълно 
надеждно всички типове слабочувствителни гру-
бодисперсни експлозиви като получавания пър-
воначален импулс в тях е с 15 до 30% по-голям 
отколкото при иницииране с междинен детонатор 
400  тротилова пресовка. От извършените про-
мишлени изпитвания се установи, че един меж-
динен детонатор тип лят бустер от 450  напълно 
заменя най-малко 2 броя тротилови пресовки от 
по 400  или 862  капсулочувствително ВВ.
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ABSTRACT

A number of historical documents, as well as ancient 
e cavations found in different parts of the world, tes-
tify to the traditions in the under round e traction 
of  dimension stone blocks. It is an indisputable fact 
that currently the open pit method is the most popu-
lar practice for e tractin  rock facin  materials. One 
of the main reasons for this is related to the lower 
production costs in open pit operation than in under-

round. A combination of eolo ical and technical 
factors contributes to the lower value - the relatively 
low thickness of the overburden layers and the pre-
dominant development of technolo ies that can of-
ten only be used outdoors. Currently, the total cost 
of minin  activities needs to be reviewed due to the 

rowin  number and types of constraints in recent 
years. In more and more countries, pressure is aris-
in  from environmental and technical constraints to 
reduce the number of open pits and to promote un-
der round minin .   

KEYWORDS: minin  of decorative stone, under-
round minin , rock facin  materials, stone cuttin  

machines, precision blastin

РЕЗ Е

За традициите в подземният добив на оразмерени 
каменни блокове свидетелстват редица исторически 
документи, както и намерени древни добивни изра-
ботки по различни точки на света. Безспорен факт 
е, че към днешна дата откритият способ е най-попу-
лярната практика за добиване на скалнооблицовъч-
ни материали. Една от основните причини за това е 
свързана с по-ниските производствени разходи при 
открита експлоатация отколкото при подземна. За 
по-ниската стойност допринася комбинация от гео-
ложки и технически фактори  относително  малката 
мощност на пластовете разкривка  и преимущест-
веното развитие на технологии, които често могат 
да се използват само на открито. Понастоящем, об-
щите разходи за добивни дейности следва да бъдат 
преразгледани, поради нарастващия брой и видове 
ограничения през последните години. Във все повече 
държави възниква натиск, породен от екологичните и 
от техническите ограничения за намаляване броя на 
откритите кариери и за насърчаване на подземната 
експлоатация.

Л ОВИ Д И  добив на декоративен камък, под-
земен добив, скалнооблицовъчни материали, каме-
норезни машини, прецизни взривни работи

Доклад, изнесен на  Национална научно-техническа конференция с международно участие ехнологии и практики при 
подземен добив и минно строителство , 4-7 октомври 2022 г.,  комплекс Орфей , гр. Девин, организирана от Научно-
технически съ з по минно дело, геология и металургия

Подземната експлоатация на оразмерени камъ-
ни има древен произход. Открити са доказа-
телства за такава дейност повече от хиляда 

години преди риста - в някои египетски кариери, 

монументален  мрамор на остров Парос в Гърция, 
подземни кариери в италианските карстови варови-
ци от римската епоха и др. Вероятно липсата на тех-
нически възможности при  древните каменоломни за 
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суровината широки камери е икономически целесъ-
образно да бъдат запълнени с отпадъчните скали в 
края на експлоатацията. Такава операция би могла 
да помогне за дългосрочната стабилност на минните 
изработки и да допринесе за драстично намаляване 
на визуалното въздействие на насипите около кари-
ерите.  

При прилагането на подземния добив, следва да се 
вземат предвид различните обременяващи аспекти 
при прокарването и мониторинга на изработките. 
Очевидно трябва да се гарантира дългосрочна ста-
билност на изработките, изискваща подходящи гео-
механични проучвания и проектиране, наблюдение и 
намеса в хода на дейностите, които не могат да бъдат 
обвързани само с опита (или понякога безотговор-
ността) на работниците. По-високите разходи в ран-
ните етапи на отварянето трябва да бъдат оценени, 
като се има предвид също, че част от потенциално 
експлоатируемия материал трябва да бъде оставена 
в целици (стълбове). Освен това не трябва да се пре-
небрегва необходимостта от осветителни и вентила-
ционни системи в подземните рудници, в зависимост 
от проблемите с безопасността и здравето, които 
обикновено се усложняват при работа в затворени 
пространства 7 .   

ПРИ ЕРИ О ДЕ РАННИЯ ОПИ В ПОДЗЕ -
НИЯ ДО ИВ НА О

Вследствие както на екологичните, така и на техни-
ческите ограничения, натискът върху индустрията за 
намаляване на откритите кариери и за насърчаване 

ИН НАДЕ ДА
О ЕВА е редо-

вен докторант към 
катедра Разра-
ботване на полез-
ни изкопаеми на 
Минно-геоложки 
университет „Св. 
Иван Рилски“, Со-
фия. По време на 
обучението си в 
бакалавърска сте-

пен участва в проект „Еразъм “ и има положен 
семестър в University of Castilla La Mancha, Ис-
пания. Има 20 публикации в областта на добива 
и проучването на скалнооблицовъчни материа-
ли, както и множество участия в различни меж-
дународни конференции и форуми в България, 
Италия, Турция и оландия. В професионален 
план се развива като минен геолог в „Мрамор 
Риолит Б“ АД. Изследователските и професио-
налните  интереси са в областта на технологи-
ите за добив и преработка на скалнооблицовъч-
ни материали.

ДО Д Р ИН ПЕ Р
Р ЕВ И ОВ е до-

цент в катедра „Подземно 
строителство“ при МГУ 
”Св. Ив. Рилски”.  Освен с 
преподавателска дейност 
има опит с участия в науч-
но-изследователски екипи 
в направление “Взривна 
техника и технологии” и 
консултантски услуги в 
сферата на взривните 

дейности и пиротехниката. Завършва магис-
тратура и защитава дисертационния си труд в 

ТМУ “Проф. Асен Златаров” - София. От 1995 г. 
натрупва професионален опит и развива уме-
ния като пиротехник, взривник, ръководител 
взривни работи и проектант на взривни работи.   
През 2019 г. е избран за „доцент“. Професионал-
ните му интереси са насочени към изследвания 
и разработка на нови експлозиви за работа в 
ограничени пространства и при утежнени ус-
ловия, както и към проектиране на специални 
взривни работи.

премахване на дебели откривни слоеве е предопре-
делила в тези ситуации скалните участъци с най-до-
бри качества буквално да се изземват в дълбочина 
„по жилата”. Днес, въпреки техническите затруднения 
и по-високите първоначални разходи ( ), може 
да се изтъкнат много причини за преориентиране 
към  подземен добив на скалнооблицовъчни матери-
али (СОМ). На първо място, структурното състояние 
на скалното тяло може да направи дадена открита 
кариера проблемна, поради високото повърхностно 
раздробяване или поради появата на неизползва-
еми слоеве, покриващи обработваемата част. Ако 
общото състояние на скалната маса е подходящо, 
селективната експлоатация позволява да се добиват 
предимно най-здравите материали с по-висок общ 
добив на блокове 10  . Понякога откритата кариера 
може да създаде и проблеми, свързани с рационал-
ната експлоатация на скалното находище, което е це-
нен и ограничен природен ресурс. Например, когато 
свободните площи са малко и разрешените места за 
добив са строго определени, откритите изкопи могат 
да доведат до неприемливи ситуации, както от тех-
ническа гледна точка, така и от гледна точка на без-
опасност - твърде дълбоки котловани и потенциално 
нестабилни откоси. Елиминирането на разходите, 
свързани с отстраняването на откривката и общото 
намаляване на материалите, които се депонират в от-
падъчните насипища, със сигурност са положителни 
аспекти, към които трябва да се добавят и редуцира-
ните въздействия върху ландшафта и околната среда 
в района 14 .  Важно предимство е, че подземните 
операции могат да се извършват независимо от ме-
теорологичните условия, като се избягват непроду-
ктивни спирания. Създадените при изземването на 
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Мотиви Положителни аспекти Отри ателни аспекти 

аракте-
ристики на 
скалното 
тяло

- възможности за по- 
лесно изпълнение на 
селективен добив  

- при невъзможност за 
открит добив.

- по-точно проучване и 
геотехнически изслед-
вания

- затруднения при харак-
теризиране на скалното 
тяло  

- възможни усложнения 
по време на експлоата и-
ята на находището (нали-
чия на разломни зони,

- подпочвени води, и т.н.

Технически 
и опера-
тивни

- липса на проблеми 
със стабилитета на 
откосите  

- възможност за работа 
независимо от метеоро-
логичните условия.

- подробни предварител-
ни проучвания   

- анализ на устойчивостта 
на изработките и оразме-
ряване на крепежите

- нужда от квалифи иран 
ръководен състав с подзе-
мен опит. 

Икономи-
чески 

- избягва се отстранява-
нето на разкривката

- намаляване количе-
ството на отпадъчния 
материал – възмож-
ност за депонирането 
му в изчерпаните забои

- понижаване на 
рехабилита ионните 
разходи  

- възможност за ико-
номии при повторната 
употреба на старите 
изработки  

- почти непроменено 
състояние на повърх-
ностния почвен слой. 

- по-висока ена на 
проекта  
- по-висока себестойност 
и по-слаба продуктивност 
в началните етапи на 
добива

- по-големи инвести ии

- разходи за възможни 
системни мероприятия по 
крепене на изработките.

Екологични

- по-малко визуално 
въздействие  

- понижаване на коли-
чествата скална маса за 
депониране  

- възможност за добив 
дори в защитени зони. 

- възможни проблеми на 
стабилитета в дългосро-
чен план

- възможно пресичане на 
подпочвени води.

на подземната експлоатация в развитите страни ще 
става все по-голям. Към настоящият момент, под-
земния добив е приложим основно за „меки скали“ 
като мрамор, варовик и шисти. За да стане икономи-
чески приемлив при „твърдите скали“, са необходи-
ми серия от  технологични подобрения 5 . Известно 
е, че към днешна дата в Европа се добиват различ-
ни относително меки скали: розови мрамори и ка-
фяви варовици в Португалия, шисти в Обединеното
кралство, Франция и Италия, жълти варовици в ър-
ватия. В Италия по подземен способ се добиват раз-
лични лито типове ( ). Възприетите технологии 
са с верижни каменорези и с диамантено-въжени ре-
зачки. 

абл. 1. Основни предимства и недостатъци при подземния 
добив на каменни блокове за скалнооблицовъчни цели

Понастоящем  се открива информация само за ня-
колко експериментални подземни кариери в твърди 
скали. В тях са приети различни технологични реше-
ния, като например една гранитна кариера в пония 
е разработена посредством резачки с водна струя и 
диамантени въжета 1 . Подземната кариера за син 
кварцит в Бразилия използва само диамантено-въ-
жени резачки. Кариерата за подземен добив на зелен 
кварцит в Италия експериментира диамантено-въ-
жени резачки, комбинирани с динамично разцепване 
чрез взривяване. В Швейцария има подземна карие-
ра за гнайс, която използва само експлозиви.  

ПОДЗЕ ЕН ДО ИВ НА АЛНОО ЛИ ОВ НИ
А ЕРИАЛИ В Л АРИЯ

Към настоящия момент единственият подземен 
рудник с валидна концесия за добив на оразмерени 
скални блокове за декоративно-облицовъчни и мо-
нументални цели „Изгорелица” се намира на около
1,2 km югозападно от село Басарбово, община Русе. 
Находището за добив на известният русенски варо-
вик е разположено в eдноименната местност и е в не-
посредствена близост до долното течение на река Ру-
сенски Лом. То се разработва от дружеството „Скални 
материали” АД. Районът на местонахождението се 
намира в Североизточна България и се отнася към 
Мизийската платформа. Установените най-стари по 
възраст скали са отложения на долната креда, ба-
рема и апта. В района на Басарбово се наблюдават 
само най-горните хоризонти на апта. Пълен профил 
на тези хоризонти е разкрит от двата бряга на река 
Русенски Лом. 

Геологопроучвателните работи за рудника са прове-
дени през 1971-1976 г. През 1984 г. се прави допроуч-
ване на находище Басарбово - участък гозападен, с 
което се доказват запаси от 7359,2 хил. m3 и вероят-
ни запаси около 1746,00 хил. m3 от меки органогенни 
варовици. Твърдостта на варовика е 3 по класифика-
ция на МООС. костта на натиск във въздушно сухо 
състояние се движи от 86 до 125 k /сm2. Горнището е 
устойчиво  представено е от твърди органогенни ва-
ровици. Промишленият пласт, в който се извършват 
добивните работи е предоставен от дребнодолинен 
бял до кремаво-бял варовик, който е твърде мек, лес-
но се реже с трион и е широко известен у нас, като ма-
териал за външна облицовка. Мощността на експло-
атирания пласт варира от 2 до 13 m (средна мощност
6 m). Той се намира на 50  60 m под повърхността и 
естествено и е естествено разкрит от левия бряг на 
река Русенски Лом ( ). Над него заляга едроче-
рупчест варовик, който се явява като маркиращ хо-
ризонт при експлоатацията на полезното изкопаемо. 

В промишления пласт е прокарана щолня, която 
служи за транспорт на готова продукция, доставка 
на машини и материали на забоите, и вентилация
( ). При подземния добив на полезни изкопаеми 
механичната вентилация е от особено важно значе-
ние за осигуряване на необходимите количества въз-
дух по работни места и рудника като цяло. Другата 
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иг. 1. Основни италиан-
ски подземни кариери за 
добив на скални блокове 
за декоративно-облицо-
въчни и монументални 
цели (Fornaro, Lovera)    

) елен офикацит от доли-
ната оста  B) ардолия ро-
зов мрамор  C) реча Oро-
бикa  ) Ласа бял мрамор  
E) онгломерат от езерото 
Изео  F) резен варовик от 

иченца  G) уфов варовик 
от Лече  H) Mраморни и ка-
менни басейни от арара и 

ардозо  ) орторо черен 
мрамор  ) исти от Лигу-
рия. 

Локацията на двата казуса е 
обозначена със звездичка
1) елен кварцит от доли-
ната плуга  2) иетра е-
рена от иренцуола

иг. 2.  ходът на подземния рудник за добив на скални бло-
кове Изгорелица

важна цел на вентилацията е намаляване на вредно-
стите до съответните пределно - допустими концен-
трации (ПДК) с цел осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд 11, 12 .

Тя е с максимална широчина 11 m по направление 
и дължина до границата на промишления пласт. На-
пречно на щолнята са прокарани добивните камери 

с ширина до 11 m. Разположени са шахматно с ре-
гулярни целици. Дължината им е до завършване на 
промишления варовик.  

При разработването на находището е приета камер-
но-стълбова система, с оставяне на опорни целици от 
полезното изкопаемо. Важен момент при разработва-
не на находището от гледна точка на безопасността 
е оценката на риска. Тя обхваща всички аспекти на 
производството, имащи отношение към здравослов-
ните и безопасни условия на труд. Основната цел е да 
се планират и предприемат необходими и обосновани 
мерки за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд 11 . Камерите се прокарват с шири-
на от 5,5 до 11 m в зависимост от минно-геоложките 
особености на месторождението и височината 3,2 - 
3,5 m - съобразно габаритите на каменорезните ма-
шини ( ).  

Добива на блокове русенски варовик се извършва с 
комплект каменорезни машини „Корфман”: 1 бр. СТ  
100 хоризонтал, 1 бр. СТ  100 вертикал и една ма-
шина СТ  55 ( ). Обикновено се нарязват пет 
хоризонтални и седем вертикални ряза. При това по-
ложение блоковете са с освободени повърхности от 
пет страни и се държат само със задната си страна 
откъм забоя. Отбиването на така нарязаните блокове 
става с хидравлична ръчна помпа. Помпата се поста-
вя в сряза между тавана и най-горния блок и се наг-
нетява. При достатъчно голямо налягане се откъртва 
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блок от най-горния ред. Той от своя страна действа с 
тежестта си върху останалите блокове под него, кои-
то също се откъртват. При разчет за годишната про-
изводителност по добив на блокове 462 m3, дневната 
е 1,8 m3.  

Рандеманът при добива на блокове русенски варовик 
е 65%. Загубите, които са 35%, се разпределят, както 
следва: 

- 14% - са технологични. Получават се при рязане на 
блоковете с каменорезни машини. Тези загуби са 
постоянна величина. 

- 21% - от загубите са по геоложки причини, така на-
речените “геоложки изненади”. Тази загуба е про-
менлива величина. 

Загубите в целици, които не са включени в горепосо-
чените са около 28% 16  

иг. 4.   Общ вид на подземните забои за добив на скални блокове в рудник Изгорелица

иг. 3.  олнята на рудник за добив на скални блокове Изгорелица  с гатерното отделение и водохранилище  утаител за тех-
нологична вода

арактерна особеност на този рудник е, че прера-
ботката на добитите блокове до готови продукти за 
експедиция към клиентите се извършва в подземни 
условия (в старите изработки). По този начин се из-
бягват вредни шумови и прахови емисии към окол-
ната среда и близките населени места. Спестяват 
се транспортни разходи от находището до външни 
преработвателни площадки. Биченето и обрязване-
то на блоковете варовик се извършва в гатерното 
отделение на рудника и върху дискова каменорез-
на поточна линия. При производството на заготов-
ки за облицовъчни плочи и масиви се използват 
два броя гатер-чаркове собствено производство
( ), оборудвани с триони. Двата гатера работят 
с 2 - 16 триона. Зъбите на трионите са армирани с 
видии. Превоза на блоковете от забоя до гатерното 
отделение се извършва с челен товарач. Натоварва-
нето на блоковете върху плота на гатерите става с 
телферен кран вътре в отделението и с ход на пло-
щадката пред него. 
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иг. 6. одземен сектор за преработка и гатерно отделение на рудник Изгорелица  

ри. Някои от тях са следствие от геоложки и геомеха-
нични характеристики - вида на скалата, структурата 
на скалната маса, топографската повърхност. Други 
зависят от производствени и икономически усложне-
ния - големи размери на изработките, параметри на 
крепежите и др. Дефинирането на геоложкия и гео-
технически набор от характеристики на района, къде-
то се предполага да се разработи находището, тряб-
ва да се основава на поредица от проучвания, които 
включват: повърхностно проучване на обекта, проуч-
ване на структурата на скалният масив, измерване 
на естественото (първично) напрегнато състояние на 
масива, геофизични проучвания, лабораторни изпит-
вания на ядкови проби. Коректно събраните данни 
в достатъчен обем и правилното класифициране на 
скалните разновидности в етапа на проучване водят 
до по-качествено и точно проектно решение при ре-

иг. .  аменорезни машини орфман   100 в добивните камери на подземния рудник за русенски варовик

Рудник „Изгорелица” разполага с подземно водохра-
нилище ( ), в което от технологичната вода се 
утаяват фините варовикови частици вследствие на 
рязането на блоковете в гатерното отделение. След 
изземването на суровината добивните камери се за-
пълват с отпадъчните скали и утаените фини фрак-
ции след преработването на суровината до крайни 
продукти ( ). От една страна това допринася за 
дългосрочната стабилност на минните изработки, а 
от друга - води до драстично намаляване на вредните 
въздействия от откритите депа върху екологичните 
системи в района. 

Е НИ Е И И Е НОЛО И НИ О О ЕНО И

Много аспекти оказват силно влияние върху проек-
тирането и развитието на подземните каменни карие-
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ализирането на добива с  минимализиран риск и с 
минимална нужда от  изменения в процеса на рабо-
та. рез проучване и прогнозиране на опасностите и 
прилагане на различни организационни, технически и 
технологични мероприятия ще се постигне адекватно 
управление на риска при подземния добив на полез-
ни изкопаеми. По този начин ще бъдат осигурени без-
опасни условия на труд на работниците при извърш-
ване на минните работи 11, 13 .

Добрата практика изисква проучвателни дейности да 
продължат по време на експлоатацията и да се до-
пълнят от система за мониторинг на скалния масив 
и крепежните конструкции. Такава система може да 
работи и след приключване на дейностите за добив, 
за да обезпечи общата стабилност на изработките. 
Приетият геомеханичен модел на подземните изра-
ботки трябва да се потвърди чрез проучване на база 
на сондиране и геофизични методи. Особено важно е 
да се проведе добре планирана серия от сондиране 
за взимане на ядки (с минимален диаметър  54 mm). 
Това позволява да се събере важна информация за 
структурата на масива   например вида, обема и 
геометрията на нарушеностите, ако има такива.Тази 
информация позволява геотехнологична класифи-
кация на масива по различните показатели (R D, Is, 
L-Hammer), които обобщават механичните свойства 
на скалите. Тези данни ни позволяват да използва-
ме и методите за проектиране, които се основават на
геотехнологичните класификации на скалните маси-
ви ( -System, RMR).

Така или иначе лабораторният анализ на обемите на 
пробите не може да даде прогноза за естественото 
поле на напреженията. Измерването му е важно в 
етапа на проектиране за оценка на състоянието на 
устойчивостта на изработката и по време на доби-
ва за проверка на вариацията на вторичните напре-
жения, предизвикани от дейността. Състоянието на 
напреженията може да бъде оценено чрез тестове 
за натоварване (натискомери, пресиометри, екстен-
зометри). В противен случай се използват контролни 
сондажи, в които се разполагат датчиците на измер-

вателното оборудване (цилиндрични клетки за на-
тиск, измервателни уреди за деформация на сондаж, 
дву/триаксиални деформационни клетки, тензиоме-
три). Напрежението винаги се измерва индиректно, 
извлечено от физически величини (премествания, 
деформации и др.). След като структурата на скални-
ят масив и характеристиките на скалната матрица са 
правилно охарактеризирани, статичното поведение 
на подземните изработки може да бъде изследвано с 
различни методи (аналитични или числени), базирани 
на различни теоретични модели  на прекъсната или 
непрекъсната среда. 

Първият подход описва добре реалното поведение на 
скалния масив с наличието на прекъсвания (пукнати-
ни, разломи и т.н.), които са представени от обеми в 
същия порядък на разглежданите. Вторият метод се 
използва за моделиране на ненарушени масиви, при 
които връзката между деформация-напрежение е не-
прекъсната, което позволява да се използва предпос-
тавка за хомогенност и непрекъснатост на масива. 
Аналитичните методи се прилагат предимно при регу-
лярно залягане на геоложките структури и опростена 
топология или за оценка на местна устойчивост на 
скалния масив. ислените методи се препоръчват 
при по-сложни случай  да се оцени взаимодействи-
ето масив  крепеж, бързо изменящи се геоложки 
условия в разглежданите участъци, като позволяват 
да се изследва по-комплексно деформираното и на-
прегнато състояние на масива. Популярни числени 
методи  са метод на крайните елементи (FEM), метод 
на граничните елементи (BEM), които са разработе-
ни за непрекъсната среда. За непрекъсната среда се 
използва Distinct Elements Methods - DEM 6 . В про-
цеса на моделиране на една и съща задача може да 
се използват няколко различни метода по целесъо-
бразност. Например в предварителния етап на оцен-
ка за дадена изработка може да се използва метода 
на граничните елементи за определяне на промените 
в напрегнатото и деформирано състояние на масива 
при прокарване на изработката, което да ни покаже и 
зоната на влияние, което ще окаже 8 . След събира-
не на достатъчно данни за масива се създава по-де-

иг. 7.  роцес на запълване на изчерпаните добивни камери с отпадъци от преработката на блоковете русенски варовик до 
готови продукти 
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тайлен модел, който се базира на метода на крайните 
елементи. рез него се прави валидация на избрания 
подход на прокарване и крепене 9 . Без значение от 
избрания метод, впоследствие моделът трябва да се 
валидира чрез събрания набор от измервания  да се 
извърши обратен анализ. 

Обратният анализ е необходим, за да потвърдим 
верността на предпоставките на модела и да имаме 
по-точна оценка за устойчивостта и риска. На осно-
вание представените рискови ситуации и явления и 
оценката на риска е необходимо предприемане на 
действия, чиято цел е неговото отстраняване или ми-
нимизиране 11 . Измерванията се извършват на база 
на създадена система за мониторинг в зоната на под-
земния добив и на повърхността 18 . Подобна систе-
ма определя местата и вида на измерванията, които 
са необходими. Също така се задава и честотата и 
точността, с която те трябва да бъдат извършвани. 
Инструментите и уреди, които се използват, следят 
деформации, ротации (чрез геодезически методи с 
репери, едноточкови или многоточкови екстензоме-
три и др.), напрегнато и деформирано състояние в 
масива (пресиометри, тензометрични датчици, клет-
ки за напрегнато състояние). Тези инструменти се 
монтират на характерни места, които ще позволят 
обратен анализ, и в проблемни зони, при които мони-
торингът гарантира сигурност. Такива зони са силно 
напукани части от масива, разломни зони, портали, 
целици. Някои автори предлагат и иновативни мето-
ди за измерване, които се основават на акустично 
излъчване, рефлектометрия във времева и оптична 
област, интерферометрия с ниска кохерентност, как-
то и радар 2 . 

ЗА Л И ЕЛНИ ЕЛЕ И

Проблемите с въздействието върху околната среда 
създават потенциални предпоставки за изискване на 
допълнителни разрешения от властите за разкрива-
не на нови находища и за усложняване на норматив-
ната уредба за открит добив. Тенденцията в световен 
мащаб е под натиска на еколозите и природозащит-
ните организации, отговорните инстанции все повече 
да настояват за преминаване към подземни добивни 
дейности. От съществено значение е да се създаде 
научна методология, основана на методически на-
блюдения и експериментални задачи, за изследване 
на физическите явления, свързани с откриването и 
управлението на каменна кариера. елите са мини-
мизиране на въздействието върху околната среда 
и на геоложкия риск, максимизиране на производ-
ствените резултати при най-ниска цена. Тясното съ-
трудничество между експертите по геоложки науки и 
минните инженери е база за устойчивото бъдеще на 
подземния добив на скалнооблицовъчни материали.   
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