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Над 3 хиляди работници от 
всички топлоенергийни цен-
трали и въгледобивни друже-

ства излязоха на 12 януари 2023 г. 
пред сградата на Народното събра-
ние на протест „Да защитим енер-
гийната сигурност на страната“. 

„Днес сме заедно всички за поре-
ден път, за да кажем на български-
те политици, че България не може 
и не трябва да затваря въглищни 
централи. Без тях няма бъдеще на 
икономиката. Днес централите да-
ват повече от половината електрое-
нергия, произведена в страната. Без 
тях около нас ще настъпи мрак –
Западните Балкани ще минат на ре-
жим на тока. Искаме българските 
депутати, тези, които намериха ку-
ража и силите да стигнат до един-
но решение и днес да го гласуват в 
парламента, да ни кажат как ще го 
изпълняват по-нататък. Те показаха, 
че в тежки моменти, за отговорни 
каузи, каквато е на нашата – тя е 
на миньори, на енергетици, на цяла 
България, намират сили да направят 
крачка в страни от партийния инте-
рес и да стигнат до това решение, 
което току-що гласуваха“, каза пред 
протестиращите президентът на 

европейската Зелена сделка за на-
маляване с 55  на общия въглеро-
ден отпечатък до 2030 г.  и затова 
няма причина да се поставят други 
междинни цели преди тази година. 
Димитров подчерта и единството, 
постигнато миналия месец на ор-
ганизираната от двата синдиката 
дискусия за премахване на изис-
кването за 40-те процента.

„Дотук имаме решение на НС и ще 
искаме това решение да стане факт, 
а не лист хартия, защото през 2020 г.
имаше едно решение на НС, но то 
беше нарушено, не беше изпълнено 
от определени правителства в Бъл-
гария. Оттук насетне искаме това 
бъде сложено на масата, да се из-
пълни в срока, в който е решено – до 
края на март тази година да бъде 
отворен Планът за възстановява-
не и да бъде предоговорена частта 
енергетика. Това значи, че ме има 
работа. 8 млрд. лв. генерира бъл-
гарската държавна енергетика през 
миналата година и подкрепи небито-
вите потребители и бита с регулира-
ните цени, така че да работи Бълга-
рия и да имаме ниска безработица. 
Всяко посегателство върху мините, 

Пре идент т на Кон едерацията на не ависи ите синдикати в лгария Пла ен 
Ди итров говори пред протестиращите в прис ствието на деп тати от вси ки пар-
ла ентарни гр пи

Конфедерацията на независимите 
синдикати в България Пламен Ди-
митров.

Той напомни, че страната е изпъл-
нила отдавна ангажимента си по 

СИНДИКАТИ  РАБОТОДАТЕЛИ И ДЕП ТАТИ ЕДИННИ 
СРЕ  ЗАТВАРЯНЕТО НА ЕНЕРГИ НИ МО НОСТИ

а 12 януари 2023 г. , след два часа дебати със 187 гласа „За“ Народ-
ното събрание задължи служебният кабинет да започне преговори 
с Европейския съюз за предоговаряне на Плана за възстановяване 

и устойчивост в частта „Енергетика“. С приетото решение парламентът за-
дължава Министерския съвет в срок до 31.03.2023 г. да предприеме всич-
ки необходими действия, въз основа на промяна в обективните обстоятел-
ства, невъзможността на България да изпълни поетия ангажимент и с цел 
постигане на приоритетите на плана REPowerEU да отправи обосновано 
искане до Комисията, като направи предложение за изменение на Плана 
за възстановяване и устойчивост и да постигне съгласие и предварител-
на положителна оценка от Европейската комисия за неговото изменение 
в няколко раздела. Целта е от плана да отпадне поетият ангажимент за 
намаляване на въглеродните емисии от производство на електроенергия 
с 40% до края на 2025 г., взимайки изходните нива от 2019 г. МС следва 
да предприеме такива действия, с които да гарантира привеждането на 
ангажиментите за декарбонизация в съответствие с общоевропейските 
цели, като се осигури работата на централите за въглища без ограничение 
поне до 2038 г.

На следващите седем страници ще припомним събития и изказвания, на-
стояващи за това решение и обосноваващи го.
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върху енергетиката значи точно обратното – безра-
ботица, затваряне на предприятия от всички сектори 
на икономиката. Това няма да го допуснем“, каза още 
Димитров.

По настояване на протестиращите пред тях излязо-
ха представители на всички парламентарни групи и 
подчертаха единството при вземането на решението 
за предоговоряне на Плана за възстановяване и за-
пазване на дейността на въглищните централи.

*

По-рано, на 1 .12.2022 г. КНСБ и КТ „Подкрепа“ 
бяха подготвили Декларация, с която се насто-
ява Народното събрание да задължи прави-

телството да предоговори плана. Декларацията бе 
подкрепена от над 0 участници - депутати от Г РБ, 
БСП, „Продължаваме промяната“, ДПС, „Български 
възход“, „Възраждане“. Под нея се подписаха и пред-
седателите на БСК и АИКБ Добри Митрев и Васил Ве-
лев, зам.-председателят на КРИБ Николай Вълканов, 
кметовете на Стара Загора ивко Тодоров, зам.-кме-
тът на Гълъбово Пламен Бараков, представители на 
общините Годеч, Бобов дол, Твърдица, Дупница, Дра-
гоман, представители на браншови камари, предпри-
ятия от енергийния и добивния сектор, синдикални 
председатели, лидерите на федерации от двете кон-
федерации. Декларацията бе подкрепена и от минис-
терството на енергетиката, от където подчертаха, че 
са необходими спешни действия, защото още от тази 
година България влиза в обяснителен режим пред 

вропейската комисия защо не изпълнява поетите 
ангажименти.

Пламен Димитров откри дискусията, като припомни, 
че финалният вариант на НПВУ не бе консултиран 
със синдикатите, както се казва в регламента за не-
говото изготвяне. Така бяха приети притеснителни, 

неизпълними или изпълними с огромни щети и жерт-
ви ангажименти, какъвто е този за намаляване на 
въглеродните емисии от производство на електрое-
нергия с 40  до 202  г.

„Този огромен проблем за бъдещето на българската 
енергетика трябва да бъде взет във Ваши ръце“, при-
зова участниците в срещата президентът на КНСБ. 
„Амбицията на днешната среща е да заявим, че повече 
така не може – НПВУ трябва да бъде преразгледан и 
този ангажимент да бъде предоговорен“, категоричен 
бе той.

нергийната стратегия на страната изтече през 
2020 г. А в момента все още нямаме обществено при-
ета нова такава. Понастоящем се взимат решения на 
парче, което създава допълнителни сътресения, каза 
още Димитров. Ангажиментът за намаляването на 
въглеродните емисии засяга особено много сърцето 
на енергийния ни сектор – Маришкия басейн. Тази 
година мините в региона имат позитивно финансо-
во салдо. Лидерът на конфедерацията отбеляза, че 
е отчетен рекорд от 35 млн. тона изкопани въглища.

Средства в размер на милиарди генерира българска-
та енергийна система. Ако бъдат затворени въглищ-
ните централи, ще пострадат както бизнесът, така и 
работещите в тях, а и потребителите, обясни Дими-
тров.

Той каза още, че синдикатите и всички подкрепящи 
отмяната на това задължение по Плана си дават 
сметка колко е труден пътят към постигането на 
тази цел. „Това обаче не означава, че ще се откажем“, 
заяви Пламен Димитров. „Ние не поставяме под съм-
нение общите цели на Европейския съюз в сферата на 
Зелената сделка. И България преследва тези цели, но в 
по-далечен хоризонт, а именно 2030-2038 г.“.

о енти от диск сията  органи ирана от двата синдиката - КНС  и КТ Подкрепа   на 16.12.2022 г. У астие в нея в е а още 
политици  ра отодателски и ран ови органи ации  представители на енерги ния и до ивния сектор  както и представители на 
о щините в които и а предприятия от посо ените сектори
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Държим да бъде свикан Консултативния съвет по Зе-
лената сделка, на който да бъде разгледан доклад 
на Министерството на енергетиката, съдържащ 
анализите, разработени от Комисията за енерги-
ен преход. Засега обаче има само предложение от 
страна на вицепремиера Атанас Пеканов за работ-
на среща по Плана. „Надявам се днес да приемем Де-
кларацията и тя да бъде изпратена до КСЕЗС“, завърши 
Димитров.

Има два реда в плана за възстановяване – на стра-
ница 113 от него, които са заплаха за националната 
сигурност. Не говорим за регионален, а за национа-
лен проблем. Ситуацията се подценява. На Консул-
тативен съвет за национална сигурност трябва да 
се вземе решение тези два реда за намаляване на 
емисиите с 40  да отпаднат, каза в края на диску-
сията председателят на Комисията по енергетика в 
Народното събрание Делян Добрев. Той се ангажира, 
че внесеното през ноември тази година от депутати 
от „Възраждане“ предложение за преразглеждане на 
НПВУ ще бъде разгледано в комисията, но напомни, 
че решенията на парламента се пренебрегват. На 
срещата бе подчертано, че на 31 януари 2020 г. НС 
задължи Министерския съвет да предприеме всич-
ки необходими мерки за недопускане в дългосрочен 
план да се прекрати функционирането и или ограни-
чаването на производствения капацитет на въглищ-
ните централи. Въпреки това в плана за възстановя-
ване през април тази година бе записан ангажимент 
за намаляване на емисиите от електроенергия с 40  
до края на 2025 г., което ще доведе до затваряне на 
мощности.

ленко Божков, зам.-министър на енергетиката, под-
черта единомислието на участниците в дискусията и 
каза, че министерството се присъединява и подкрепя 
декларацията. Той обясни, че ако трябва да намалим 
с 40  емисиите спрямо 201  г., това са 0 млн. тона 
емисии, колкото е годишното производство на Т Ц 
„Марица изток-2“. Няма начин да говорим за сезонно 
или временно намаление на работата, категоричен 
бе Божков. Той обясни, че в началото на следващата 
година ще бъде представена за обществено обсъж-
дане електроенергийна стратегия на страната.

Зам.-министър Ива Петрова обясни, че К иска ясно 
описание на прехода и има годишни ангажименти  
по изпълнението на НПВУ, което означава, че още 
следващата година страната ни ще е в обясните-
лен режим защо не ги покрива. Затова трябва да се 
действа бързо. Има и инвестиции, които трябва да се 
преразгледат, също и либерализацията на пазара на 
битовите потребители, преструктурирането на Б , 
каза Петрова.

Въглищните централи са жизненоважни за българ-
ската енергетика. Ние винаги сме настоявали пред 

К преходът да е плавен и справедлив, да не поставя 
под риск националната сигурност, да се взема пред-
вид спецификата на всяка държава. Поетият през ап-
рил тази година ангажимент в плана за възстановя-
ване не отговаря на тези изисквания и не защитава 
националния интерес. Трябва да се знае кой взе това 

решение  Кой определи 201  г. да е базова година , 
каза бившият министър на енергетиката и депутат от 
Г РБ в настоящия парламент Теменужка Петкова.

Георги Г оков от БСП посочи, че е наложително бъл-
гарското правителство да изпълни решението на 
парламента от 2020 г. за запазване на въглищните 
централи и те да работят до изчерпване на ресурса.

Депутатът от парламентарната група на „Продължа-
ваме промяната“ Радослав Рибарски изрази глед-
ната точка на своята партия, а именно, че войната 
в Украйна изгради нова социално-икономическа 
реалност, поради която дискутираната точка в ПВУ 
трябва да подлежи на отмяна. Рибарски също изказа 
подкрепа за Декларацията от страна „Продължаваме 
промяната“.

Председателят на АИКБ Васил Велев потвърди, че 
2022 година е рекордна по потребление на въглища 
за страната. И направи съпоставка  „Цената на при-
родния газ в Европа е 6 пъти по-висока от тази в САЩ. 
Газът ще продължи да бъде много скъп. По този начин 
Европа се самоубива като базова индустрия. Ние не 
трябва да участваме в такова ритуално самоубийство“. 
В края на своето изказване той заяви пълната под-
крепа от страна на Асоциацията.

Ако този ангажимент остане в ПВУ България ще бъде 
осакатена, не само регионите, както от гледна точка 
на социално-икономическо развитие, а и на демогра-
фия, посочи председателят на БСК Добри Митрев.

Участниците в дискусията посочиха, че е необходимо 
да се мисли и за изграждането на нови мощности. 
„Не бива да се заблуждаваме, че следващите 10-15 го-
дини ще имаме нова мощност. От износител ще станем 
вносител. Видяхме какво стана, когато аварира 6-ти 
блок на АЕЦ „Козлодуй“ и се наложи да внасяме елек-
троенергия. Този път трябва да се преборим докрай. 
Никой няма право да подлага българската енергети-
ка на тероризъм, подписвайки нещо някъде. Трябва 
да мислим за нови мощности. Имаме огромен воден 
ресурс, който не използваме – Струма, Места, язовир 
„Тунджа“. Имаме проектите, те са лесни за изпълнение, 
защо не ги правим. Трябва да помислим как да изграж-
даме“, коментира Николай Вълканов.

Председателят на едерацията на независимите 
синдикати на мин орите Валентин Вълчев призова 
към „запазване на българското“, така както всяка 
държава в С съхранява това, което има. „Да пока-
жем на българските миньори, че мислим за тях, за тех-
ните семейства и за бъдещето на България“, завърши 
той.

С единно мнение за отмяна на конкретния ангажи-
мент в дискусията се включиха и кметът на Стара 
Загора ивко Тодоров, депутатът от БСП Таско р-
менков, председателят на борда на директорите на 
Т Ц Бобов дол Кристина Лазарова, Ангелин Цачер – 
директор на СО, Рамадан Аталай от парламентарна-
та група на ДПС и др.

По материали на КНСБ
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„    ВЛАСТ  ВА “
БРАН ОВИТЕ ОРГАНИЗА ИИ В ЕНЕРГЕТИКАТА
ИСКАТ ПОВЕ Е РЕАЛИЗЪМ В ПОЛИТИКИТЕ
И МЕРКИТЕ ЗА ДЕКАРБОНИЗА ИЯ 

Над 700 посетители присъст-
ваха на второто издание на 

  на 20 декем-
ври 2022 г. в София Тех Парк. При 
пълна зала с лидерските екипи на 
парламентарно представените пар-
тии, правителството и индустрията, 
научния и гражданския сектор и 
водещите медии в България се от-
кри второто издание на форумът на 
платформата  .

Всяка от петте основни теми  

l Здравеопазване  
l нергетика  
l План за възстановяване  
l Устойчиво развитие и 
l Предприемачество, 

която бе във фокуса на дискусията 
на „   2022 ВЛАСТ, ЧУ-
ВА “ бе представена в три последо-
вателни панела  

l 40-минутен дискусионен панел 
за представители на работода-
телски, браншови и индустриал-
ни организации  

o er  S mmit 2022 г. с ра лидерските екипи на парла ентарно представените партии  правителството и инд стрията  на -
ния и гра данския сектор и водещи едии в лгария

На първо място те посочиха необ-
ходимостта от повече реализъм в 
политиките и мерките за декарбони-
зация по отношение на въглищните 
централи и поетите ангажименти  и 
премахване на административните 
бариери пред инвестициите в нови 
технологии.

Другите два пункта включваха съз-
даване на справедлив и съгласу-
ван със заинтересованите страни 
механизъм за прилагане на Регла-
мент С  2022 1 54 и гарантира-
не действието на компенсаторния 
механизъм до края на 2023 г., като 
същевременно се подготви пазарна 
реформа, която да позволи осигу-
ряване на дългосрочни договори за 
енергия за българските потребители.

До  р А с Геор е посочи, че 
първата основна тема е за повече 
реализъм в политиките и мерките 
за декарбонизация по отношение на 
въглищните централи. Той добави, 
че трябва да се премахнат и адми-
нистративните бариери пред инвес-
тициите в нови технологии. На второ 

l „Лидерите говорят“ за ясно и 
прагматично поставяне на про-
блеми и предлагане на решения  

l „Чувам ви“ – отговор на полити-
ците за обобщаване на чутото и 
очертаване на бъдещи стъпки.

В първия панел на сесията за енер-
гетика взеха участие В ер  Дре

о  – зам.-председател на Асоциа-
ция на търговците на енергия в Бъл-
гария, о  р  И  М е  –
изпълнителен директор на Бъл-
гарската минно-геоложка камара 
БМГК , Н о  Г о  – предсе-

дател на Асоциацията за произ-
водство, съхранение и търговия с 
електроенергия , р  
И о Н е о  – изпълнителен 
директор на Българска федерация 
на индустриалните енергийни консу-
матори Б И К .

Панелистите формулираха три ос-
новни приоритета, около които се 
е обединила цялата индустрия при 
предварителните срещи и разгово-
ри, и се нуждаят от решения през 
следващите  до 12 месеца.
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място – справедлив и съгласуван механизъм за прила-
гане на Регламент С  2022 1 54 – това да се случва 
достатъчно на светло и да е по начин, който да не за-
страшава средносрочната и дългосрочната конкурен-
тоспособност на енергийния бизнес. На трето място е 
гарантиране на компенсаторния механизъм до края на 
2023 г., като същевременно се мисли какво да се случ-
ва и след края на този период. Каква да бъде пазарна-
та реформа – как да се осигури конкурентоспособност 
на икономиката и необходимостта от осигуряване на 
енергия за развитието . 

Ние подкрепяме схемата за компенсации на бизнеса, 
каза В ер  Дре о , зам.-председател на Асоциаци-
ята на търговците на енергия в България. По думите му 
голяма част от безвъзмездната помощ беше поета от 
търговците на електроенергия. Според него в момента 
се планира как следващата година тези компенсации 
ще се продължат. Той изрази притеснения как ще се 
приложат мерките от страна на вропейския съюз С . 
Валери Дреников припомни, че С гласува регламент 
във връзка със спешна намеса срещу високите цени на 
електроенергията. Притесненията от страна на търго-
вците са как се предлага той да бъде приложен в бъл-
гарското законодателство. Самият регламент има три 
основни мерки - за намаляване на брутното потребле-
ние в страната, таван на приходите на производители и 
солидарни вносни от страна на компаниите, чиято дей-
ност е свързана с изкопаеми горива. Дреников счита, 
че в България не е приложена една от задължителните 
мерките – стимулиране за намаляване на потребле-
нието, което би намалило цените. За сметка на това се 
очаква да се обложат търговците на електроенергия. 
Според Дреников това би имало негативен ефект за це-
лия пазар в цялата схема за компенсиране на бизнеса. 
Затова той апелира да се приложи по най-добрия начин 
регламентът, който вече е приет, като в бъдеще да се 
търси по-активно участие на страната ни във форми-
ране на европейските политики.

До  р  И  М е , изпълнителен директор на 
Българската минно-геоложка камара, обърна внима-
ние на „Зелената сделка . Според него политиките в тази 
сделка към днешна дата изглеждат неприложими в це-
лия си спектър. Той изтъкна, че България в момента е на 
шесто място в С  по намаляване на емисиите спрямо
1 0 г. Ние сме достигнали нива от 40  и така се по-
стигнали изискванията на „Зелената сделка“. Индустри-
ята ни отговаря само за 0,2  от европейските емисии. 
Затова разговорите с вропейската комисия трябва да 
са съобразени с действителността в страната ни. Доц. 
Митев добави, че България трябва да използва всич-
ките си енергийни ресурси, но ролята на  местните въ-
глища още дълго време ще бъде водеща. Той посочи, 
че 5  от въглищните централи поддържат баланса в 
страната ни. Международните анализи показват, че за 
да се развият технологиите, ще се увеличи ползването 
на метали и други стратегически суровини от  до 15 

Представителите на ран овите органи ации в ели астие в п рвия панел на те а Енергетика . одератор по та и те а е 
доц. д-р Атанас Георгиев (на три ната) - главен редактор на списание тилитис

Доц. д-р ин . Иван итев  и п лнителен директор на л-
гарската инно-геоло ка ка ара  о рна вни ание на е-
лената сделка
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Про . дтн ин . Никола  В лканов – председател на УС и на лгарската инно-
геоло ка ка ара в е астие в панела идерите говорят  на те а Енергетика

пъти до 2030 г.. Очаква се употреба-
та на мед, олово и цинк за използ-
ването на възобновяеми източници 
да нарасне много.- например сега 
при слънчевите панели разходът за
1   за 5  мед. Той заключи, че
задължително трябва да развиваме 
и другите си местни енергийни ре-
сурси заедно с рециклиращите тех-
нологии, като това е пътят за избяг-
ване на кризи. Доц. Митев изтъкна 
и другите предизвикателства пред 
индустрията - финансирането, еко-
логичните и социални проблеми.

Н о  Г о  - председател на Асо-
циацията за производство, съхра-
нение и търговия с електроенергия 

, коментира, че асоциацията 
иска да бъдат опростени админи-
стративните процедури, като бъдат 
премахнати някои пречки, които 
възпрепятстват инвестициите в сек-
тора. На второ място да се заложи 
като стратегически приоритет раз-
витието и инвестицията в мрежата. 
Третият приоритет, който за асоциа-
цията е много важен, е да има пред-
видимост както в законовата рамка, 
която гарантира разработването на 
нови проекти, така и в дългосрочния 
период на експлоатацията. 

Д р  И о Н е о  - изпъл-
нителен директор на Българска-
та федерация на индустриалните 
енергийни консуматори Б И К , 
призова да се запази енергийната 
трансформация и да стане по начин, 
че да се запази сигурността на елек-
троснабдяването, да се гарантират 
конкурентни цени на електроенерги-
ята, както и да има по-технологично 
неутрален подход. Много от пред-
приятията имат вече изградени ин-
сталации за производство на елек-
троенергия за собствени нужни, но 
Найденов посочи, че целта не е те да 
станат енергийни предприятия, а да 
подобрят производството си, което 
трябва да е ефективно и конкурент-
но.

По въпроса за компенсациите за 
високите цени на електроенергия и 
тяхното прилагане, Найденов призо-
ва те да бъдат удължени и за 2023 г. 
Той изтъкна, че компенсациите през 
изминаващата година са предотвра-
тили затварянето на големи произ-
водства. По отношение на таваните 
на приходите на производителите, 
изпълнителният директор на Б И К 
е на мнение, че не бива енергетика-

Проф. Николай Вълканов посочи, 
че за 2022 г. в вропа са произве-
дени  млрд. тона въглища, докато 
България е произвела 30 млн. тона. 
Тоест, къде сме ние, къде е светът, 
коментира председателят на Бъл-
гарската минно-геоложка камара. 
Той добави, че цената на въглищата 
се е повишила многократно и днес е 
по-висока от цената на петрола. За-
това не само не трябва да се спира 
производството на въглища, а дори 
трябва да се увеличава производ-
ството на електроенергия от въгли-
ща. Ако не се вземат мерки сега, от 
01.01.2023 г. България ще трябва 
да започне да затваря мощности, 
смята той.

Българската индустрия отчита го-
лям ръст на производството, до-
пълни Вълканов. Страната ни е на 
трето-пето място в вропа по про-
изводство на мед, олово и цинк. 
„Нашата индустрия работи добре 
заради много инвестиции, които се 
направиха“, счита председателят на 
Българската минно-геоложка ка-
мара. Той обясни, че 7 млрд. лева 
са били инвестирани само през 
последните 5 години в минната 
индустрия. Това дава възможност 
България да е конкурентна и да 
произвежда продукти с висока до-
бавена стойност. „Това е пътят – ин-
вестиции, развитие, но България не 
може да си позволи да спре своите 
централи на въглища до 2025 г. с 
40 “, заключи проф. Вълканов.

та да се лишава от необходимите  
средства, но да се подобри бюдже-
тът за компенсиране на крайните 
потребители.

В частта „Лидерите говорят  изказ-
ване направи ро    Н

о  В о  – председател на 
Българска минно-геоложка камара.

В своето встъпление проф. Вълка-
нов припомни, че за последните 30 
години България, не само не е уве-
личила, но е намалила базовите си 
енергийни мощности. Възобновяеми 
енергийни източници В И  не могат 
да бъда изградени, защото няма 
как да се присъединят към мрежа-
та. Той посочи, че могат да се при-
съединят 2000  В И мощности, 
докато заявките са за 34 000 .
„Нито е възможно, нито ще се случи“, 
изтъкна проф. Вълканов.

Нито едно правителство и нито 
един парламент не са предприели 
мерки за изграждане на мощности 
за базова електроенергия, обърна 
внимание ораторът. Не само това, 
но и искат да се затваря базова 
мощност. Затова трябва да бъдат 
проведени разговори с вропейска-
та комисия, за да се отложи това 
„съсипващо за нашата енергетика 
мероприятие“. Той припомни за
подписаната от над 0 институции 
и специалисти Декларация, с която 
се настоява Народното събрание 
да задължи правителството да пре-
договори плана. 
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Представителите на полити еските партии  които в е а астие в третата аст на те а Енергетика  я а: Делян До рев от 
ГЕР  Асен Василев от Прод л ава е про яната  ин . Георги Са андов от лгарски в од

В третия панел, посветен на тема „ нергетика“ предста-
вителите на политическите партии, които взеха думата 
в третата част, бяха  Де  До ре  от Г РБ, Асе  В с

е  от „Продължаваме промяната ,  Геор  С м
о  от „Български възход .

„Чух добре трите приоритета и бих подкрепил всеки от 
тях. Най голям проблем е ангажиментът към плана за 
възстановяване и устойчивост. Тъй като потребление-
то расте всяка година, ние вероятно ще се превърнем 
във вносител , заяви в изказването си Делян Добрев.

Той разкритикува отново поетите от България ангажи-
менти за ограничаване на въглищните мощности и оп-
иса мрачна картина, при която икономиката ще се свие 
с около 4  по подобие на коронакризата при този сце-
нарий. Ако централите не бъдат затворени, а работят 
само в най-натоварените периоди, както предлагат от 
„Продължаваме промяната“, Добрев не вижда бизнес 
логика.

Аз не съм чувал за бизнес, който плаща разходи за 12 
месеца, но работи само 3“, подчерта той и апелира за 
свикването на КСНС и промяна в ангажимента за въ-
глищата, заложен в Националния план за възстановя-
ване.

Позицията му бе подкрепена и от неговия колега – бив-
шият енергиен министър на Г РБ е о С о , спо-
ред който въглищната енергетика ще е загубила над
  млрд. лв. до 2025 г. при зададения ангажимент в 
Плана за възстановяване.

На форума пролича разногласието между двете воде-
щи партии по темата за българските въглищни цен-
трали. „ вропа върви към затваряне на въглищните 
централи. Отказът от производство на електроенергия 
от газ ще доведе до дефицит на системата. Нужно е из-

вършване на сондажи за газ, за да се установят газо-
вите ни находища , отбеляза Асен Василев.

„Основен проблем за населението е повишаването на 
стойността на потребителската кошница на граждани-
те. Преди реализирането на поставените цели, ни е не-
обходима нова енергийна стратегия. Трябва да се ми-
сли за ревизиране на енергийния пазар с цел справяне 
с дисбалансите , представи позицията си инж. Георги 
Самандов.

Въпросите в енергетиката бяха дискутирани и в темата 
„План за възстановяване и устойчивост“, където учас-
тие взеха А с Пе о - зам.-министър председа-
тел по управление на европейските средства, е о 
С о  - ПП Г РБ, р Х с  А емо  - ПП ДПС и др.

„Дългосрочната цел за климатична неутралност до 
2030 г. остава, междинните цели трябва да бъдат обект 
на предоговаряне“, каза служебният вицепремиер Ата-
нас Пеканов“. Той наблегна на факта, че в енергетиката 
ситуацията коренно се е променил от началото на годи-
ната. „Въглищният сектор у нас има огромни печалби. 
Междинните цели, които са изглеждали реалистични, 
може би вече не изглеждат така и трябва да се про-
менят“, коментира вицепремиерът. „Зеленият преход“ и 
изграждането на възобновяеми енергийни източници 
стават още по-ключови, остават и целите за климатич-
на неутралност до 2030 г.“, заяви Атанас Пеканов.

Модернизацията на електроразпределителната мрежа 
е от ключово значение, за да стане енергийната ни сис-
тема подготвена за включването на всички енергийни 
източници през идните години, смята той.  Според него 
това ще се случи, само ако се направят правилните 
промени в Закона за В И и в Закона за енергетиката, 
каза вицепреми рът.

БМГК
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Инж. Николай Пелтеков е новият изпълнителен ди-
ректор на „Асарел-Медет“ АД от 4 януари 2023 г.
Досегашният изпълнителен директор инж. Дел-

чо Николов ще продължава да бъде председател на 
Управителния съвет на дружеството. В духа на фир-
мените политики и ценностите на „Асарел-Медет“ АД 
двамата и занапред ще работят за осигуряването на 
приемствеността и за дългосрочното устойчиво разви-
тие на компанията. 

Ин . Никола  Пелтеков е новият и п л-
нителен директор на Асарел- едет  АД

ИН  НИКОЛА  ПЕЛТЕКОВ Е НОВИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 
ДИРЕКТОР НА „АСАРЕЛ МЕДЕТ“ АД

Промяната става факт, след като Надзорният съвет 
на „Асарел-Медет“ АД реши да бъде увеличен броят 
на членовете на Управителния съвет от четири на пет 
и определи нов петгодишен мандат на съвета. За нов 
член на Управителния съвет бе избран инж. Николай 
Пелтеков. Надзорният съвет утвърди също решение-
то на новия състав на Управителния съвет, с което се 
избира новият изпълнителен директор на компанията.

Инж. Николай Пелтеков е част от екипа на „Асарел-Ме-
дет“ от 25 години, като доказва своя професионализъм 
по време на кариерното си израстване като дългогоди-
шен член на висшия мениджърски екип. На 15 февруа-
ри 2022 г. той е избран за генерален директор на „Аса-
рел-Медет“АД, като преди това три години е директор 
„Ремонтни дейности“. Започнал е своето развитие като 
механошлосер и механик в рудник „Асарел“, след което 
става началник на участък „ЦПТ и Западно насипище“. 
Ръководил е цех „Ремонт Обогатителна фабрика“, на-
правление „Ремонти“ и отдел „Инженеринг на ремонта“. 

Завършил е „Комплексна механизация и поточни ли-
нии“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рил-
ски“. Роден е на 5 декември 1 71 г. в гр. Панагюрище. 
Семеен, с една дъщеря.

Предлагаме на вниманието на читателите част от 
интервюто с новия изпълнителен директор на „Аса-
рел-Медет“АД инж. Николай Пелтеков пред изданието 
на „Капитал“ – „Кариери“. 

„Асарел-Медет“ АД

- Като какъв тип лидер се самоопределяте?

- За мен успешният лидер трябва да е ефективен, да 
дава добър личен пример и да мотивира хората.

Държа на честността, професионализма и умението 
да се работи в екип. Затова всеки трябва да е наясно 
какво се очаква от него, да разбира своята роля и да 
поема отговорността си.

Смятам, че когато работниците имат подкрепата на ръ-
ководството, те наистина могат да направят чудеса. А 
добрите резултати идват, когато работата се върши с 
желание, иначе е по-добре да не се захващаш с нея. 

Цялото интерв  с новия и п лнителен директор на Асарел- едет  АД ин . Никола  Пелтеков пред и данието на Капитал  –
Кариери  етете на то и линк: http :// .karieri.bg/ne /40073 moti a i ata-na-horata-e-na - azhna-za- peha-inzh-niko

- Какви ще са предизвикателствата при управлението на 
хора в бъдеще в миннодобивната индустрия?

Новото поколение минни специалисти ще е още по-от-
дадено на дигиталната трансформация.

Но пред лидерите на бъдещето ще си остане същото 
предизвикателство - как да мотивират хората, така че 
да са успешни и щастливи на работното си място, за да 
разкриват пълния си потенциал. При управлението на 
хора това е било актуално винаги – и преди 50 години, 
и днес.

МОТИВА ИЯТА НА ХОРАТА Е НА ВА НА ЗА СПЕХА
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„ЕЛА ИТЕ МЕД  АД С ОТЛИ ИЕ „   
НА   БЪЛГАРИЯ

„ лаците-Мед“ АД, част от Група Г ОТ МИН, 
получи награда в класацията   
на   България, като лидер в добивния 

сектор.

В присъствието на повече от 200 представители на 
висшия мениджмънт на водещи български и междуна-
родни компании, както и представители на търговски 
камари и браншови организации,   ком-
паниите бяха наградени по време на официална цере-
мония на  декември в Гранд отел Милениум София. 

Наградата на „ лаците-Мед“ АД бе връчена на инж. 
Стоил Димитров, генерален директор „Производство“ 
от Иванка Иванова, главен оперативен директор и 
член на Борда на директорите на Орбико България и 
Румъния.

Ин . Стоил Ди итров  генерален директор Прои водство  в 
Елаците- ед  АД пол и наградата от Иванка Иванова  гла-

вен оперативен директор и лен на орда на директорите на 
Ор ико лгария и Р ния

  , част от бившата  е най-голяма-
та Група за бизнес информационни услуги в гоизточ-
на вропа, а от 23 Декември 2021 г., след придобиване, 
стана част от Международната група , разположе-
на на 4 континента.  

„Елаците-Мед” АД

„За нас тази награда е оценка за нашата работа и 
е ясен знак, че вървим в правилната посока. Ком-
панията реализира през годините дълготрайни ин-
вестиции, запазва и разкрива нови работни места, 
инвестира в иновации и се грижи за природата и 
местните общности“, каза инж. Димитров.

За 10-та поредна година инициативата отличава ком-
пании, отговарящи едновременно на няколко измери-
ми и обективни критерии, без намесата на субектив-
ното мнение на жури или на резултати от публично 
проучване. 

„ГЕОТРЕ ДИНГ  АД ПОДПИСА НА ГОЛЕМИЯ ДОГОВОР 
ЗА ИНД СТРИАЛНИ Г МИ 

„Геотрейдинг“ АД подписа договор за по-
купка на индустриални гуми . 
Договорените количества са за период 

от 3 години и са най-големите за територията на 
България, съобщиха от търговското дружество. 

„Геотрейдинг“ АД и Бриджстоун България имат 
търговски отношения от 2013 година и това е ес-
тествено продължение на нашето дългогодишно 
и успешно партн орство“, каза г-жа милия Или-
ева – изпълнителен директор на Геотрейдинг АД. 
Благодарение на този договор дружеството ще 
осигури навременни доставки на кариерни гуми 
за самосвали на своите клиенти. 

„Всички от екипа на Бриджстоун България се гордеем с 
факта, че нашата компания е избрана за основен достав-
чик на индустриални гуми. Това е един от нашите най-го-
леми договори за доставка на този размер гуми в Европа. 
Bridgestone Corporation е доказан световен лидер в областта 
на индустриалните гуми. Подписването на този дългосро-
чен договор с „Геотрейдинг“ АД отново демонстрира висо-
ките стандарти и качеството на продуктите на Bridgestone. 
Благодаря за доверието и вярвам, че това е поредната стъп-
ка от едно дългогодишно успешно сътрудничество между 
нашите компании“, каза Иво Добрев мениджър за Бълга-
рия и Северна Македония на  .



НОВИНИ

11ИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ     1-2/2023

„ДЪНДИ ПРЕ ЪС МЕТАЛС“  „ГЕОТРЕ ДИНГ  И 
„МИНСТРО  ХОЛДИНГ   ДЪЛГОГОДИ НИ ПАРТН ОРИ 
НА ИНИ ИАТИВАТА ЗА АКАДЕМИ НИТЕ ОСКАРИ

За седма поредна година на официална церемония, 
организирана от вестник „24 часа“, бяха връчени 
Академичните оскари, с които се отличават бъл-

гарските университети според рейтинга на висшите 
училища. На събитието присъстваха вицепрезиден-
тът на Република България Илияна отова, служебни-
ят министър на образованието и науката проф. Сашо 
Пенов, 11 министри на образованието от българските 
правителства след 1 0 г., ректори на отличените уни-
верситети, представители на бизнеса.

Георги Стойчев, ръководител на екипа, който подгот-
вя рейтинговата система, изнесе данни от социоло-
гическо проучване, според което сред младите 1  -

2  г.  университетите оглавяват класацията по дове-
рие, получавайки в тази възрастова група рекордно ви-
соки стойности за целия период от 2010 г. насам. През 
юли 2022 г. 5  от младите заявяват, че имат доверие 
на висшите училища в страната, а сред всички остана-
ли доверието в тях е по-голямо от това в С, банките, 
болниците, армията и др. 

„Една от задачите е да опитаме да подобрим качеството 
на училищното образование и да преодолеем неравен-
ствата, за да могат хора, включително от уязвими общ-
ности, да получат добро образование. Оттук нататък 
потенциалът на висшето ще зависи много от това, което 
се случва в училищното“ - каза Стойчев.

Индустриалните гуми  са подходящи за ра-
бота в тежки условия, при които се изисква допълни-
телна защита срещу механични повреди и работа при 
големи температурни амплитуди. Те имат по-добро 
сцепление, по-висока устойчивост на срязване, шарки-
те на протектора удължават живота на гумите, а под-
силените рамена намаляват щетите на страничната 

Представителите на Геотре динг  АД Краси ир Деков и Ива ло Иванов – а .-т рговски директори  Е илия Илиева – и п. 
директор и на ridge tone - Иво До рев – енид р а лгария и Северна акедония и Кана е ада – отговорник а инд с-
триалните г и а Европа при подписването на на -голе ия договор а инд стриални г и

стена. С индустриалните гуми  машините 
изминават по-големи разстояния и повишават своята 
производителност. С тези гуми се оптимизира времето 
за престой на механизацията при подмяна и ремонт на 
гуми.

„Геотрейдинг” АД
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Вицепрезидентът Илияна отова връчи отличието на 
университета с най-много първи места по професио-
нални направления –  Софийския университет „Св. 
Климент Охридски.  Получи го ректорът проф. Анастас 
Герджиков“. „Рейтинговата система е пътеводител на 
младите хора за бъдещето и картина на висшето обра-
зование“, каза вицепрезидентът Илияна отова.

Проф. дтн инж Николай Вълканов, Председател на Съ-
вета на директорите на „Минстрой олдинг“ АД, пред-
седател на УС на Българска минно-геоложка камара 
и председател на Съвета на настоятелите на МГУ „Св. 
Ив. Рилски“ връчи наградата на акад. Лъчезар Трайков, 
ректор на Медицинския университет в София за първи-
те места в три направления - „Медицина“, „Обществено 
здраве“, „Стоматология“, „ армация“. 

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ е 
класиран на първо място в направление „Проучване, 
добив и обработка на полезни изкопаеми“ в Рейтингите 
на университетите в България.

милия Илиева - изпълнител н директор на „Геотрей-
динг“ АД, част от Група Г ОТ МИН връчи наградата 
на ректора на университета проф. Ивайло Копрев. „За 
мен е изключителна чест, че „Геотрейдинг“ АД, част от 
Група ГЕОТЕХМИН, за поредна година връчва награда-
та на Минно-геоложкия университет. Нашето сътрудни-
чество е дългосрочно и през тази година продължихме 
да го подкрепяме, да даваме стипендии, да организи-
раме стажантски програми, участвахме и в оборудва-
нето на първия интерактивен кабинет в университета. 
Осигуряваме възможност на студентите да практику-
ват при нас със съвременни машини и технологии и да 
искат да останат да се реализират в България“, каза 

милия Илиева. 

„Искам да благодаря на минната индустрия, че през тези 
70 г. е опората на страната и нашия университет. Под-
земните богатства не само под земята, богатствата са 
нашите деца. Мисията ни е да образоваме тези деца и 
мисля, че ние всички се справяме с тази задача.“ С тези 
думи проф. Копрев прие отличието.

„Това, което не може да порасте, може да се добие: 
това е връзката ни с Аграрния университет. Продъл-
жете да бъдете иновативни и да давате възможност 
на студентите“ – с тези пожелания директорът „Раз-
решителни и правни дейности  на „Дънди Прешъс Ме-
талс  Ирена Цакова поздрави ректора на Аграрния уни-
верситет - Пловдив, проф. ристина нчева за първото 
място в направления „Растениевъдство  и „Растителна 
защита .

Университет по архитектура, строителство и геодезия –
София зае първо място в рейтинга по направление 
„Архитектура, строителство и геодезия“. Проф. дтн 

Е илия Илиева - и п лнителeн директор на Геотре -
динг  АД  аст от Гр па ГЕОТЕ ИН вр и наградата на рек-
тора на ниверситета про . д-р ин . Ива ло Копрев

Про . дтн ин  Никола  В лканов  Председател на С вета 
на директорите на инстро  олдинг  АД  председател на 
УС на лгарска инно-геоло ка ка ара и председател на 
С вета на настоятелите на ГУ Св. Ив. Рилски   вр и на-
градата на акад. е ар Тра ков  ректор на едицинския 

ниверситет 

„Имам честта да познавам всички министри тук и 
да знам колко допринесоха за образованието в Бъл-
гария. Ние сме пример как бизнесът трябва да рабо-
ти с висшите учебни заведения - имаме стипендии, 
стажантска програма, апаратури, уреди, зали. Проф. 
Копрев знае колко много се разви в последните го-
дини Минно-геоложкият университет. Не трябва 
само да разчитаме на държавата да даде помощ 
за университетите. Нашето образование е на из-
ключително високо ниво, имам пряко наблюдение 
над това. Голяма част от ръководителите на фирми 
са завършили в България. Трябва да се радваме на 
нашето образование, но да не чакаме, а да бъдем 
съпричастни. Ако щете, бизнесът да изнася лекции, 
ние правим това. Благодаря на „24 часа“. Трябва да 
бъдем заедно бизнес и образование, за да вървим 
напред“,  категоричен бе проф. Вълканов.
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инж. Николай Вълканов, Председател на Съвета на ди-
ректорите на „Минстрой олдинг“ АД, председател на 
УС на Българска минно-геоложка камара и председа-
тел на Съвета на настоятелите на МГУ „Св. Ив. Рилски“ 
връчи отличието на проф. Иван Марков, ректор на Уни-
верситет по архитектура, строителство и геодезия.

„Геотрейдинг“ АД, част от Група Г ОТ МИН, „Дънди 
Прешъс Металс“ и „Минстрой олдинг“ АД са дългого-
дишни партн ори на инициативата на вестник 24 часа 
Рейтинг на българските висши учебни заведения. 

По фирмени материали

Про . дтн ин  Никола  В лканов вр и отли ието на про . 
Иван арков  ректор на Университет по ар итект ра  строи-
телство и геоде ия

Ирена Цакова  директор Ра ре ителни и правни де ности  
на Д нди Пре с еталс  вр и наградата на про . рис-
тина н ева  ректор на Аграрния ниверситет - Пловдив 

ВЕЛИК БОГОЯВЛЕНСКИ ВОДОСВЕТ БЕ ОТСЛ ЕН
В „АСАРЕЛ МЕДЕТ“

Велик огоявленски водосвет е отсл ен  пред ир ения параклис Света огоро-
дица – ивоприе ен и то ник  в Асарел- едет  Панаг рище

Велик Богоявленски водосвет 
беше отслужен на  януари 
пред фирмения параклис „Све-

та Богородица – ивоприемен из-
точник“ в „Асарел-Медет“. Ритуалът 
беше уважен от председателя на 
Управителния съвет на компанията 
инж. Делчо Николов, изпълнителния 
директор инж. Николай Пелтеков, 
десетки работници, специалисти и 
мениджъри от дружеството, които 
запалиха свещ с молитва за здраве 
и благополучие, както повелява тра-
дицията за Богоявление.

„Да сте живи и здрави всички и Бог 
да дари мир и благоденствие в до-
мовете на всички, които живеят в 
община Панагюрище“, пожела архие-
рейският наместник на Панагюрска 
духовна околия ставрофорен свеще-
ноиконом Атанас Манолов.

„Асарел-Медет“ АД
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„ ОНД ЗА ПОДКРЕПА И НАСЪР АВАНЕ
НА МИКРО  МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС В ОБ ИНИТЕ 

ЕЛОПЕ  АВДАР И ЗЛАТИ А“ 
ВЕЛИ АВА БРОЯ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

На 2  януари 2023 г., в конферентната зала на 
„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ АД, се прове-
де официалното годишно събитие на Сдружение 

„ онд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и 
среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Злати-
ца“. Наред с отчет на дейността, на церемонията бяха 
раздадени плакети и сертификати на бенефициентите, 
които получиха финансиране от онда през изминала-
та 2022 г. 

Ани опова  р ководител Вр ки с о ществеността  на др еството приветства вси ки прис стващи на с итието  а Красен 
Кискинов  председател на УС на онда подро но ра ка а а де ността пре  и иналата година

Компанията беше представена от  е ом р Ве
о , генерален мениджър на „Дънди Прешъс Металс 

Челопеч“ АД, Ире  о , директор „Разрешителни 
и правни дейности“ и член на Управителния съвет на 

онда и А  о о , ръководител „Връзки с общест-
веността“. Населените места, учредители на онда - 
Челопеч, Чавдар и Златица, участваха в церемонията 
чрез кметовете, председателите на Общинските съвети 
и представители на работните групи. На събитието при-
състваха още партн орите от банка „Кей Би Си Груп“ и 
представители на местните медии.

А  о о  приветства всички присъстващи и ги поз-
драви за положения труд и усилия. 

„Надявам се бъдещите кандидати да оценят Вашите до-
бри стъпки през изминалата година и да последват Вашия 
пример като развият проектите си чрез Фонда за подкрепа 
и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общини-
те Челопеч, Чавдар и Златица.“

„През 2022 г. Фондът постигна успех с финансирането 
на 11 проекта в трите общини, които откриха нови 15 
работни места. Общата грантова стойност, осигурена 
безвъзмездно от „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ за 
финансираните проекти е на стойност 306 812 лв. Фи-
нансираните проекти са в областта на услугите и жи-
вотновъдството.“ - отбеляза Кр се  К с о , пред-
седател на УС на онда, който подробно разказа за 
дейността през изминалата година.  

Преди да вр и плакетите  ин . Цвето ир Велков  генера-
лен енид р на Д нди Пре с еталс Челопе  по ела 

спе  на вси ки астници
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ария То ева - председател на О С Чавдар  Стоян Генов - к ет на о щина латица и Алекси Кесяков - к ет на о щина Челопе  
и ка а а лагодарност на Д нди Пре с еталс  и подкрепа а онда

Видео с част от финансираните проекти внесе духа на 
инициативата и желанието за развитие. Най-важните 
гости, заради които се състоя официалната церемо-
ния бяха предприемачите, които успешно стартираха 
или развиха своя бизнес през 2022 г., благодарение на 

онда за подкрепа и насърчаване на микро, малък и 
среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица. 

то какво споделиха кметовете

„Искам да благодаря на „Дънди Прешъс Металс“, че 
отвори тази възможност за всички общини Челопеч, 
Чавдар и Златица. Вие гледате към бъдещето и помага-
те на местните хора и се стараете да осигурявате всич-
ко възможно за доброто развитие, откликвате за всяко 
нещо, от което имаме нужда, и сте отговаряли на всички 
въпроси. Надявам се да има много нови проекти и усво-
ени средства за в бъдеще.“ – сподели М р  Томе , 
председател на ОбС Чавдар. 

„Днес прекрачихме прага на „Дънди“ със самочувствие 
за добре свършена работа през изминалата година. Това 
беше годината, когато беше осъществен пика на добро-
то ни партньорство с „Дънди“ и в частност проектът за 
микро, малък и среден бизнес. Макар и малко късно, 
радвам се, че успяхме да стъпим на педалите и макар 
да имаме най-малък фонд, сме първенци тази година. 
Поздравявам „Дънди“, екипът, който работи по проекта, 
екипите на общините и г-жа Миндилова. Младите хора, 
които са тук опровергават мнението, че в регион Сред-
ногорие младите търсят само сигурността на бизнеса 
в големите предприятия. Те са тук и доказват обратно-
то.“ – каза С о  Ге о , кмет на община Златица.  

„Чувствам се удовлетворен от инициативата, която по-
казва, че район Средногорие е водещ. В началото бях 
скептичен относно частната инициатива, но това, което 
виждам, ме кара да мисля, че има частна инициатива, 
има кой да я движи и Фонда ще предлага още по-големи 
възможности за всички, които искат да се възползват 
от него. 

СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ  ПОЛ ИЛИ
ИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ  Г

l „Тес  “ ЕООД  И р е  мо ере  
е   ро о с о  е  ро  

  ре ос е  с  о ер

l „Пер е  р с “ ЕООД  По е 
е   с е о м о о с е 

 е е  о  с

l „О с о Др ес о е о е “ ЕООД  с
  о с   с ро е с о о

l „П  Х “ ООД  И р е  К м
 о  с   о  о   

мре о о о ор е  ер е   мер  
 е е   р     р  с   

Ком е с „Боро  м“

l „А ор “ ООД  С р р е  о  с   
р с е с оро е  ре р   еме е

с е р

l „Де р  “ ООД  Мо ер р е е ос  
 осер  „Де р  “

l ЕТ „До о П о   То “  По е 
е   с е  мо емо о о

е е е

l „Д р ер е “ ЕООД  Р р е  мо ер
р е   е ос   е ер р  м
ор

l ЕТ „Гер  И с    О ор е  
р орс  с о

l „З рос “ ЕООД  Мо ер   о о
р е о  р р е е    

р орс е   р с рс  с   о
е е е ос   ом  ре  

м е  е ер е р о
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„Дънди Прешъс Металс“ е най-социалната фирма в Бъл-
гария и не спирам да го повтарям вече 15 години, защо-
то това е факт. Жалко, че примерът не е заразителен за 
останалите фирми в района, но и за фирмите в Бълга-
рия. „Дънди“ има сериозен социален ангажимент за об-
щините и този Фонд е още едно доказателство за това. 
На Фонда и на „Дънди“ пожелавам да продължавате все 
така и ще имате нашата благодарност и подкрепа.“ – от-
беляза А е с  Кес о , кмет на община Челопеч. 

Преди да започне с връчването на плакети,  е
ом р Ве о , генерален мениджър на „Дънди Прешъс 

Металс Челопеч“ сподели  „Един чудесен пример как за-
интересованите страни и всички ние заедно можем да 
работим добре. Пожелавам на всички участници успех 
в това, което са започнали. Системният подход изисква 
късмет в началото, устойчивост като първа фаза и рас-
теж във втора. Така че това Ви желая от сърце! Нека 
вървим заедно напред и да постигаме целите, които по-
ставихме пред този Фонд, който води до благоденствие-
то в района, създаването на устойчив бизнес и устойчи-
ви работни места.“ 

„Искам да благодаря на целия екип на Фонда и да спо-
мена, че не само Фонда работи, но със всяко следващо 
финансиране помага все повече и изчиства все повече 
проблеми, които имаше в началото. Призовавам все-
ки, който иска, да кандидатства. Вторият път е по-лес-
но.“ – каза Е е  С е , която получи финансиране 
на проект Къща за гости – „Пайн ил“, етап 2.

„Аз съм бивш служител на дружеството и след напус-
кането ми „Дънди Прешъс Металс“ продължава да 
подкрепя мен лично и нашия район. Пожелавам поне 
още 50 години компанията да продължава да ни под-
крепя“ – сподели З р  Бо о , собственик на „За-
рос 7“ ООД. ирмата получи финансиране за разши-
ряване на дейността и повишаване на ефективността 

Ин . Цвето ир Велков  генерален енид р на Д нди Пре с еталс Челопе  вр и плакети на предприе а ите  които 
спе но стартира а или ра ви а своя и нес пре  2022 г.  лагодарение на онда а подкрепа и нас р аване на икро  ал к 

и среден и нес в о щините Челопе  Чавдар и латица. 

на салон за фриз орски и бръснарски услуги чрез въ-
веждане на фотоволтаични елементи.

Припомняме, че основните цели на онда са осигуря-
ване на устойчиво развитие на общините, създаване на 
нови работни места и дълготрайна заетост и подобря-
ване благосъстоянието на населението. 

От стартирането си през 2021 г. всяка година ондът 
определя сумите, които ще бъдат разпределени между 
трите общини. Всеки желаеш би могъл да кандидатства 
с проект, спазвайки обявените условия за конкретния 
приемен период. Приемните периоди се обявяват ня-
колко пъти в годината, докато има налични средства 
от определените за годината. Проектите се разглеждат 
както от банката-партн ор, така и от работната група 
за всяка община. Консултантите от „Смарт А Груп“ да-
ват становище за проектите. Работната група за всяка 
от общините е съставена от двама представители на 
общината, определени със заповед от кмета, плюс два-
ма представители на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“. 
Одобрените проекти се финансират на принципа 45  
грант, 45  заем от банката-партн ор и 10  самоучас-
тие за общините Челопеч и Чавдар, и 50  грант и 50  
заем от банката-партн ор за община Златица. Най-ва-
жните условия за финансиране на проектите, които 
всеки кандидат трябва да изпълни, преди да подаде 
своята кандидатура са

l Проектът да не бъде зависим от минната дейност

l Да създаде устойчиви работни места.

От създаването си през 2021 г., когато ондът стартира 
дейността си като пилотен проект между „Дънди Пре-
шъс Металс Челопеч“ АД и общините Челопеч, Чавдар 
и Златица жъне успех. За две години бяха финансирани 
общо 1  проекта и бяха открити нови 24 работни места. 

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД
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„ ОНД ЗА ПОДКРЕПА И НАСЪР АВАНЕ НА МИКРО  
МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС В ОБ ИНА КР МОВГРАД“ 
ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА ОТБЕЛЯЗА СПЕХИТЕ НА 
БЕНЕ И ИЕНТИТЕ

На 31 януари 2023 г. се проведе официалното го-
дишно събитие на Сдружение „ онд за подкрепа 
и насърчаване на микро, малък и среден бизнес 

в община Крумовград“, по време на което бяха разда-
дени сертификати и плакети на бенефициентите, които 
получиха финансиране през изминалата 2022 г. 

По време на събитието, което се проведе в заседа-
телната зала на Община Крумовград, „Дънди Прешъс 
Металс Крумовград“ АД беше представена от Л о
м р Х о , генерален мениджър на Дружеството в 
Крумовград, Весе  Ко о , юрисконсулт и член на 
Управителния съвет на онда, Д  С , специа-
лист „Корпоративна социална отговорност“ и Х ме  
Х с , специалист „Връзки с обществеността“. От стра-
на на общината присъстваха Се  Ме ме , кмет на 
община Крумовград, А  Х ме ме , зам.-кмет 
на общината и член на УС на онда и Ме  Б р м

, председател на ОбС Крумовград и член на УС на 
онда. Участие в церемонията взеха Красен Кискинов, 

председател на УС на онда, представители на „Кей Би 
Си Банк България“ АД – Х р м  Х р м е  и 
Л  А е о , и представители на местните медии. 

Д  С приветства всички присъстващи по 
време на церемонията и даде думата на Себихан 
Мехмед, кмет на община Крумовград и домакин на съ-
битието.

„За мен е чест като кмет на община Крумовград да за-
стана пред Вас и да поздравя всички, които са се въз-
ползвали от този Фонд. За пореден път искам да благо-
даря на всички, с които заедно запретнахме ръкави и по 

СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ  ПОЛ ИЛИ
ИНАНСИРАНЕ  ПРЕЗ  Г

l „ЗП  Р ос  С о  С ое “  рое   
р р е  е ос  ре  

е  е   о ор е  о е о о 
с о с о

l „К с р“ ЕООД  р р е ре е о 
 ео е ес  с

l „Е  Е ер “ ЕООД  р е  о ор
е  с о о оме е е  р е 

 о о о  е р
l „Бос ор “ ЕООД  р р е  е

ос  ре  е  е   о ор
е  е е е о

l „ЗП Б ро  А ме  А мо “  р р е 
 е ос  ре  е  е   

о ор е  р е ерм
l „Н  КАПС“ ЕООД  рое  ро о с о  

ом с  е  о  р   р о
l „Л  с с ем“ ЕООД  рое   р е  

осер  
l „ЗП А ем Х с “  е  еме е

с  е   о о о  е р
l „Ем р МС “ ЕООД  рое   о ор е 

 с ро рес ор
l „ПИМ МЕТАЛ“ ЕООД  с р р е  е   

ро о с о  о р о   ме  е

l „Г НД ЕЛ БГ“ ЕООД  рое   ро о
с е  е   е  е

l „Бор  С ор БС“ ЕООД  р р е 
е   ро о с о

l „Др  Ко  Гм Х“  ЕООД  рое   р р
е е   о   рер о   е
е  ме  

l „ЗП С м р К р о “  е  
е   ремо   с р

l „ЛИДИЯ ОТОГРА ИЯ“ ООД  е  
е   о ор е  о ос о  

Се и ан е ед  к ет на о щина Кр овград и о ир 
а нов  генерален енид р на Д нди Пре с еталс 

Кр овград  ЕАД в Кр овград по вре е на с итието

наше предложение и със съгласието на „Дънди Прешъс 
Металс Крумовград“ учредихме това Сдружение. Осо-
бено през последната година Фондът заработи с пълна 
пара. По време на пандемията и предизвикателствата, 
свързани с инфлацията също имахме перипетии, с кои-
то успяхме да се справим. 
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За мен този Фонд е като дете, което 
отрасна в ръцете ни и на което се 
радваме. Както когато виждате про-
хождащо, проговарящо и успяващо 
дете, по същия начин ние се радваме 
на стъпките и успехите на Фонда. Той 
създава устойчиви работни места, 
дава възможност на младите да ос-
танат в Крумовград, създава въз-
можност за алтернатива на бизнеса, 
който на територията на община Кру-
мовград, се развива.“, сподели Себи-
хан Мехмед. 

Преди пристъпване към най-вълну-
ващата и очаквана част от събитието, 
а именно връчването на сертифика-
тите и плакетите към предприема-
чите, Красен Кискинов разказа за 
успехите на онда през изминалата 
година. Акцент на събитието беше 
и излъчването на видео с част от 
проектите, които бяха осъществени, 

закриването на рудник „Ада тепе“, 
чрез подкрепа и насърчаване на 
предприемачеството и финансира-
не на бизнес инициативи на местно 
ниво. Развитието на региона, в кой-
то работим, и където живеят нашите 
служители и техните семейства, е от 
съществено значение за нас. След-
вайки основната си цел „Разкриваме 
ресурси и създаваме стойност, за да 
растем и просперираме заедно“, сме 
иновативни, както в производството 
и грижата за околната среда, така 
и в партн орствата си с местната 
общност. С обособяването на „ онд 
за подкрепа и насърчаване на ми-
кро, малък и среден бизнес“ работим 
устремено в подкрепа на предприе-
мачеството и целим разкриване на 
нови работни места извън сферата 
на минното дело.

ондът стартира официално през 
201  г. по съвместна инициатива 
на „Дънди Прешъс Металс Крумов-
град“ и Община Крумовград и в из-
пълнение на поетите ангажименти 
по Меморандум за разбирателство. 
„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ 

АД осигури грант от 5 млн. долара, 
а банката партн ор „Кей Би Си Банк“ 
отпусна същата сума под формата 
на кредит с преференциални усло-
вия. .

От август 2021 г. схемата на финан-
сиране е следната – 55  грант, 35  
кредит и 10  самоучастие. Прио-
ритетните области за развитие са 
животновъдство, земеделие, прера-
ботка на животинска и земеделска 
продукция, и други производствени 
дейности. Кандидатите, които не са 
жители на община Крумовград, но 
искат да развиват бизнес на нейна-
та територия с подкрепата на онда, 
се допускат ако разкрият минимум 
3 нови устойчиви работни места на 
пълен работен ден. 

През 2022 г. финансираните проекти 
са 15, а създадените работни места 
33. Общата грантова стойност, оси-
гурена безвъзмездно от компанията 
за финансираните проекти е 1 3 5 

50 лв. Проектите са в областите зе-
меделие, производство и услуги. 

От 201  г. до момента ондът в Кру-
мовград жъне огромни успехи. и-
нансираните проекти са 4 , а генери-
раните нови работни места цели 12 .

„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД“

Гости и ене ициенти  които пол и а инансиране пре  2022 г. на годи ното о и-
циалното с итие на Сдр ение онд а подкрепа и нас р аване на икро  ал к и 
среден и нес в о щина Кр овград

благодарение на финансирането от 
онда през 2021 г. Огромен инте-

рес и любопитство предизвикаха 
историите на бенефициентите, които 
вече могат да се похвалят с успеш-
но работещи бизнеси. По този начин 
те вдъхнаха още повече увереност 
у миналогодишните предприемачи, 
показвайки им, че смелите идеи мо-
гат да бъдат осъществени с много 
труд и постоянство.

Любомир айнов и Себихан Мехмед 
връчиха сертификатите и плакетите 
на присъстващите бенефициенти, 
които получиха финансиране през 
2022 г. и им пожелаха здраве, бере-
кет и много бъдещи успехи. 

Припомняме, че проектът цели да 
подпомогне устойчивото развитие 
на община Крумовград, както по вре-
ме на експлоатацията, така и след 
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За поредна година в навечерие-
то на коледните и новогодишни 
празници „ лаците-Мед“ АД,

част от Група Г ОТ МИН, дари 
основни хранителни продукти на 
осем общини от Средногорието и 

трополе. Дарението бе направено 
в подкрепа на уязвими хора в нужда 
и дейността на социалните патро-
нажи в трополе, Мирково, Чавдар, 
Челопеч, Златица, Пирдоп, Коприв-
щица и Антон. Също така помощ по-
лучиха и детските градини в община 

трополе и училището в Лопян. Ос-
вен за нуждаещите се в осемте об-
щини, хранителни продукти получи 
и Ловчанска митрополия, за да бъ-
дат подпомогнати хора в нужда и от 
епархията. 

Общото количество на дарени-
те продукти са близо 40 тона. От
„ лаците-Мед“ организираха логис-
тиката по доставката на продуктите, 
а екипи от общините подпомогнаха 
тяхното разтоварване и насочване 
към нуждаещите се граждани. 

Всички общински ръководства са 
благодарни за поредния жест от 

Елаците- ед  АД  аст от Гр па ГЕОТЕ ИН дари основни ранителни прод кти на 
осе  о щини - Етрополе  ирково  Чавдар  Челопе  латица  Пирдоп  Копривщица 
и Антон

„ЕЛА ИТЕ МЕД  АД ДАРИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОД КТИ
НА Н ДАЕ И СЕ ЗА КОЛЕДА

а Коледа и Нова година Елаците- ед  
аст от Гр па ГЕОТЕ ИН  арадва де-

цата от десет детски градини в Етропо-
ле и Средногорието

„ЕЛА ИТЕ МЕД  АД ЗАРАДВА ДЕ А ОТ ЕТРОПОЛЕ
И СРЕДНОГОРИЕТО ЗА КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА

За Коледа и Нова година
„ лаците-Мед“ АД, част от Гру-
па Г ОТ МИН, зарадва за по-

редна година децата от десет детски 
градини в трополе и Средногори-
ето. Компанията дари средства за 
закупуване на играчки и помагала 
на детските заведения, като част от 
своята корпоративна социална от-
говорност. 

страна на „ лаците-Мед“ и изказаха 
огромната си признателност за под-
крепата към инж. Драгомир Драга-
нов, изпълнителен директор на ком-
панията и проф. дтн инж. Цоло Вутов, 
управител на „Геотехмин“ ООД.

Целта на обединените усилия на 
„ лаците-Мед“ и местните общински 
ръководства е ефективна и навре-
менна помощ, която максимално 
бързо да достигне уязвимите групи 
и нуждаещите се. 

„Елаците-Мед“ АД
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„Големи благодарности за всичко, което напра-
вихте, в един толкова тежък момент  Профе-
сионализмът ви наистина е от голямо значе-

ние“, каза заместник-кметът на община Карлово Данка 
Зидарова-Люртова при посещението си в „Асарел-Ме-
дет“ на 20 януари. Представители на 0бщина Карлово 
специално посетиха компанията, за да изразят призна-
телността си за оказаната от дружеството ни помощ 
при преодоляване на щетите от наводнението през ме-
сец септември миналата година. 

Гостите разгледаха фирмената експозиция с изведена 
от експлоатация стара минна техника и научиха повече 
за производствените процеси в рудник „Асарел“ от из-
пълнителния директор инж. Николай Пелтеков и инж. 
Иван Чолаков – директор „Производствени дейности“. 

Представители на 0 щина Карлово специално посети а Асарел- едет  АД  а да и ра ят при нателността си а ока аната от 
др еството по ощ при преодоляване на щетите от наводнението пре  есец септе ври иналата година

ГОСТИ ОТ ОБ ИНА КАРЛОВО ПОСЕТИХА „АСАРЕЛ
МЕДЕТ“  ЗА ДА БЛАГОДАРЯТ ЛИ НО ЗА ПОМО ТА 
В ТЕ ЪК МОМЕНТ

През есента те бяха сред хората, които с очите си видя-
ха пораженията от незапомненото бедствие в карлов-
ското село Каравелово. Тогава „Асарел-Медет“ помог-
на за отстраняването на щетите, като спешно осигури 
тежка техника – верижен булдозер „Катерпилар“  

 с обем на греблото от ,7 куб. м и челен товарач 
  с обем на кофата от 4,2 куб. м, които бяха из-

теглени от производството. В продължение на месец 
технологът от рудник „Асарел“ инж. Цветан Николаев 
и машинистите на пътно-строителни машини Цветан 
Петров и Димитър Карабойчев помагаха за разчиства-
нето на инфраструктурата в Каравелово. По-рано кме-
тът на община Карлово д-р мил Кабаиванов изпрати и 
официално благодарствено писмо за помощта на ком-
панията.

„Асарел-Медет“ АД

Малките палавници от община трополе - от Детска 
ясла ,,Патиланци , ДГ ,,Звънче , ДГ ,, делвайс  и ДГ 
,,Слънчице  и от Средногорието – от ДГ „Дора Габе“, с. 
Мирково, ДГ “ астливо детство“, с. Чавдар, ДГ „ анс 
Кристиян Андерсен“, с. Челопеч, ДГ „Слънце“- гр. Зла-
тица и филиал към ДГ „Слънце“ и ДГ „ влампия Веки-
лова“ - гр. Копривщица, посрещнаха с радост новите си 
придобивки и се впуснаха във весели игри. 

Благотворителната инициатива на „ лаците-Мед“ е 
в помощ на колективите от детските градини в рабо-
тата им за развитието потенциала на децата, техните 
умения и таланти. С новите играчки и пособия игрите 

и учебният процес ще бъдат още по-забавни, желани и 
ползотворни. 

Ръководствата на детските заведения изказаха сър-
дечна благодарност към ръководството и целия екип 
на компанията за съпричастността и приятелския 
жест.

С тази своя инициатива „ лаците-Мед“ АД дава своя 
принос за общата кауза децата да растат пълноценно, 
да им бъдат осигурени необходимите условия за ка-
чествен учебно-възпитателен процес и да има повече 
детски усмивки. 

„Елаците-Мед“ АД
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НАГРАДИХА ОТЛИ ИЛИТЕ СЕ АСТНИ И НА 
ДЕВЕТНАДЕСЕТАТА НА ИОНАЛНА МЛАДЕ КА 
НА НО ПРАКТИ ЕСКА КОН ЕРЕН ИЯ  НА НТС

На 17 и 1  ноември 2022 г. в На-
ционалния дом на науката и 
техниката се проведе деветна-

десетото издание на Националната 
младежка научно-практическа кон-
ференция 2022.

След две годишно провеждане он-
лайн заради ограниченията по вре-
ме на пандемията Деветнадесетата 
национална младежка научно-прак-
тическа конференция събра над 40 
млади учени и специалисти от уни-
верситети, институти, от бизнеса, 
както и ученици, които представиха 
свои доклади, проекти и разработки. 
Представените доклади предизви-
каха интереса на участниците и има-
ше много въпроси и дискусии след 
всяка една презентация.

Докладите бяха издадени в сборник, 
който участниците получиха при ре-
гистрацията. Конференцията беше 
структурирана в четири сесии спо-
ред тематичните направления.

Заслужава да се отбележи отлично-
то представяне на специалистите от 
А Ц „Козлодуй“, „ лаците-мед“ АД, 
както и докторантите и студентите 

от имикотехнологичен и металур-
гичен университет и институтите на 
Българска академия на науките.

Няколко дни по-късно, в рамките 
на Младежката конференция, в гр. 
Правец бе проведена нейната пета 
секция, посветена на ученическо-
то научно-техническо творчество. 
Домакин на мероприятието беше 
Националната професионална гим-
назия по компютърни технологии и 
системи.

След провеждане на конференцията 
и изнасянето на докладите, комисия 
прецизира представянето по време 
на конференцията, публикувания 
доклад в сборника, изпратените ре-
цензии и според критериите, посоче-
ни в поканата  актуалност, приноси, 
област и обхват на приложимост в 
науката и практиката, специфични 
резултати и собствено участие бяха 
наградени следните доклади

ПЪРВА СЕК ИЯ  І награда: Поли-
на Кесова - Подобряване на ефек-
тивността на система за енергиен 
мениджмънт и мониторинг на пока-
затели на качеството на електроенер-

гията. II награда  Иван Стефанов - Ци-
фрово управление на преобразувател 
за изравняване на напреженията в 
система за съхранение на енергия  IІI 
награда  Олег Михайлов – Приложе-
ние в Solidworks за автоматизирано 
определяне на захващането на цилин-
дрични детайли за машинна обработ-
ка.

ВТОРА СЕК ИЯ  І награда  Антон Ива-
нов - изследване на  деформационни  
процеси  на свлачище „Дългия яр“ с 
помощта на  данни, допълнени 
от II награда  Тодор Влахов - На-
нотънки фосфолипидни молекулни 
монослоеве  отклик спрямо кадми-
еви йони, изследван чрез снемане на 
електрохимични импедансни спек-
три  ІІІ награда  Дина Цоневска - Сис-
тема за управление и мониторинг на 
пътища в България.

ТРЕТА СЕК ИЯ  І награда  Преслав 
Георгиев – Студентски проект за 
леки самолети.

В четвърта и пета секция участие 
взеха ученици и ученически колек-
тиви с доклади за разработки, ре-
ализирани по време на учебната и 
извънкласна дейност по тематични-
те направления на конференцията. 
Поради отличното представяне на 
участниците от четвърта секция, ко-
мисията единодушно прие да бъдат 
присъдени две първи награди.

ЕТВЪРТА СЕК ИЯ  І награда  Алек-
сандра Умленска -  
2021  Борис Кис ов - Система за на-
блюдение на горски масиви на база-
та на .

ПЕТА СЕК ИЯ  І награда  Михаил 
Белчев, Александър Белчев – 3  мо-
дел на историческа възстановка на 
гр. Павел баня  II награда  Иван Ни-
колов – интелигентен контейнер за 
отпадъци  III награда  Иво Иванов – 

лектронна платформа за медиате-
ка  и Радостин Динов – Итерактивна 
игра тип „Стани богат“ с въпроси за 
подготовка за ЗДИ по Б Л.

НТС по минно дело, геология 
и металургия

Деветнадесетата национална ладе ка на но-практи еска кон еренция с ра 
над 40 лади ени и специалисти от ниверситети  инстит ти  от и неса  както и 

еници  които представи а свои доклади  проекти и ра ра отки
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Днес всички водещи произво-
дители на мобилни роторни 
трошачки предлагат едно-

площни и двуплощни ситови модули 
с рециркулация, които се монтират 
към главната изходяща транспортна 
лента на машината. По този начин 
трошачката може да произвежда са-
мостоятелно два или три вида край-
ни продукти - примерно жп фракции 
0-31 мм и 31-50 мм. В съчетание с 
една мобилна наклонена триплощ-
на пресевна инсталация могат да се 
произвеждат ефективно пет готови 
фракции за асфалт или бетон. Сами-
ят допълнителен ситов модул към 
трошачката обикновено може лесно 
да се монтира и демонтира.

Но освен за преработка на взривена 
скална маса и речна баластра, мо-
билните роторни машини намират 
приложение също при трошене на 
преработени руди и минерали. Те 
успешно се използват за трошене 
на въглища в малки рудници, където 
няма твърди включения, които биха 
могли да повредят машината.

Мобилните роторни трошачки са 
много популярни в Западна вропа 
в бизнеса с рециклиране на стро-
ителни материали  стоманобетон, 
тухли, асфалт и др. Очаква се този 
вид приложение да се развие и у нас, 
тъй като нормативната рамка на 

МОБИЛНИ РОТОРНИ ТРО А КИ ЗА РАБОТА
В ОТКРИТИ Р ДНИ И И КАРИЕРИ

Днес трошачките със съвременни 
дизел-електрически задвижвания се 
заявяват като най-енергийно ефек-
тивни. В допълнение, хидравличната 
им система е сведена до минимум, 
както и разходите за нейната под-
дръжка. Някои производители пред-
лагат и изцяло електрически моде-
ли, захранвани с кабел. Обикновено 
те са с по-малка производителност, 
колесна ходова част и в транспортно 
положение се теглят от камион като 
полуремарке.

Освен споменатия допълнителен 
ситов модул към изходящия кон-
вейер, има и други нови решения за 
повишаване на производителността, 
ефективността, издръжливостта и 
качествената работа на мобилни-
те роторни трошачки. На входа на 
машината вече се монтират вибра-
ционни питатели, съчетани в едно с 
двуплощно сито. То отделя предва-
рително замърсителите и по-дребни-
те фракции, като не им позволява да 
влязат в трошачната камера. Така го-
товият продукт е по-чист, а износва-
нето на чуковете и отражателите се 
намалява. За максимална ефектив-
ност на този процес производители-
те предлагат и опцията за двуплощен 
възел за предварително пресяване, 
който работи независимо от вибра-
ционния питател, т.е. има самостоя-
телно задвижване и вибрация.

С съюз изисква влагането на все 
по-големи дялове рециклирани ма-
териали в новото строителство.

В общия случай мобилните ротор-
ни трошачки разчитат на мощен 
дизелов двигател, който задвижва 
директно хоризонтален ротор с че-
тири чука чрез ремъчна предавка 
или съединител мобилните машини 
с вертикален ротор са рядкост . А 
за задвижването на транспортните 
ленти и други агрегати обикновено 
се използва хидравлика.

През последните -7 години все 
по-популярно става дизел-електри-
ческото задвижване. То е съставе-
но от дизелов двигател и бордови 
електрогенератор. диният вариант 
е дизеловият двигател да задвижва 
директно ротора, а транспортните 
ленти и други агрегати, оборудвани 
с електромотори, да използват елек-
тричество.

Вторият вариант е с по-голям бор-
дови електрогенератор, който за- 
хранва мощен електромотор за 
задвижването и на ротора. При тази 
конфигурация производителите обо-
рудват машината така, че тя да може 
да се захранва алтернативно с елек-
тричество с кабел от мрежата, къде-
то това е възможно.

Мобилните роторни трошачки са най-често срещани в кариерите за 
добив на инертни материали за строителството, но те намират и ре-
дица други ефективни приложения. Могат да работят в етапите на 

първично, вторично или третично трошене директно в забоя, осигурявайки 
желаната кубична форма и високо качество на крайния продукт. Произво-
дителностите им започват от 250 т ч и достигат 00 т ч, а ходовата им част 
може да бъде верижна или колесна. Мобилните роторни трошачки нерядко 
могат да се видят в експлоатация като част от технологична линия заедно 
с други мобилни трошачни машини челюстни и конусни  и пресевни инста-
лации. Но голямата им популярност се дължи на факта, че в много случаи 
те могат да работят напълно самостоятелно.
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Високото качество на произвежда-
ната продуктова гама се гарантира 
от модерния завод на компанията 

На следващите страници предста-
вяме пет от популярните марки 
мобилни роторни трошачки според 
заявените от производителите про-
дуктови гами, технико-технологични 
преимущества и специфични техни-
чески решения.

ANACONDA

   е 
реномиран производител на мобил-
на трошачна и пресевна техника  че-
люстни и роторни трошачки, накло-
нени пресевни инсталации, машини 
за първично пресяване скалпира-
не , барабанни сита, стакери, пресев-
ни машини с миене и обезводнители. 
През тази година предстои премие-
ра на мобилна конусна трошачка.

Компанията е основана през 2005 г. 
като специализиран подизпълнител, 
но три години по-късно се разраства 
и започва собствено производство 
на компактни мобилни машини за 
преработка на инертни материали 
и рециклиране. Така през 200  г. се 
появява и марката .

Днес   -
 е утвърден производител с ди-

лърства и продажби по целия свят. 

о илна роторна тро а ка na onda I12  с в од на тро а ната ка ера
1090 1040 
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циркулационна лента към приемния 
бункер, или се стифира отделно. При 
12  стандартната спецификация 

включва също двустранен магнитен 
сепаратор и дистанционно управле-
ние с радиовръзка.

Мобилната роторна машина на 
 може да претрошава ма-

териал както самостоятелно, така и 
в тандем с мобилната челюстна тро-
шачка  12 с размери на 
входящия отвор 1100х700 мм.

KLEEMANN

, част от  , 
е водещ немски производител на 
трошачна и пресевна техника с над 
1 0-годишна история. Освен мобил-
ни челюстни и конусни трошачки 
продуктовата палитра на  
включва гама от мобилни ротор-
ни трошачни машини, обозначени 
като  . Тя е съставена 
от три модела с максимален капа-
цитет на входа съответно 350 т ч,
450 т ч и 00 т ч. Това са изключи-
телно солидни, надеждни и издръж-
ливи машини, отличаващи се с висо-
ка производителност, ефективност и 
лекота на управление.

Два от моделите в гамата са от се-
рия 2. Мобилната роторна тро-
шачка  110  2 350 т ч  е с 

размер на входящия отвор на тро-
шачната камера 1100х 00 мм, а 

 130  2 - с 1300х 00 мм. При 
тях е приложена концепцията на 

 за задвижване - , 
което използва дизелов двигател, 
задвижващ директно хоризонтал-
ния ротор. В същото време всички 
системи за транспортиране и преся-
ване на материала използват елек-
трически задвижвания, захранвани 
от бордови електрогенератор.

Дизайнът на трошачната камера е с 
оптимална геометрия за постигане 
на висока производителност, както 
и минимум натрупване на матери-
ал на входа благодарение на пов-
дигащата се клапа и горна отбойна 
плоча. Високото качество на натро-
шения материал се постига чрез спе-
цифична С-образна форма на чуко-
вете, осигуряващи по-добър ударен 
ефект в съчетание с две отбойни 
плочи. Работните настройки на тро-
шачната камера се правят изцяло по 
хидравличен път от панела за упра-
вление - възможно е и по време на 
работа.

Системата    
 осигурява непрекъсната 

постоянна работа на машината чрез 
сензори, разположени на ключови 
компоненти за равномерно захран-
ване с материал. Независим дву-
площен възел за предварително 

о илна роторна тро а ка leemann obire  130i O с в од на тро а ната ка-
ера 1300 900 

в Северна Ирландия, използващ 
най-съвременна техника и техноло-
гии.

   
произвежда една универсална мо-
билна роторна трошачка, която се 
предлага в два модела - 12 и 12 . 
Трошачната камера е с ширина 
1140 мм, в която работи хоризон-
тален ротор с диаметър 10 0 мм и 
четири чука. Размерите на входа са 
10 0х1040 мм. Сред отличителните 
характеристики на трошачната ка-
мера са широките люкове отстрани 
и отгоре, хидравличното отваряне на 
горната секция на корпуса за лесен 
и безопасен достъп, двете отбойни 
плочи, които могат да се регулират 
индивидуално отвън и др. Трошач-
ните камери, както и питателите, се 
доставят от компанията  

, която е мажоритарен 
собственик на   

.

Мобилната роторна трошачка на 
 вече е доказала своите 

възможности за работа в най-тежки 
условия. ирокоспектърните спо-
собности на машината  позволя-
ват да преработва много твърди и 
абразивни скали от вида на базалт 
и гранит. Като цяло трошачката се 
отличава с висока производител-
ност, лесно управление, надеждност 
и икономичност.

Стандартната спецификация на мо-
дела 12 маса 40 000 кг  включва 
дизелов двигател  за тап  
на С 3 4 к.с. , директно задвижва-
не с хидравличен съединител, прие-
мен бункер с капацитет ,5 куб. м и 
хидравлично прибиране на стран -
ците, изходящи транспортни ленти 
с регулируема скорост, едностранен 
магнитен сепаратор, вибрационен 
питател и възел за предварително 
пресяване. Сред опциите трябва 
да се отбележат полезни удобства 
и допълнения като дистанционно 
управление с радиовръзка, везна 
за измерване на преработената про-
дукция, удължения на стран ците на 
приемния бункер и др.

При модела 12  маса 50 000 кг  ма-
шината е дооборудвана със система 
за пресяване към главния изходящ 
конвейер. Това е двуплощен ситов 
модул, гарантиращ размерите на 
желания краен продукт. Надгабарит-
ният материал или се връща чрез ре-
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пресяване не допуска навлизане на 
дребен входящ материал в трошач-
ната камера. Към основния изходящ 
конвейер може да се монтира едно-
площен или двуплощен ситов модул 
с рециркулационна лента за получа-
ване на един или два класифицира-
ни готови продукта.

Третият модел -  130   
00 т ч , е с размери на входа на 

трошачната камера 1300х 00 мм. 
Той споделя редица от иноватив-
ните и ефективни системи на серия 

2, но в същото време преминава 
на следващото ниво на технологиите 
и производителността с мощното си 
дизел-електрическо задвижване от 
250  и по-тежкия ротор.

Концепцията -  на  
осигурява работа на електричество 
на всички задвижвани агрегати и 
системи на трошачната машина с 
изключение на някои спомагателни 
функции , подавано от мощен бор-
дови електрогенератор. В същото 
време  130   може да 
бъде захранвана чрез кабел директ-

но от електрическата мрежа. Така 
се постигат не само нулеви локални 
емисии на изгорели газове, но и ни-
ски разходи за тон произведена про-
дукция. Допълнително предимство 
на електрическото задвижване е, че 
използваната хидравлика е мини-
мална и служи само за настройките 
и привеждането в работно положе-
ние. А това намалява значително 
разходите за поддръжка.

Забележителна е дигиталната систе-
ма за управление  . 
Реално това е приложение, което се 
използва на смартфон и действа за-
едно с управлението на трошачката 
панел или дистанционно управле-

ние . От екрана на смартфона опе-
раторът може да наблюдава всички 
параметри на работния процес, да 
параметрира машината и да изпра-
ща доклади към своя ръководител.

MCCLOSKEY

Компанията   
е един от водещите световни про-

изводители на мобилна трошачна 
и пресевна техника. Тя е основана 
през 1 4 г. в Канада и в началото 
произвежда само стакери и барабан-
ни сита. През 2004 г. става собстве-
ник на севрноирландската компания 

  и в тяхната произ-
водствена база реализира разработ-
ките на изцяло нова гама от мобил-
ни вибрационни сита.

През 200  г. се появяват първите мо-
дели мобилни трошачки , 
като тяхната гама е сериозно под-
силена след придобиването на аме-
риканския производител на тро-
шачни машини -
201  г. . Пресевните машини с из-

миване са въведени през 201  г., а 
от 201  г.  става част от 
групата на  . Днес гама-
та на   включ-
ва шест модела мобилни роторни 
трошачки с верижна ходова част. 
Това са най-съвременни, високоп-
роизводителни, надеждни и лесни
за управление и сервизиране маши-
ни.
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Най-новата мобилна роторна тро-
шачка на  е моделът 4 , 
който представлява забележител-
но компактна машина, поместваща 
голяма трошачна камера с разме-
ри на входа 1150х 00 мм, ширина
1125 мм и диаметър на ротора
1050 мм. В трошачната камера са 
монтирани ротор с четири чука и три 
отражателни плочи с възможност 
и за четвърта при необходимост от 
производство на по-голям дял сит-
ни фракции. Моделът 4С тежи само 
34,  т, а габаритните му размери в 
транспортно положение са 11,1  м х 
2, 5 м х 3,2 м Д х  х В .

Дизеловият двигател от 375 к.с. и 
директното задвижване със съе-
динител осигуряват икономии на 
гориво, а асиметричният приемен 
бункер, питателят и възелът за пред-
варително пресяване представляват 
един цялостен вибрационен модул, 
подаващ материала съвсем равно-
мерно. Над главния транспорт ор е 
предвиден магнитен сепаратор.

Към изходящата транспортна лен-
та може да се монтира едноплощно 
сито с рециркулационна лента, оси-
гуряващо производството на кра-
ен продукт продукти с определени 
размери. Рециркулационната лента 
може да се завърта за стифиране на 
отделен куп с надгабаритната фрак-
ция.

Следващите два модела - 44 3 42 т  
и 44 3 53,4 т , използват същата 
конфигурация от трошачна камера, 
ротор и директно задвижване, но 
са с по-големи габаритни размери 
и маса. Приемният бункер е с по-го-
лям капацитет от  куб. м, а възелът 
за предварително пресяване е дву-
деков. Моделът 44 3 разполага 
със ситов модул и рециркулацион-
на лента към изходящия конвейер, 
вибрационен питател под изхода на 
трошачната камера и хидравлично 
сгъване на стран ците на приемния 
бункер.

На свой ред най-тежките модели 
54 3 52,  т  и 54 3 5,7 т със си-

тов модул и рециркулация  са обо-
рудвани с по-големи трошачни ка-
мери  вход 13 0х 50 мм, ширина на 
камерата 1350 мм и ротор с четири 
чука и диаметър 1200 мм. Техни-
те габаритни размери, мощност на 
двигателите 510 к.с.  и капацитети 
на приемните бункери са по-големи 
съобразно по-високата им произво-
дителност.

Гамата включва и мобилна трошач-
ка 0  с вертикален ротор, коя-
то намира голямо приложение при 
високи изисквания към кубичната 
форма на продукта.

При всички машини на  се 
спазва правилото ширината на все-
ки агрегат, подаващ материал, да 

бъде по-голяма от тази на предход-
ния с цел осигуряване на максимал-
но бързо преминаване на фракциите 
и постигане на желаната висока про-
изводителност и ефективност.

Професионалната телематична сис-
тема 3 5   осигурява по-
стоянно информация за работното и 
техническо състояние на машините.

POWERSCREEN

 е един от водещите 
доставчици на мобилни трошач-
но-пресевни машини. Компанията 
произвежда пълна гама от мобилни 
трошачки  челюстни, роторни и ко-
нусни, наситени с впечатляващо го-
лям брой модели. Те се отличават с 
висока производителност, ефектив-
ност, надеждност и най-съвременно 
управление.

Гамата от мобилни роторни трошач-
ки включва пет модела с хоризон-
тални ротори от серия , 
като всеки има версия с допълни-
телен ситов модул с рециркулация 
обозначават се с . Производи-

телностите започват от 250 т ч и 
достигат до 500 т ч в зависимост от 
приложението, а задвижването на 
ротора е директно от дизеловия дви-
гател. Произвежда се и един модел с 
вертикален ротор.

В долния край на гамата  
предлага няколко компактни модела 

 230 230 , 2 0 2 0 , 
2 0 2 0 , които са изключително 
подходящи за рециклиране на строи-
телни материали от разрушаване на 
сгради и други съоръжения в насе-
лени места. Този бизнес е много раз-
вит в Западна вропа и вече прави 
първите си стъпки и у нас.

Съвсем нов е моделът  
4 0 , представен от  на 
изложението  2022. В гамата 
той се позиционира между моделите 

 320 320  320 т ч  и флаг-
мана  500 500  500 т ч .

Приемният бункер на мобилните ро-
торни трошачки  е обо-
рудван стандартно с вибрационен 
питател и сито тип  за предва-
рително пресяване. За по-ефективно 
и прецизно отделяне на замърсите-
лите на входа се предлага като оп-
ция двуплощен ситов възел с неза-
висимо задвижване и вибрация.

о илна роторна тро а ка l oke  I4  с в од на тро а ната ка ера
1150 800 
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При хоризонталните ротори има 
конфигурация както с четири ударни 
чука, така и само с два. Във втория 
случай на свободните две места се 

монтират два по-малки чука  
 , които само балансират 

и предпазват ротора. Тази конфигу-
рация осигурява по-голяма произ-

водителност при по-лесно трошими 
видове скали и при приложения като 
например производство на матери-
ал с големина 0- 3 мм.

Трошачните камери на машините 
са оборудвани стандартно с два от-
ражателя. При модела  
320 320  има като опция система 
с трети отражател, който може да 
се монтира и демонтира при необ-
ходимост. Той осигурява по-голяма 
редукция и по-добра кубична форма 
на материала. За разлика от други 
производители, положението на тре-
тия отражател може да се регулира 
отвън.

Под трошачната камера има опция 
да се монтира вибрационен питател, 
който да подава натрошения мате-
риал към главния изходящ конвейер 
и така да го предпази от поврежда-
не, особено при рециклиране на сто-
манобетони др. подобни.

Забележително при  
320  е, че ситовият възел на из-
хода е двуплощен и класифицира 
претрошения материал на три фрак-
ции. Надгабаритната може да се 

о илна роторна тро а ка o er reen rakpa tor 320S  с в од на тро а ната ка-
ера 1130 800 
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върне към трошачната камера чрез 
рециркулационна лента или тя да 
се отвори настрани и да депонира 
най-едрия материал. Предвидена е 
и втора странична лента, предназ-
начена за извеждане на средната по 
големина фракция. В комбинация с 
една 3-площна пресевна инсталация 
могат да се произвеждат ефективно 
пет калибрирани фракции.

Техническото и работното състоя-
ние на машините може да се следи 
дистанционно чрез най-модерна те-
лематична система -  

. Компанията  е 
първият в света производител на 
мобилна трошачна и пресевна тех-
ника, който още през 2014 г. оборуд-
ва своите машини с телематика.

SANDVIK

Компанията  е водещ свето-
вен производител на мобилна тро-
шачна и пресевна техника с широко 
портфолио от решения, съобразени 
с потребностите на клиентите за 
преработка на материали в карие-
ри, мини, металургични и рецикли-
ращи предприятия.  произ-
вежда две гами от мобилни роторни 
трошачки -  с верижна и с колес-
на ходова част. Те се отличават с 
най-съвременни технологии и мо-
дерно управление, което гарантира 

тяхната висока производителност, 
ефективност, надеждност и високо 
качество на крайния продукт.

Гамата от верижни мобилни тро-
шачки е съставена от три базови 
машини с входящи отвори на тро-
шачните камери и максимални про-
изводителности съответно 2х 70 
мм  300 т ч, 1170х730 мм  400 т ч 
и 13 0х 00 мм  500 т ч. Главният 
изходящ лентов транспорт ор на 
всяка от тях може да се оборудва 
с двустепенен ситов модул с ре-
циркулация за производство на до 
три крайни продукта. В този случай
към обозначението на модела се до-
бавя  и така се получават общо 
шест модела. Използват се дизело-
ви двигатели  и директно 
задвижване на хоризонталния ротор 
с цел оптимизиране на разхода на 
гориво.

През 2021 г.  започна обно-
вяването на своите мобилни ротор-
ни трошачки, като въведе на паза-
ра първия модел от новата трета
серия - 353 1170х730 мм 400 т ч . 
Тази машина се отличава с приемен 
бункер с извити подсилени стран ци 
и повишен капацитет, а новият ви-
брационен питател е с регулиране на 
задвижването за допълнително по-
добряване на производителността. 
Двуплощният възел за предварител-
но пресяване е с по-големи размери 

и с по-добър достъп за смяна на си-
товите повърхности.

На свой ред трошачният възел  
предлага най-големия входящ отвор 
и най-големия диаметър на ротора 
1150 мм  в този клас машини, кое-

то осигурява по-голяма производи-
телност и енергийна ефективност. 
Регулируемата позиция на отража-
телните плочи и скорост на чуковете 
дават възможност за производство 
на широка гама от продукти. В до-
пълнение, всички лентови транспор-
т ори са с по-голяма височина на 
разтоварване с цел повишаване на 
капацитета на съхранение на мате-
риала.

Трета серия се отличава също с то-
варочувствителна система на зад-
вижването на питателя за постигане 
на равномерно постоянно захранва-
не с материал. Машината използва 
40  по-малко хидравлично масло, 
а благодарение на удължаването на 
сервизните интервали разходът му 
на 10 000 моточаса може да бъде с 
до 4  по-малък.

Двуплощният ситов модул, който се 
монтира към изходящия конвейер на 
трошачката също е с нова конструк-
ция, като към него може да се поста-
ви везна за измерване на теглото на 
преработения материал. Уникалният 
дизайн позволява пускане в експло-
атация от транспортен режим само 
за 30 мин, без използване на допъл-
нително подемно оборудване.

Новото поколение разполага с нова 
система за управление , която 
улеснява работата на оператора. Тя 
е напълно интегрирана с телематич-
ната система  .

Мобилните трошачни машини 
 с колесна ходова част също 

предлагат много ефективни, гъв-
кави и икономични решения, в т.ч. 
директно комбиниране със ситови 
системи за получаване на два, три 
или четири крайни продукта. Гамата 
включва два модела с хоризонтален 
ротор с производителност 450 т ч 
и три модела с вертикален ротор
1 5 т ч, 200 т ч и 250 т ч , в т.ч. мо-

дел с изцяло електрическо задвиж-
ване със захранване от кабел или 
външен електрогенератор.

О ор  о о
Д  НИКОЛОВ

о илна роторна тро а ка Sand ik I353 с в од на тро а ната ка ера
1170 730 
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ЗА СОФИЙСКОТО  МЕТРО В ЦИФРИ

l Първото влакче на метрото потегля на 2  януари 
1  г. по трасе с дължина ,4 км и 5 станции, чието 
изграждане отнема цели 1  години - строителството 
им започва още през 1 7  г.

l 105 млн. души са ползвали услугите на метрото в Со-
фия през 2022 г.  350 - 400 хиляди пътници дневно 
ползват метрото. За 25 години с метрото са се вози-
ли около 2,5 млрд. души

l Над 30 000 души средно минават на ден през три-
те най-натоварени станции – „Сердика , „СУ Свети 
Климент Охридски  и „Люлин .

l Над 000 души на ден минават на изходящите турни-
кети на станция „Летище София . 

l ,5 млн. км изминават на година 2 влакчета на 
метрополитена. Всяко едно от тях изминава средно 
на ден 350 км

l Средната скорост на подземната железница е 35-3  
км в час. Максималната скорост на влакчетата е до 

0 км ч в дългите участъци

l Надземните станции са 5  - „Летище София , „Софий-
ска Света гора , „Обеля ,„Ломско шосе  и „Мусагени-
ца  от общо 35-те

l На 24 м под земята слизат най-дълбоките ескала-
тори в метрото – на метростанциите „Сердика 2  и 
„Стадион Васил Левски . Общо в метрополитена са 
22 . Подземната железница има и 230 асанс ора

l На 2  м под земята са разположени най-дълбоките 
станции – „Сердика 2 , „НДК 2  и „Джеймс Баучър , а 
най-плитката – „Бели Дунав  – на  м

l 00 м е най-късият маршрут между станциите „Оп-
ълченска  и „Сердика , а най-дългият – 2 км е между 
станциите „Васил Левски  и „ олио Кюри

l Станция „Летище  е най-високо разположената от 
всичките 35 - на 20 м височина.

l 2  уникални артефакти на 2000 години има изложе-
ни в 12 витрини на станция „Сердика 2 . Те са открити 
при археологическите разкопки при строителството 
на метрото

l Над 10 000 строители и специалисти са участвали 
досега в изграждането на Линия 1 и Линия 2, близо 
2000 души са участвали в строителството на -те 
станции от централния участък на Линия 3 и 1200 
строители, доставчици и работници в базите са 
участвали в изграждането на 4-километровия учас-
тък в „Овча купел

l Около 3 км трасе на година е скоростта на изгражда-
нето на метрото през последните 13 години, когато 
са били изградени 34 от общо 52 километра на же-
лезницата. Първите 10 км са построени за 25 години, 
или по 3 0 м на година. Сегашната скорост на строи- 
телство на метрото е  пъти по-голяма

l Строителството на метрото в София е с най-ниска 
стойност на 1 километър в вропа - от 25 до 3  млн. 
евро за 1 км трасе в зависимост от условията на 
строителство, наличната инфраструктура и прило-
жените методи. В вропа обикновено един киломе-
тър метро струва от 0 до 1 0 млн. евро

l 1 00 работници и служители се трудят за функцио-
нира нето на метрополитена в София. Над 0  от тях 
са под 45 години

l 3 са тунелопробивните машини, използвани при 
строителството на метрото. Първата е японско про-
изводство, с диаметър 5,2 м. Втората тунелопро-
бивна машина „София  е немска, с дължина 5 м и 
диаметър ,45 м, което дава възможност да прави 
тунели, позволяващи разполагането на двата коло-
воза. Най-дълбоко разположеният тунел е на 23 м
под земята, а най-плиткият - на  м. Третата ТПМ 
„Витоша“ изгради двупътен тунел от 7 км с вън-
шен диаметър ,4 м точно за две години. Тя изкопа
420 000 м3 пръст, монтира 4000 пръстена, всеки от 
които е със 7 сегмента - общо 2  000 за целия тунел. 
ТПМ „Витоша“ работи на 15 - 20 м дълбочина, като в 
един участък слиза още 5 м по-дълбоко.

н ормацията е от  изданието о ийското метро  
на етрополитен  Е
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25 ГОДИНИ СОФИЙСКО МЕТРО

На 2  януари 2023 г. се проведе Научно-техниче-
ската  конференция с международно участие 
„И о  р е р  о с р   

е ес  ре е  р  с ро е с о о  ме ро-
о е . Тя бе посветена на 25-та годишнината от 

създаването на Софийското метро, а домакин на съ-
битието бе Университетът по архитектура, строител-
ство и геодезия УАСГ . Главен организатор на фору-
ма бе Столична община, „Метрополитен“ АД, а сред 
съорганизаторите са събитието са УАСГ, Геострой АД, 
Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рилски“, НТС по 
МДГМ,  КСБ, КИИП и др.

Проф. д-р инж. Андрей Тоцев, ръководител на катедра 
„Геотехника“ в УАСГ даде думата на кмета на Столич-
на община – орданка андъкова да открие форума. 
В своето изказване тя подчерта, че метрото е страте-
гически обект, който променя градът. „За последните 
15 години бяха построени 42 станции от подземната 

орданка анд кова  (вляво)  к ет на Со ия откри на ната кон еренция  посветена на 25 години Со и ско етро и  астни-
ците в пленарната сесия (вдясно)

Про . дтн ин . о идар о инов  орданка анд ков  ар . 
дравко дравков  про . д-р ин . Стоян ратоев  про . д-р 

ин . ен Тотев и акад. ко Иванов по вре е на кон е-
ренцията

железница или 0  от мрежата. През 200  г. имаше  
станции, а сега са 47“, каза андъкова. С метро вече 
са свързани най-големите квартали на София. Постро-
ихме 7 големи буферни паркинга на станции на метро-
то, връзка с Летището и 3 интермодални връзки с жп 
транспорта. „Метрото е и пример за иновативни реше-
ния в строителството, които са от ключово значение за 
града, изтъкна столичният кмет визирайки работата на 
машините за пробиване на тунели. 

„Сега очакваме машината да продължи по новия учас-
тък, който предстои да строим в кв. „Слатина“. В момен-
та строим три километра през район „Подуяне“, а тази 
година ще започне изграждане на нови  км през „Сла-
тина“, край зала „София“ и София Тех Парк до Окръжна 
болница, така че до края на годината ще строим вече 
нови  км от метрото“, съобщи андъкова. След четири 
години мрежата на метрото на София ще бъде 1 кило-
метра и над половин милион души дневно ще могат да 
пътуват с него. С тези два нови участъка делът на ме-
трото в градския транспорт ще достигне 50  от общия 
дял на обществения транспорт в момента този дял е 
около 34 . Това означава, че за по-малко от две де-
сетилетия ще сме изградили изцяло нова транспортна 
мрежа, заяви андъкова.

Кметът орданка андъкова благодари на проф. Бра-
тоев и неговия екип, на всички проектанти, инженери, 
архитекти, строители, надзорници, както и на работе-
щите ежедневно в експлоатацията на подземната же-
лезница. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ КЪМ АСТНИ ИТЕ 

В своето поздравление ро  р  И  М р о , 
ректор на УАСГ, подчерта, че метрото е иновативен про-
ект. Той изтъкна сред една малка част от предимства-
та му са, че с него се развива теорията и практиката на 
строителството, главно на подземното, освен това ме-
трото поема голяма част от пътническия поток в София, 
облекчава останалото автомобилно движение, подобря-
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Ректор т на инно-геоло кия ниверситет Св. Иван Рил-
ски  про . д-р ин . Ива ло Копрев от еля а ва ността на 
подготовката на висококвали ицирани специалисти  осо е-
но при проекти  и искващи иновативни ре ения 

ва въздуха. Ректорът на УАСГ отбеляза и заслугата на 
всички, ангажирани с изграждането на метрото през 
този период.

Про  р  И о Ко ре , ректор на минно-гео-
ложкия университет „Св. Иван Рилски“ изтъкна, че ме-
трото е превърнало София не само в европейски, но и 
в световен град, с който се гордеем. По думите му това 
е най-яркият пример как образованието, държавата и 
местната власт могат да работя заедно, за да бъде съз-
даден световен продукт.

Про  р  о  Д е  То оро , ректор на 
Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, 
посочи, че метрото ни дава комфорт, сигурност, безо-
пасност, съкратено време за пътуване и удобства. Тя 
изтъкна, че университетите са част от метрополитена, 
защото техни възпитаници работят там.

А  Я о И о , един от доайените в строителството 
и председател на редакционната колегия на сборника 
с доклади от конференцията и М  Косе , управител 
на „Научноизследователски строителен институт -
НИСИ“ ООД благодариха на „Метрополитен“ АД за 

Специално и дадена пощенска арка  посветена на годи -
нината е валидирана от: про . Стоян ратоев  Невена Коле-
ва  до ник на арката  орданка анд кова и Станислав 
До ев  директор на СП лгарска илателия

В в оа ето пред ала акси а  на Университета по стро-
ителство  ар итект ра и геоде ия е органи ирана и ло а 
на пана  представящи и гра дането на Со и ското етро

добрата комуникация и ползотворно сътрудничество и 
партн орство и си пожелаха и в бъдеще да продължи 
съвместната дейност за просперитета и развитие на 
строителния сектор в България.

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

Пленарната сесия от конференцията включваше до-
клади, изнесени от

l Про  р  С о  Бр ое  – изпълнителен ди-
ректор на “Метрополитен  АД – „25 години Софий-
ско метро“. Авторът представи развитието и значе-
нието на метрото в гр. София

l Ар  З р о З р о  – главен архитект на София, 
„Развитие на метрото в София – планировъчни, ар-
хитектурни и градоустройствени тенденции“, в който 
онагледи промените, настъпили в развитието на гра-
да в следствие от наличието на метро в определени 
райони

l Доайенът в бранша ро    Бо р Бо -
о , „Геотехнически и хидрогеоложки особености и 

специфични решения за укрепителните мероприя-
тия при строителството на метрото в София“, пред-
стави инженерните предизвикателства при този тип 
строителство и 

l Д р М р  Б о  – президент на Международното 
дружество по земна механика и геотехническо инже-
нерство , чиято тема беше „Геотехническа 
връзка между науката и практиката . 

В началото на конференцията беше валидирана и спе-
циално издадена марка, посветена на годишнината на 
метрополитена.

ТЕМАТИ НИ НАПРАВЛЕНИЯ СЕК ИИ

Следобедните научни секции, с които продължи кон-
ференцията, бяха с по-практическа инженерна насо-
ченост. Пред аудиторията бяха представени сложните 
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инженерно-геоложки условия, при които се извършва 
метростроителството, както и редица специфични ме-
тоди и иновативни решения за неговото по-ефективно 
извършване в бъдеще. Изнесените доклади бяха гру-
пирани в следните тематични направления.

l Съвременни архитектурни, конструктивни и техно-
логични решения в метро-строителството

l Геотехника и геодезия в метростроителството

l Иновативни  решения за транспортна автоматиката, 
управление и електроснабдяване в метрополитени-
те

l Релсови пътища в метрополитените – конструкции, 
виброизолация и ел. захранване.

На следобедните научни секции на конференцията, 
бяха изнесени 25 доклада.

Значимо участие във форума взеха преподаватели от  
катедра „Подземно строителство“ на Минно-геоложкия 
университет „Св. Ив. Рилски“, чийто възпитаници са 
и проф. Братоев и  инж. Ангел Джоргов, зам.-кмет на 
Столична община в направление „Обществено строи-
телство. 

Освен ръководител на „Метрополитен  АД 
проф. Стоян Братоев преподава вече 15 години и в ка-
тедра „Подземно строителство“ на МГУ „Св. Ив. Рил-
ски“. Своя огромен научен и практически потенциал 
той предава на своите по-млади колеги и на студенти-
те, които обучава. Това е предпоставка, която гаранти-
ра изключително високо ниво на специализация и ус-
пешно кариерно развитие на младите преподаватели и 
на студентите, завършващи специалността „Подземно 
строителство“. 

Доказателство за това е професионалната реализация 
на около 50  от завършилите МГУ „Св. Ив. Рилски“ във 
фирми, свързани с проектирането, строителството и 
експлоатацията на метрото и предлагащи иновативни 
технически и технологични решения.

ДОКЛАДИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ КАТЕДРА 
„ПОДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО“  МГ  „СВ  ИВ  РИЛСКИ“

l „Численото моделиране на геотехнически задачи – 
бъдещето на инвестиционния процес“ - доц. д-р инж. 
Иван Митев, инж. Владимир Пенев

l „Дистанционни технологии за дигитализиране, мо-
ниторинг и инспекция на метрополитени“ - гл. ас. д-р 
инж. Веселин Балев, доц. д-р инж. Аспарух Камбуров, 
инж. Младен ценов, проф. д-р инж. Павел Павлов

„Приложение на минни методи в метростроенето“ - 
проф. д-р инж. Николай ечев, арх. инж. Рафаил Ра-
фаилов

„Принципни положения при съвременния подход за 
осигуряване експлоатационния срок на подземни 
стоманобетонни съоръжения“ - инж. Борислав Бори-
сов, ас. д-р инж. Веселин Балев, проф. д-р инж. Павел 
Павлов.

Първият ден от конференцията завърши с кръгла маса 
в зала 205, където бяха дискутирани проблемите на 
метрополитените и бяха изслушани фирмени презен-
тации.

ДР ГИ СЪБИТИЯ ПО ПОВОД БИЛЕЯ

По повод юбилея на следващия ден, 27 януари 2023 г., 
бяха организирани следните събития

l Посещение на диспечерския център на метрото и 
депо Земляне , 

l Запознаване със строителството на новия участък - 
МС „ аджи Димитър  – ж.к. Левски  на Линия 3

l Кметът на София орданка андъкова, посланикът 
на Р.епублика Корея и изпълнители откриха излож-
бата „25 години Софийско метро  в прехода между 
МС „Софийски университет  и МС „Орлов мост . Сред 
официалните гости бе посланикът на Р Корея, кой-
то присъства на официалното въвеждане в редовна 
експлоатация на иновативна система за защита на 
пътниците с вертикално отваряеми прегради, изпъл-
нена от корейски фирми на МС „Соф. университет .

Преподавателите от ГУ Св. Ив. Рилски доц. д-р ин . Аспар  Ка ров  катедра арк а дерство и геоде ия  и доц. д-р 
ин . Иван итев  катедра Под е но строителство  пре ентира а своите доклади в ала 202 на УАСГ
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Про . Стоян ратоев пол и По етния нак на пре идента 
а всеотда ната си над 30 годи на ра ота в строителството 

на Со и ското етро 

К ЛМИНА ИЯТА

Кулминация в честването бе церемонията, провела 
се на 27 януари 2023 г. в Централния Военен клуб в 
присъствието на  президента на България Румен Ра-
дев, председателите на синдикалните организации КТ 
„Подкрепа“ Димитър Манолов и КНСБ Пламен Дими-
тров,  проф. Любен Тотев и доц. Иван Митев, съответно 
зам.-председател и изпълнителен директор на БМГК, 
доц. Кремена Деделянова, председател на НТС по 
МДГМ и научен секретар на конференцията, посветена 
на 25-ата годишнина на Софийското метро, председа-
теля на Столичния общински съвет Георги Георгиев, 
зам.-кметове на Столична община, общински съветни-
ци, служители на „Метрополитен“, инженери, архитекти, 
проектанти, експерти и гости.

Държавният глава Р ме  Р е  изтъкна усилията на 
всички, които са работили по проектирането и изграж-
дането на метрото, благодарение на което се променя 
градската среда, свързаността и качеството на живот 
в столицата. Президентът поздрави кмета на София 

орданка андъкова за това, че неуморно се бори и 
при всички случаи, на всички нива, отстоява необходи-
мостта от финансиране за развитие на този проект и 
на национално, и на европейско ниво. 

По дравление к  етрополитенци отправи и к ет т ор-
данка анд кова  която припо ни  е е о ещала и досега не 
е нар ила о ещанието си - докато е к ет  строителството 
на етрото да не спира.

„С изграждането на метрото в София България до-
каза, че има специалисти, които могат да планират, 
ръководят и строят големи инфраструктурни обек-
ти със стратегическо значение“, заяви президентът 
Румен Радев.

 „Този проект стана възможен, защото през тези 
25 г. държавните институции и Столичната община 
работиха в синхрон, независимо от това коя поли-
тическа сила е била на власт“, каза президентът 
Румен Радев.

„Проф. Братоев е превърнал изграждането на метро-
то в София в своя житейска мисия“, каза от трибуната 
президентът Румен Радев. по време на тържественото 
честване.

„Софийското метро е безспорно успешен проект. Това 
е стратегически проект – и като мащаби, и като строи-
телна дейност, зад който стоят както ясна управленска 

едали  гра оти и сре рна онета с н и ати на сто -
ност а и кл ителни асл ги пол и а от к ета ордан-
ка анд кова е спорните специалисти в и гра дането 
на етрото - про . Стоян ратоев  ин . Кирил а ков и
ин . Ангел Д оргов (отдясно наляво)

На церемонията президентът Радев удостои „Метро-
политен“ АД с почетен знак на държавния глава. От-
личието е по повод годишнината, както и за заслугите 
към изграждането и развитието на инфраструктурен 
обект от национално значение. Почетния знак получи 
директорът на „Метрополитен“ проф. Стоян Братоев.
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Орлин Горанов и аргарита ранова откри а пра ни ния 
концерт. На инала Веселин аринов вдигна на крака ала-
та с песента си а те  лгари о . У астие в е а и д ет 
Ритон  и аил и Кристина ел еви  Кристина Ди итрова  

Георги а алев и др.

К ет т орданка анд кова  пре идент т Р ен Радев 
и и п лнителният директор на етрополитен  ЕАД про . 
Стоян ратоев и гледа а от п рвия ред пра ни ния кон-
церт  посветен на годи нината

Ин . Константин Петков  Геостро  АД пол ава награда а на и  принос при строителството на етрото. Отли ия пол и а 
още  ин . овко илков  Ди ит р Пантелеев  ин . То ко Колев  ин . Ангел Григоров. В категория Проектиране   (вдясно) 

асл ено при нание пол и а ин . Антон нев  ар . Ирена Дерлипанска и ин . ан о анев

бърни медали и грамоти по повод 25 години Софийско 
метро.

Развитието на метростроителството в Група Г ОТ -
МИН започва през 2005 г., когато „Геотехмин“ ООД е 
избрана в търг за подизпълнител на японската компа-
ния „Тайсей Корпорейшън“ за метростанция „Стадион 
Васил Левски“. Следва метростанция „Джеймс Баучер“ 
в периода 200 -2012 г. От 2013 до 2015 г. „Геострой“ АД 
и „Геотехмин“ ООД изпълняват на пълен инженеринг 
метростанция „Бизнес Парк“ с прилежащ метротунел с 
дължина 1 км.

Строителството на метродепо „Земляне“ също е изпъл-
нено на инженеринг от „Геострой“ АД. По този проект от 
Група Г ОТ МИН участва и „Трансремонтстрой“ АД.

зползвани са снимки и ин ормация от
  етрополитен  Е , , еострой   и 

визия за развитието на София, така и последовател-
ният труд на много хора.“ Това заяви кметът на София 

ор  о  на тържеството.

Тя връчи медали, които са специално изработени по 
повод 25-годишния юбилей на подземната железни-
ца. С тях бяха отличени хора с изключителни заслуги 
и принос при проектирането, изграждането, реализа-
цията и експлоатацията на стратегическия проект на 
столицата.

ТРИ НАГРАДИ ЗА ГР ПА ГЕОТЕХМИН

Три награди за принос в метростроителството за Гру-
па Г ОТ МИН получиха д-р инж. Владимир Вутов, из-
пълнителен директор на „Геострой“ АД, инж. Констан-
тин Петков и инж. Светослав Пехливанов, ръководили 
метропроекти на Групата. Те бяха отличени със сре-
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ИСЛЕНОТО МОДЕЛИРАНЕ
НА ГЕОТЕХНИ ЕСКИ  ЗАДА И  
БЪДЕ ЕТО НА ИНВЕСТИ ИОННИЯ ПРО ЕС

Доц. д-р инж. Иван Митев, .  -
Инж. Владимир Пенев, . .
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

NUMERICAL MODELING OF GEOTECHNICAL PROBLEMS - THE FUTURE OF 
THE INVESTMENT PROCESS
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РЕЗ МЕ

Целта на статията е да ви представим съвременните 
тенденции при проектирането на тунели и подземни 
конструкции. Поради липса на единни европейски 
ръководни принципи и стандартни за проектиране, 
чрез численото моделиране на геотехнически задачи 
свързани с проектирането и изграждането на подзем-
ни съоръжения от градската инфраструктура е един-
ственият подход, с който валидираме националните 
стандарти, знания и опит. Тук условно сме предста-
вили работния процес, чрез решението на основна-
та задачата, с която да опишем реалната физическа 
среда с достатъчна точност посредством числено 
моделиране на реалните условия.  Основната цел е 
постигната, чрез геотехническото моделиране, което 
ни позволява математически да опишем свойства и 
поведението на физическата среда, което се добли-
жава до реалните явления. Описвайки всеки етап на 
строителството, чрез изчислителния модел имаме 
възможността да бъдат валидирани и верифицирани 
всички предпоставките, които приемаме по време на 
инвестиционния процес. Статията разглежда съвре-
менните тенденции и добри практики за числено мо-
делиране при решаване на геотехнически задачи в 
сферата на подземните съоръжения.

КЛ ОВИ Д МИ  численото моделиране  геотехни-
ка  врокод  подземни съоръжения  нов австрийски 
тунелен метод  тунелно пробивни машини

Доклад  и несен на На но-те ни еската  кон еренция с е д народно астие Иновативни ар итект рни  констр ктивни 
и те ни ески ре ения при строителството на етрополитени  посветена на 25-годи нината на Со и ското етро  
26 - 27 ян ари 2023 г.  Органи атор на с итието - Столи на о щина  „ етрополитен  ЕАД
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 ВЪВЕДЕНИЕ

Строителната екосистема е от стратегическа 
важност за С, тъй като тя предоставя необхо-
димите за икономиката и обществото сгради и 

инфраструктура и има директен ефект върху безо-
пасността на гражданите и тяхното качество на жи-
вот. Проектите включващи изграждането на тунели 
и други подземни съоръжения в вропа съставляват 
важен дял от инфраструктурните проекти и нужда-
та от подобен тип съоръжения постоянно расте. Въ-
преки това към момента няма единни европейски 
стандарти, които да се отнасят към изграждането 
на тунели и подземни съоръжения. Проектирането 
и изграждането на проекти от този тип в вропа се 
базира основно на отделните национални стандарти, 
регулации, знания и опит. За проектирането на тунели 
се използват отделни аспекти от различни врокодо-
ве, въпреки че в тях няма заложени раздели, които да 
се отнасят специфично за подземните конструкции и 
съоръжения.

Подземните конструкции и тунелите в частност са 
много специфични съоръжения. Основните принци-
пи и съображения при тяхното изграждане силно се 
различават от всеки друг тип структури напр. сгради 
и мостове . При тунелите и подземните съоръжения, 
подобно на подпорните стени, заобикалящата среда 
и геотехническите условия са основна част от кон-
струкцията и допринасят в голяма степен за нейното 
натоварено състояние и имат голямо въздействие 
върху строителния процес.

В частност,  1 7, който е посветен на взаимо-
действието между земната основа строителни поч-
ви и скали  и изгражданите съоръжения разглежда 
стабилитета на откоси и нуждата от укрепване при 
извършване на изкопни работи, но не разглежда из-
граждането на тунели в скали или строителни почви. 
Като цяло е признато, че към днешна дата клаузите, 
които разглеждат геотехническото проектиране в 
скална среда са силно ограничени. о се отнася до 
проектирането на тунели в строителни почви има 
редица причини, основно исторически, защо те не са 
изрично включено в врокодовете. Липсата му може 
да бъде обяснено частично с факта, че първото по-
коление врокодове е имало за цел да включи в об-
хвата си строителството на сгради и някои специфич-
ни инженерни проблеми, свързани с гражданското 
строителство изграждане на мостове, кули, антени, 
комини, силози, резервоари тръбопроводи , но не са 
имали за цел да покрият проектирането на тунели и 
подземни съоръжения.

СЪ ЕСТВ ВА И ИЗТО НИ И ЗА РЪКОВОДСТВО 
ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ПОДЗЕМНИ СЪОРЪ ЕНИЯ

Наличната в европейските държави техническа до-
кументация отнесена към проектирането на тунели 
и подземни съоръжения, варира от ниво на европей-
ските регулатори, през национални стандарти и пре-
поръки, до научни публикации. Относно тяхната при-
ложмост при въвеждане на стандартизация нивото 
на зрялост на заложените в тях идеи и съдържание 
варира значително и ще е необходима допълнителна 
оценка при следващи етапи на стандартизация, чрез 

ИН  ВЛАДИМИР ПЕНЕВ е магистър – завършил е Университета по архитек-
тура, строителство и геодезия със специалността „Строителство на сгради и 
съоръжения“ и Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ със специал-
ността „Подземно строителство“. От 201  г. се обучава по докторска програма 
в направление „Подземно строителство“. От 2013 г. работи като проектант по 
част „Конструкции“.Професионалните му интереси са насочени към компютър-
но моделиране в областта на строителното инженерство и механика на диспер-
сно-армиран пръскан бетон.

ДО  Д Р ИН  ИВАН МИТЕВ е преподавател в Минно-геоложки университет „Св. 
Иван Рилски“, катедра „Подземно строителство“. Освен с преподавателска дей-
ност, професионалният му опит е свързан с участие в научно-изследователски 
колективи в направления  „Проучване, добив и преработка на полезни изкопае-
ми“ и „Архитектура, строителство и геодезия“.  Притежава професионален опит 
като проектант и ръководител на проучвателно-проектантски колективи при из-
готвяне на инвестиционни проекти в областите „Подземно строителство“, „Гео-
техника“, „Строителството на сгради и съоръжения“ и „ нергийна ефективност“. 
От началото на 201  г. е избран за изпълнителен директор  на  Българската  мин-
но-геоложка камара.
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въвеждане на единни вропейски 
норми. Към момента се вижда, че 
значителна част от насоките и пре-
поръките използвани при проекти-
ране произлизат от  1

l Насоки и препоръки предоста-
вени от собствениците – напри-
мер властите, които се отнасят 
към пътните и жп мрежите, по-
неже те често са бъдещите опе-
ратори ползватели  на тунелите 
и тяхната поддръжка през целия 
им експлоатационен период.

l Индустрийни препоръки и стан-
дарти – често разработени от 
национални и международни 
организации напр. - , 

, , ,  и др.  с 
участието на представители 
на различните заинтересовани 
страни напр. проектанти, кон-
трактори, инвеститори  с цел 
да се промотират най-добрите 
практики и да се установят оп-
ределени изисквания, когато 
няма налични такива предоста-
вени в наличната нормативна 
документация напр. врокодо-
вете .

l Национални регулации и стан-
дарти – тяхното съдържание 
може да варира от специфични 
технологични аспекти, до общи 
аспекти на проектирането, упра-
вление на риска, изграждане 
на съоръженията и оперативни 
процедури  подобно на препоръ-
ките, те често предоставят до-
пълнителни изисквания специ-
фични за тунелите и не налични 
в европейските стандарти.

Огромно мнозинство от източници-
те за ръководство при проектира-
нето не се отнасят за специфична 
предвидена функция на тунелите  
повечето от тези документи са 
приложими за тунели без оглед на 
тяхната предвидена употреба. При 
някои ръководства предложените 
препоръки са предвидени за туне-
ли с изрично упомената функция

 , например пътни тунели, 
жп тунели, тунели предвидени за 
метролинии 2 . Но това е случаят 
основно когато документът е раз-
работен от собственик, заинтере-
сован в определено приложение  в 
общия случай предназначението на 
тунела няма пряка зависимост със 

иг. 1. Ра пределение на те ни еска док ентация отнесена к  проектирането на 
т нели и под е ни с ор ения

иг. 2. ро  док енти а ирани на предна на ението на т нелите

иг. 3. ро  док енти според вида на и пол вания етод а прокарване на т нела



ГЕОТЕХНИКА

39ИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ    1-2/2023

структурните и геотехнически решения от проектант-
ска перспектива.

Все пак са налични някои документи   1  на-
сочени към специфични технологии и методи за из-
граждане на тунелни конструкции или структурни 
особености и проектантските предизвикателства 
свързани с тях. Най-често се срещат документи свър-
зани с изграждането на тунели по т. нар щитов метод 

, с укрепване от бетонови сегменти, както и при 
тунели укрепени с пръскан бетон торкрет  разработ-
вани по Нов австрийски метод 3 . Това не е изненад-
ващо, понеже тези методи са силно разработени през 
последните десетилетия и са най-често прилагани в 
практиката днес. Следователно бъдещите усилия по 
стандартизация трябва да бъдат насочени основно 
към тези методи за прокарване на тунели.

Чрез въвеждане на второ поколение  1 7, може 
да се използва за тунели и подземни конструкции тъй 
като споделят обща база с останалите геотехнически 
конструкции. Трябва да се отбележи обаче, както е 
упоменато в 1  и  , че има нужда от съставяне 
на допълнителни материали за пояснения.

ПРИН ИПИ НА МОДЕЛИРАНЕ

Изчислителната процедура започва, чрез разра-
ботване на крайните гранични състояния, при които 
настъпва загуба на устойчивост и или структурна 
цялост на конструкцията, които трябва да бъдат об-
хванати в даден проект. Те зависят от начина на ук-
репване, земната основа, взаимодействието на меж-
ду земната основа и крепежа, последователността на 
извършване на изкопни и строителни работи и метода 
на изпълнение. Могат да бъдат групирани като край-
ни гранични състояния свързани със земната основа, 
свързани с крепежа и свързани с временни натовар-
вания. За множество крайни гранични състояния са 
необходими изчислителни модели за техния анализ. 
В допълнение към основните принципи указани в  
1 7 във връзка с идентификацията и разглеждане-
то на крайните гранични състояния са необходими 
допълнителни ръководства за да се обхване изця-
ло темата от множеството различни натоварвания 
и въздействия върху тунелните конструкции. Някои 
крайни гранични състояния не са известни до преди 
да се направи избор за метода на строителство на ту-
нела.

За изчисления при проектиране на конструкции се из-
ползват подходящи числени модели, които са потвър-
дени за различните ситуации на проектиране. При 
геотехническото проектиране всяка ситуация е уни-
кална, от което следва, че всяко изчисление трябва 
да бъде последвано от инженерна преценка относно 
получения резултат. Проектирането на конструкция-
та дава крайна спецификация за изпълнение, което 
е основата за строителството на конструкцията. При 
геотехническите конструкции и изрично при тунели-
те и подземните конструкции, истинските условия на 
земната основа се разкриват едва след започване на 
работа по строителството 3 . В тази връзка е от осо-
бена важност да бъдат включени мерки при изпълне-
нието, които да бъдат използвани за адаптиране на 
проекта в отговор на условията на земната основа, 
които се срещат на място на обекта.   и 

 2021 . За справяне с тези разлики трябва да 
се включват теми и мерки за подсигуряване на гео-
техническата надеждност, като изготвяне на числен 
модел който обединявана  земната основа  моделът 
за геотехническо проектиране и обсервационен ме-
тод. Тези теми са от съществено значение и при про-
ектирането на тунели и подземни конструкции.

Чрез примера 4  за проектиране на тунелен участък 
от стартова шахта  11 ,34 до  7 1 , 5 и от 

 7 11 ,1 до  4 50, включително реконструк-
циите на съществуващата инфраструктура и венти-
лационни уредби. , част от проекта за разширение 
на метрото в София, трета метролиния - депо „бул. 
Ботевградско шосе“ - бул. „Владимир Вазов“ – цен-
трална градска част - жк „Овча купел“, първи етап – 
от  4 50 до  11 ,34, ще обърнем внимание 
на подходящ числен модел, за които са потвърдени 
различните ситуации на проектиране, като метод за 
изпълнение на тунела е приет Нов австрийски туне-
лен метод .

Глава Закл чение Коментар

т  Об ват и

т 2  Основи 
на проектира-
нето

Необ одимо 
пояснение

Основните принципи са при-
ло ими  По някои теми е не-
об одимо да бъдат добавени 
допълнителни уточнения и 
разяснения

т 5  Геоте ни-
чески анализ

Необ одимо 
пояснение

Об ва а се от  , но е 
необ одимо да бъдат добаве-
ни допълнителни теми, като 
например изчислителни мо-
дели, ръководство за изгра -
дане на дълбоки тунели и др

т  Кра но 
гранично 
състояние

Не е об ва-
нато

Установени са основните 
принципи, но е необ одимо да 
бъдат създадени специфични 
препоръки засяга и стабил-
ността на незакрепената част 
от тунелната конструкция по 
време на не ното прокарва-
не, пасивното съпротивления 
и разрезните усилия де ства-

и вър у земната основа и др

т  Експло-
атационно 
гранично 
състояние

Необ одимо 
пояснение

Об ва а се от   Ну но 
е да бъдат добавени допълни-
телни теми във връзка с въз-
де ствието в зоната засегната 
от прокарването на тунела

т  Тестване Необ одимо 
пояснение

Основните принципи са об-
ванати в  , но е не-

об одимо да бъдат добавени 
някои специфични съобра е-
ния  

Та л. 1. Прило и ост на N 1997 и N1990 к  т нелите и 
под е ните констр кции
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та  облицовка на тунела, необходими за провеждане-
то на оразмерителните проверки съгласно изисква-
нията на .

В изчислителните модели е въведена следната после-
дователност спрямо изпълнението на строителните 
дейности , натоварването и изчислителните случай

l   – Моментно състояние – описва напрег-
натото и деформирано състояние на масива преди 
започване на строителните дейности

l   – Начало изкопни работи за калота свод 
и стени  тунел

l   – Реализиране на 25  от деформациите 
в масива първични деформации , предизвикани 
от изкопните дейности, след изкопаване и преди 
поставянето на крепеж.

l   – Изпълнение на първичната облицовка, 
по свод и стени

l   – Откопаване на контра свод щрос

l   – Реализиране на 25  от деформациите 
в масива, предизвикани от изкопните дейности 
за откопаване на щрос, след изкопаване и преди 
поставянето на крепеж изпълнение на първична 
облицовка, по контрасвод и стени

l   – Изпълнение на вторична облицовка, по 
контрасвод и стени

l   – Сеизмично въздействие

Последователността при изпълнение на изкопните и 
дейностите по първична облицовка е симулирана в 
модела чрез изключване и включване на съответни-
те крайни елементи в отделните етапи на изчисление-
то  .

Определянето на първичните деформации, настъпва-
щи в свода, стените и контрасвода на тунела преди 
изпълнението на първичната облицовка могат да бъ-
дат определени по следните методи

l Чрез наблюдение в реални условия – опитни учас-
тъци

l Чрез ососиметричен  анализ с про-
грама по Метод на крайните елементи МК

За получаване на 25  от деформациите в масива 
първичните деформации , е допуснато реализира-

не на 25  от напрежения в масива при приемането, 
че изоставането при изпълнение на първичната об-
лицовка от забоя ще бъде – 0, 0 . Това приемане 
се базира на допълнително проведени изчисления, 
като е използван подход чрез използване на ососи-
метричен модел. При използването на този модел се 
изследва напрегнатото и деформирано състояние в 
надлъжна посока на тунела. Получават се деформа-
циите настъпили в масива за определена точка от на-
пречното сечение, на базата на които се дава оценка, 
на каква дължина след забоя, настъпва затихване на 

Методът за изпълнение на тунела се базира на при-
емането за последователност на извършваните дей-
ности – копаене с последващ монтаж на първична 
облицовка главен крепеж . След реализиране на 
пълните деформации се монтира вътрешната обли-
цовка.

Използва се деформируем крепеж от анкери, сто-
манени рамки ферми  и пръскан бетон за да се по-
стигне новото равновесно състояние в масива, чрез 
оформяне на вторично засводяване – предизвикано 
от допусканите от крепежната конструкция контроли-
рани деформации. Новото стабилно състояние се ус-
тановява по затихването на радиалните деформации 
на изкопа, измервани на място.

При съставянето на изчислителните модели е необ-
ходимо предварително да се определят  критерия на 
разрушение  инженерно – геоложките условия в ра-
йона на проектирания тунелен участък  вида на при-
лаганата конструкция, както вложените материали 
при изграждането на първичната и вторична обли-
цовка  дефиниране на натоварванията и въздействи-
ята върху първичната облицовка.

Изчислителна процедура започва с разработване на 
подробен напречен профил, с определени мощности 
дебелини  на геоложките разновидности.

Изследва се равнинен 2  изчислителен модел, като 
се моделира напрегнатото състояние в земния масив, 
чрез предлаганите на пазара програмни решения. Из-
численията са проведени на база напрегнато състоя-
ние на земния масив и последвалите деформации на-
стъпващи след изкопаване, укрепване и изпълнение 
на облицовката. Тази част от процеса на моделиране 
е ключова при определяне на поведението на маси-
ва спрямо технологичните процеси и зависи изцяло 
от опита и знанията на проектанта. Съществуващата 
нормативна уредба включва само косвени указания 
за подхода, който трябва да бъде заложен при раз-
личните етапи.

Друг ключов момент е определяне на настъпващите 
деформации в масива и тунелната конструкция за 
различните етапи по време на строителството, така 
и за етапа преди и след строителния период 5 , . В 
този етап от построяването на геотехническия модел 
е без нормативна обезпеченост и се осъществява на 
база опита и широк кръг от знания. В конкретната за-
дача  за определяне на поведението на масива в об-
ластта на тунелния забой, е извършен ососиметричен 

 7  анализ, разглеждащ масива в на-
длъжно направление успоредно на оста на тунела , 
като се отчита и наличието на оставения неизкопан 
материал в калотата предпазен целик . 

Чрез използване на програма за изследване на на-
прегнатото състояние на масива по метод на крайни-
те елементи се определят деформациите в масива, 
слягането в зоната около тунела, деформациите на 
тунелната облицовка. Също така, чрез използване на 
програмния продукт се определят и възникващите 
ефекти от въздействията върху външната първична-
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Фиг. 4.  Последователност при изпълнение на изкопните и дейностите по първична облицовка, симулирана в модела чрез из-
ключване и включване на съответните крайни елементи в отделните етапи на изчислението

Stage 3 - 
Общи пре-
мествания

Stage 4 - 
Общи пре-
мествания

Stage 7 - Общи премествания спрямо Stage 4
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деформацията в неукрепен масив и какви са реализи-
раните деформации преди изпълнението на първич-
ната облицовка.

При слаби масиви от съществена важност е, че при 
изпреварващото поставяне на крепежа се огранича-
ват деформациите в масива. Последствията от това 
ще бъдат по – големи деформации настъпващи след 
монтажа на крепежите и последвало по – голямо 
натоварване върху облицовката. Чрез числените мо-
дели и прецизни измервания по време на строител-
ството за настъпващите деформации на място  с цел 
установяване на реалното поведение на първичната 
облицовка крепеж  дават паралелни резултати, кои-
то да служат за установяване на необходимостта от 
подсилване облекчаване на конструкцията на пър-
вичната и вторична облицовка.

В етапа при реализацията на отделните етапи и съо-
бразно изчислителният модел се установи влошава-
не на инженерно – геоложките условия и при усло-
вие, че са регистрирани деформации превишаващи 
изчислителните или пък проявилите се деформации 
не проявяват тенденция на затихване, моделът ни 
позволява моментални корекции. Резултата от тях 
ще осигури на проектанта и постоянния строителен 
надзор на обекта бързи и моментални решения, кои-
то ще доведат до допълнителни мерки подбрани из-
между

l Намаляване на интервала между носещата арми-
ровка

l Увеличаване на площта на носещата армировка

l Увеличаване на дебелината на вторичната обли-
цовка

l Промяна на технологията на изпълнение с цел на-
маляване на времето при което крепежната кон-
струкция по свода остава.

ЗАКЛ ЕНИЕ

На фона на останалите геотехнически конструкции, 
проектирането на тунели често изглежда повече като 
изкуство  1 70 , което прави наложително 
проектанта да притежава още по-дълбокото разбира-
не за принципите на проектиране, умението да подби-
ра подходящи методи за проектиране според дадени, 
често много сложни, геоложки условия. Това изисква 
опит, способността да предвижда възможни точки 
на неустойчивост на конструкцията, да е запознат с 
несигурността присъща на тунелното строителство 
и да има знания относно силните и слабите страни 
на различните методи за проектиране. Въпреки че е 
признато, че никой стандарт не може да замени тези 
качества, той все пак може сериозно да допринесе 
към процеса на проектиране.

Към днешна дата  1 7 и съвкупността от вро-
кодове не включват всички необходими елементи за 
да може да се извърши проектиране на тунел само 
върху тяхната основа. Също така не се съдържат и 
елементи, които да възпрепятстват използването на 

основните заложени в  1 7-1 принципи, които не 
са създадени с цел проектиране на подземни кон-
струкции и същевременно не освобождава проектан-
тите от тази отговорност при проектиране на подзем-
ни съоръжения. 

Въз основа на придобития опит и извършената оцен-
ка 1  на  1 7, стигаме до заключението, че Второ 
Поколение  1 7 е подходяща основа, с която до-
пълнително да развием и разработим, общ стандарт 
за проектиране и числено моделиране на тунели и 
подземни конструкции в България и вропа.
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ОПТИМИЗА ИЯ НА КРЕПВАНЕ
НА ДЪЛБОК СТРОИТЕЛЕН ИЗКОП НА БАЗА 
ОБСЕРВА ИОННИЯ МЕТОД

Проф. д-р инж. Андрей Тоцев, .  -
Университет по архитектура, строителство и геодезия

OPTIMIZATION OF STRENGTHENING OF A DEEP CONSTRUCTION EXCAVATION BASED 
ON THE OBSERVATIONAL METHOD 

. . .  , .
  ,   

ВЪВЕДЕНИЕ

Във връзка със строителството на жилищна сгра-
да в гр. София е изпълнено укрепване с трире-
дово анкерирана укрепителна стена берлински 

тип . Дълбочината на изкопа е 10,50 . Анкерите са 
от типа пасивни еднопрътови анкери 32 с допустимо 
натоварване 2 0  и граница на провлачване 230 . 
Същественото при прътовите анкери е, че въпреки че 
нямат ясно обособен корен, реализиран по време на 
изпълнението, в процеса им на работа натоварване , 

ABSTRACT

        
        

        
    .  -

     7     -
         

     . -
,        

  10-15     . 
,          

   .

KEYWORDS: , ,  ,  -

РЕЗ МЕ

Статията представя ролята на обсервационния ме-
тод, при контролиране поведението на укрепителни 
стени и възможностите за реализация на икономии 
или предотвратяването на аварии в процеса на из-
пълнението. Методът е нормиран в врокод 7 като 
един от определящите принципи на геотехническото 
проектиране и един от възможните подходите, при 
проверка на граничните състояния. Въпреки това 
приложението му в България в процентно отношение 
едва ли превишава 10-15  от реализираните обекти. 
Тук ще се покажат предимствата му, при използване-
то на конкретен строителен обект.

КЛ ОВИ Д МИ  пилоти, мониторинг, анкери, дъл-
бок изкоп

корен се формира и те се разглеждат като натоваре-
ни на опън. Статическата им схема се приема такава, 
че огъването и срязването не се разглежда. Пилотите 
са изпълнение от 2Т профил 300,  . 

ИН ЕНЕРНОГЕОЛО КИ И ХИДРОГЕОЛО КИ 
СЛОВИЯ

В литоложкия строеж на земната основа вземат 
участие делувиално-алувиални отложения, покрива-

Доклад  и несен на англи ски е ик на  е д народна кон еренция по гео е аника  органи ирана от На но-те ни ески 
с  по инно дело  геология и етал ргия - 19-23.09.2022 г.  к.к. „Св. Св. Константин и Елена  гр. Варна
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щи неогенски седименти, част от 
Лозенецката свита,  . Кватер-
нерът е  изграден от културен слой -
смолница, прахова глина, и разно-
зърнести чакъли. Общата им мощ-
ност достига ,0 . Неогенските 
отложения са представени от пра-
хови и прахово-песъчливи глини на 
дълбочина под 7,0 - ,0  от тере-
на. Културният слой - чернокафяви 
глини смолници се установяват се 
в  горната част на разреза. Мощ-
ността им е 1,5 .  Означава се като 
пласт 1. Пласт 2 представлява гли-
на кафява до ръждива с чакълести 

ПРО  Д Р ИН  АНДРЕ  ТО ЕВ завършва строително инженерство ССС  
в Университета по архитектура, строителство и  геодезия, гр. София. Защи-
тава докторат в областта на земна основа, фундиране и подземно строи-
телство под ръководството на проф. Георги Илов, а част от дисертацията 
разработва в ТУ Мюнхен като стипендиант на немската служба за акаде-
мичен обмен при проф. Норберт огт. През периода 200 -2007 г. специали-
зира строителна скална механика при проф. айнц Брандл в ТУ Виена. От 
2007 г. е редовен преподавател към катедра „Геотехника“ на УАСГ.  От 2020 
г. е ръководител на катедра „Геотехника“ към УАСГ. Член на управителния 
съвет и секретар на Българското дружество по земна механика и геотехни-
ческо инженерство БДЗМГ  и член на международните  и . 
Автор е на множество геотехнически проекти, експертизи и становища.

новява под 7,0 - ,0  от терена. 
Обобщени свойства на отделните 
почвени разновидности са показа-
ни в  . 

МОДЕЛИРАНЕ НА КРЕПИТЕЛНА 
КОНСТР К ИЯ

При проектиране на укрепителни 
стени на дълбоки строителни из-
копи съществуват различни подхо-
ди. Най-общо те се групират в три 
групи 1  МК  с различни по вид 
нелинейни почвени закони  зем-

иг. 1. Укрепване на д л ок строителен и коп: а - крепителна стена и  - анкерни до и

включения средно до твърдоплас-
тична, се установява под културния 
слой. Долнището на пласта е на 
дълбочина 3,0 - 4,0  от терена , а 
мощността на пласта е 1,5 - 2,5 . 
Пласт 3 са разнозърнести чакъли 
с песъчлив запълнител. Установя-
ват се на дълбочина под 3,0 - 4,5 . 
Издържани са площно. Долнище-
то на пласта е на дълбочина 7,0 - 

,0  от терена. Дебелината на 
пласта е  в границите от 4,0 до 
5,0 . Пласт 4 представлява гли-
на  прахово-песъчлива и  прахова  
кафява , сивокафява и сива. Уста-
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делирани като подаваеми пружин-
ни опори с коравина 25 000 . 
Резултатите от изчисленията са по-
казани на  . 

МОНИТОРИНГ НА КРЕПИТЕЛНАТА 
КОНСТР К ИЯ

За прилагане на обсервационния 
метод са монтирани четири измер-
вателни анкерни дози   на 
анкери – два на първи ред и два 
на втори ред за директно отчита-
не на изменението на усилието, 
при отделните фази на изкопаване. 
Всяка доза е разработена с осем 
тензосъпротивителни датчика, раз-
положени симетрично по четирите 
перпендикулярни оси на стоманен 
цилиндър, като четири от датчици-
те отчитат надлъжните деформа-
ции и четири са компенсационни, 
отчитащи влиянието на напречните 
деформации. Принципът на работа 
на тензосъпротивителните датчи-
ци се основава на промяната на 
електрическото съпротивление на 
електрически проводник по който 
тече ток, при деформирането му. 
Удължаването или скъсяването на 
изпитваната конструкция дозата  
предизвикват съответно удължа-
ване или скъсяване на  жичката 

иг. 2. Гео-
ло ки про ил

Пласт Обемно тегло, 
k, kN/m3

Ъгъл на 
вътре но триене, 

k, º
Ко езия, ck, kPa

Об  
деформационен 

модул, 0, 

Литоло ки вид , 0 ,00 4,00 4,50

Литоло ки вид 2 , 0 , 0 ,00 2,00

Литоло ки вид 2 ,50 ,50 , 0 ,00

Литоло ки вид 4 ,40 ,50 22,00 5,00

Та л. 1. И ислителни сто ности на и ико е ани ни пока атели – 2 
(       1 0)

нореактивни методи с линейно и 
нелинейно разпределение на кора-
вината на пружините ЗРМ  и кла-
сически методи с използване на 
активен и пасивен земен натиск. 
При проектиране на конкретния из-
коп е използван ЗРМ пружинния 
метод , при който за моделиране 
на взаимодействието „почва-кон-
струкция  се използва коефициент 
на пропорционалност, разглеждащ 
връзката между напреженията и 
деформациите    . . За разлика 
от „класическите методи , “пружин-
ният  предлага решение отчитащо 
както свойствата на почвата, така 
и тези на стената. Основният про-
блем свързан  с използването на 

пружинния метод при проектира-
нето на подпорни стени, който все 
още е предмет на дебати в научните 
и проектантски среди се отнася до 
разпределението на коефициента 
на Винклер в дълбочина и точно-
то му определяне в зависимост от 
получените опитни данни за кон-
кретния почвен масив, както и до 
големината, формата и разпреде-
лението на натоварването от зе-
мен натиск. Тук са разгледани три 
схеми на натоварване показани на

  – класическо  -  
и  3, 4 . Пружините моделира-
щи почвата под кота дъно изкоп са 
приети константни и линейно на-
растващи  . Анкерите са мо-



ГЕОМЕХАНИКА

46 ИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ     1-2/2023

геодезични репери се следи за пре-
местването на укрепителната стена 
за отделните фази на изпълнение. 
Получените резултати са обобщени 
в  . 

ХОРИЗОНТАЛНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА 
КРЕПИТЕЛНАТА СТЕНА

В специализираната литература съ-
ществуват множество наблюдения 
на хоризонталните премествания 
на укрепителни стени, на базата на 
които някои автори предлагат ем-
пирични методи за определяне на 
очакваното преместване. 

Изчислителен модел , kNm  - ,0 , mm 2 - ,5 , mm , kN 2, kN , 

Класически   25 000 и   2000 5,2 5, ,5 2, 4, , 4

Класически   25 000 и   5000- 2 000 4,2 4, , 2, ,2 20 ,0

- ,   25 000 и   2 000 2,0 ,4 ,44 0,24 ,0 2 ,5

- ,   25 000 и   5000- 2 000 , ,4 2, 0,24 4, 244,5

  25 000 и   2 000 , 5 ,2 ,0 ,0 4 ,5 4,25

  25 000 и   5000- 2 000 ,25 , , ,0 4 , 4 ,

иг. 3. С е и на натоварване и подпиране на стената

Етап на изкопаване  - ,0 , 2 - ,5 , , 2, 

Масов изкоп  до кота - ,00 2 2 0 -

Масов изкоп  до кота - ,50 2 0

Масов изкоп  до кота - ,50 4 , ,

Масов изкоп  до кота - 0,00 2 ,2 4 ,2

Та л. 2. Ре лтати от и исленията

Та л. 3. Ре лтати от ониторинг

на деформоприемника датчика , 
а това води до промяна на нейно-
то напречно сечение и напрегна-
тото и състояние. Тези механични 
промени предизвикват промяна в 

електрическото и съпротивление. 
Описаният вариант с четири ак-
тивни тензорезистора представля-
ва пълен Уитстонов мост. Допъл-
нително посредством система от
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При тези методи преместването зависи от височина-
та на стената, броят на анкерните редова и вида на 
почвата. На   са показани два такива метода 
за различни почви – на    за твърди 
глини и пясъци 1 0  и на    за меки 
глини 1 1  2 . Според предложените зависимости, 
при твърди глини и пясъци и дълбочина на изкопа 
от 10,00  се очаква преместване в рамките на 5-
30 . При слаби глини и дълбочина на изкопа от 
10,00  се очаква преместване в рамките на 50-
100  при коефициент на сигурност по- голям от 
1,5.

АНАЛИЗ НА РЕЗ ЛТАТИТЕ

Проведените наблюдения по време на отделните 
етапи от изпълнение на укрепването на строителния 
изкоп, показаха, че получените резултати по изчисле-
ния се различават от тези от мониторинга. По отно-
шение на усилията в анкерите, получените от анкер-
ните дози усилия в първи анкерен ред са 3 до  пъти 
по-малки от изчислените по различните методи. При 
втори анкерен ред те са с около 2 пъти по- големи от 
получените по класически метод и близки до тези по-
лучени по  –  и с до 20  по-малки от тези 
изчислени по . Получените резултати потвържда-
ват мнението на водещи специалисти, че класическо-
то разпределение на диаграмата на натоварване не 
дава достоверни резултати при многоредово анкери-
ране. 

Като резултат от по- малките усилия в анкерите, по-
лучени от мониторинга и сравнени с резултатите от 
изчисленията, се взе решение на третия анкерен ред, 
броят на анкерите да се намали на половина, като се 
изпълнят през един. 

Относно преместванията резултатите, получени от 
мониторинга не са близки до тези получени по изчис-
ления, независимо от избрания метод. В голяма сте-
пен те са функция на приетата коравина на анкерите. 
Получените стойности на преместванията се дължат 
на цялостната релаксация на масива. Прави впечат-
ление, че резултатите са в границите, посочени от 

   за меки глини. 

ЗАКЛ ЕНИЕ

Представения практически пример, показва важ-
ността и предимствата на използване на система за 
мониторинг. Обикновено причина да не се провеж-
да мониторинг е нежеланието на инвеститорите да 
изразходват средства в тази посока. Аргументите 
в тази посока са напълно неоснователни, тъй като 
стойността на мониторинга на конкретния обект, 
представляваше приблизително 3,5  от стойността 
на укрепването, а реализирането на икономия с нама-
ляването броя на анкерите в трети анкерен ред беше 
в порядъка на ,5 .

По-важният аргумент в подкрепа на мониторинга е, 
че той може да предотврати аварии, чрез навременен 
контрол на усилия и премествания.
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РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВОДНА МЪГЛА 
В ПРОВЕТРЯВАН ПЪТЕН Т НЕЛ

Проф. д-р инж. Михаил Михайлов, .
Инж. Владислав Стойков, 20 .
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

PROPAGATION OF WATER MIST IN A VENTILATED ROAD TUNNEL
. . . M  M , .
. V  , 20 .

     „ .  

Пионери в използването на стационарни пожа-
рогасителни инсталации  в пътни тунели 
са пония повече от 40 години  и Австралия. В 

тези страни, на основата на оценка на риска, масово 
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РЕЗ МЕ

Понастоящем съществува значителен интерес към 
системите за потискане на водна основа за пътни 
тунели. Особено в вропа акцентът изглежда е вър-
ху системите с водна мъгла, а не върху традицион-
ните дренчерни системи. Проектирането на системи 
за противопожарна безопасност в пътни тунели е в 
процес на постоянно развитие и тунелните числени 
модели се използват все повече като усъвършен-
стван инструмент за вариантни изследвания. Анали-
зът на разпространението на капките на водна мъгла 
с ниско налягане, дава основание да се представи 
съвременен модел за изследване и проектиране на 
системата за пожарна защита в пътни тунели. Мо-
делът позволява  проектиране на система за водна 
мъгла, работеща заедно с вентилационна система, 
което позволява оптимизиране на взаимодействието 
им. Основното предназначение на системите с водна 
мъгла е да не дават възможност на възникнал пожар 
в пътен тунел, да се развие напълно до максимална 
мощност. Ранното откриване на пожара трябва да га-
рантира инжектирането на водната мъгла да го огра-
ничи по разпространение и по топлинна мощност, 
която може да постигне такъв пожар. Системите с 
водна мъгла по своята същност са ефективни в на-
чалните стадии на развитие  на пожари в пътни туне-
ли, включващи превозни средства.

КЛ ОВИ Д МИ  пожари в пътни тунели  стационар-
ни пожарогасителни инсталации  водна мъгла -
класове и характеристики  двуфлуиден модел  ава-
рийна вентилация

се инсталират дренчерни системи последвани от сис-
теми с водна мъгла. Списъкът с приложения на инста-
лациите с водна мъгла в обществени и граждански 
обекти е твърде дълъг. По-рисковите от тях са  елек-
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троцентрали, машинни помещения, 
високи сгради 1 , паркинги, музеи, 
архиви и библиотеки, центрове за 
данни, нефтени платформи, църкви 
и катедрали часовниковата кула в 
Мека и катедралата „Свети Патрик“ 
в Ню орк , както и пътни тунели, 
кабелни тунели и контейнеровози.

Обединена вропа се опитва да 
навакса изоставането при използ-
ването на  в сгради 1 , послед-
вана от България 2, 3, 4  със стан-
дартите 14 72, които се предвижда 
да достигнат 14 части. Директивата 
за минималните изисквания в туне-
лите по трансевропейската пътна 
мрежа 5 , се появява като реакция 

„ ПРО  Д Р ИН  МИХАИЛ МИХА ЛОВ е завършил Минно-геоложкия универ-
ситет „Св. Иван Рилски“ със специализация „Механизация и електрификация на 
мините“. Целият му изследователски, управленчески и преподавателски опит  
е посветен на безопасността на труда в минната промишленост и геологопро-
учвателното дело. Той е ръководител на катедра „Руднична вентилация и тех-
ническа безопасност  в периода 2003 - 2017 г. и  зам.-ректор по НИР на МГУ 
„Св. Ив. Рилски“ 1  – 2003 г. . По-рано е придобил следни научните степени 
и звания  доцент  и доктор по безопасност на труда и пожарна безопасност  гл. 
асистент по безопасност на труда и пожарна безопасност и научен сътрудник 
във МГУ и. в Лаборатория “Руднични пожари  и секция „Минна безопасност  на 
„Минпроект . Проф. Михайлов е член на  Съюза на мин орите и металурзите в 
НТС  Съюза на учените в България, секция „Технически науки  Асоциацията на 
минните инженери  в град Денвър, Колорадо  вропейската асоциацията 

за безопасност и надеждност  и др. Проф. Михайлов има участия в множество международни прояви 
като член на научни и организационни комитети или с научни доклади. Проф. Михайлов има 145 публика-
ции, включително 3 изобретения,  учебника,  учебни помагала, 4 учебни филма  и  11  статии и доклади. 
Съавтор на 4 правилника за  безопасност в мините, на Наредба за проектиране на пътни тунели и ръково-
дител на колектива разработил Правилник за  устройството и дейността на минноспасителните и газоспа-
сителните служби.

Тунел
ремеви периоди за Загуби в милиони, 0  €

горене, max гасене ремонт за ремонт от такси

 5  ,
000оС

  5  за 
о ла дане

почти
 години 450 500

   20 ,
200оС   дни 0

 5 ,
200оС 0  месеца 75 0

Та л. 1. Голе и по ари в т нели от трансевропе ската п тна ре а

ИН  ВЛАДИСЛАВ СТО КОВ е редовен докторант към катедра „Руднична вен-
тилация и техническа безопасност“  на Минно-геоложки университет „Св. Иван 
Рилски“, София. Завършва магистратура с придобита квалификация „Инже-
нер–инженерна безопасност“ през 2011 г. към същата катедра. Сертифициран 
водещ одитор   001 2015   14001 2015   1 001  45001 201 . 
Дългогодишният му трудов стаж е предимно в областта на здравословни и 
безопасни условия на труд, с натрупания професионален опит придобива от-
лични професионални умения, които се изискват за работа в тази област. Ос-
вен, че притежава образователна степен в областта на здравословни и без-
опасни условия на труд, непрекъснато поддържа професионалното си ниво, 
като посещава професионални семинари и обучения. Професионалната му 
кариера като ръководител и експерт преминава в предприятия с висок рисков 
потенциал и рискови производства и дейности от сферата на енергетиката и 

хартиената индустрия, също така е работил в ИА „Главна инспекция по труда ,. София, като  основна дейност 
е осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в 
областта на трудовите отношения, здравословните и безопасните условия на труд и насърчаване на зае-
тостта във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обуче-
ние. Професионалните му интереси са насочени към разработване и подобряване на правилата и мерките 
за осигуряване по-добри условия на труд в работна среда.

на три големи пожара  , 
като още в дефинирането й се до-
пускат два компромисни момента 

в обхвата  за тунели, по-дълги от
500 , които са част от трансевро-
пейската пътна мрежа.
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въздух в тунела се осъществява в 
два режима на

l нормално проветряване в зави-
симост от трафика – преди поя-
вата на пожар

иг. 1. Класове на водната гла по ра ери p на капките

иг. 2. Е ективност на о ла дане на водната гла по ра ери p на капките

Дър ава Тунел
Дъл ина, 

 
Загинали Ранени

Уни о ени превозни 
средства

Италия  4  5 2 Камион, кола и микробус

ве цария 40 2 5  камиона и леки коли

ранция Тунел 4 0 2 - Камион и мотоциклет

Дания 4 0 5 6 Камион и микробус

Та л. 2. ертви при по ари в к си  п тни т нели

При хармонизиране на нашите нор-
ми  с Директивата 5  авторите 
изб гнаха в известна степен тези 
компромисни моменти, като не са 
поставени ограничения само за 
тунелите по трансевропейската 
пътна мрежа. На основата на опи-
та от прилагането на Директивата 
5  и само малка част от пожарите 

в тунели с дължина по-малка от
500 , дадени в  ,  категорич-
но е избегнато посочването и на 
това ограничение.

Съгласно дефиницията на  14 72 
3 , водната мъгла представлява во-

дна струя, за която 0  от общия 
обем течност се разпределя в кап-
чици с диаметър 0, , по-малък от 
1000  при минималното проект-
но работно налягане пред дюзата 
за  водна мъгла. Стандарт  класи-
фицира водната мъгла в три класа, 
както е показано на  . Водната 
мъгла от клас 3, съгласно  , 
е по-ефективна за въздействие на 
пожари от клас  на твърди мате-
риали , тъй като по-големите кап-
ки имат по-висок начален момент 
и крайна скорост, което повишава 
вероятността те да достигнат горя-
щия или тлеещ материал, за да го 
охладят.

Водна мъгла от клас 1 и клас 2, се 
използва за подтискане на пожари 
на разлив на горими течности, на 
струен пламък или където трябва 
да се избягва разпръскването на 
гориво. Мъглите от клас 1 и клас 2, 
са по-ефективни за охлаждане на 
газовата фаза, тъй като по-малки-
те капчици имат по-голямо съот-
ношение 2 3  на кумулативната 
повърхност  на капките към тех-
ния обем , видно от графиката 
на  .

Класификацията на водната мъгла 
е необходима и много полезна за 
избора на системи за използването 
й в помещения, в които обектите на 
гасене са стационарни и известни 
и които помещения могат да бъдат 
затворени при пожар. В пътните 
тунели обаче не съществува нито 
едно от тези условия. Пожар може 
да възникне във всяка тръба, както 
и по цялата  дължина с различно 
превозно средство и горим товар. 
С първо приближение може да се 
приеме, че стартовата площ на 
пожара отговаря на габаритните 

размери на превозното средство, 
които варират в широки граници  
дължината – от  до 1 ,5 , широ-
чината – от 1, 0  до  2, 0  и висо-
чината – от 2 до 4 . Доставката на 
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Междуфазово взаимодействие се осъществява от 
следните сили

l масова сила - p mm .g f=
rr

l сила от аеродинамично съпротивление -

rA R g vf 0,5C s (V )V= ρ
r ur uur , където

=R pC f(Re ) , p r
p

D V
Re =

ν
 

l миделево сечение най-голямото сечение на кап-
ката по направление на движението  – , 
при приета приблизително сферична форма

π
=

2
pD

s
4

 

l сила на Сафман - 
2

g gp
s s

uD
f C .

2 y
ρ ∂ 

=  µ ∂ 
. 

При изтичане на въздушната струя, създадена от вен-
тилатор, под действие на ефекта Коанда, тя полепва 
към тавана на тунела. Получава се едно течение с 
два гранични слоя – полуограничен пристенен слой 
на тавана   и свободен струен  граничен слой 

 . арактерно за граничния слой е напречния 

градиент на скоростта ∂ ≠
∂
u 0
y

.

Попадналата в граничния слой капка, следствие раз-
ликата в скоростите в двата  „края“ се завърта. В 
пристенния граничен слой това води до полепването 
и към тавана на тръбата. При струйния граничен слой 
под действие на това завъртане от силата на Сафман 
sf , се променя траекторията  в посока на външната 

граница на струйното течение към пода. При положе-
нието, дадено на  , съществуват два гранични 
слоя  

l пристенен с разпределение на скоростта в него

 =  δ 

1/7

0

u y
u

, където и при η =
δ
y , δ  - е дебелината

на слоя

l струен във външната част извън струйното ядро  

= − η + η3 2

0

u 1 3 2
u

.

И пол вани о на ения

l аварийна вентилация след откриване на пожара – 
за осигуряване на пешеходната евакуация на път-
ниците и гасенето от пожарникарите.

Очевидно е, че и вентилационните условия се явяват 
като поредния неопределен, но значим фактор при 
възникване на пожар. Предвид и класификацията 
по   се стига до убеждението, че при присъщите 
неопределености на пожарите в пътните тунели сис-
темите за подтискане на пожарите трябва да осигуря-
ват повече капки от клас 1 и клас 2 и малко количе-
ство капки от клас 3.

Влиянието на вентилацията върху разпространение-
то далечината на полета  на капките на водната мъг-
ла е естественото начало на всяко изследване, като 
се имат предвид линейните разположения, на гру-
пите струйни вентилатори и на разстоянието между 
напречните евакуационни галерии. Най-голям естест-
вено е ефектът от мъглата, когато капките попадат 
в зони, където могат да бъдат изпарени. При закъс-
няло включване на системата обаче е необходима 
по-дълга зона на разпространение за охлаждане на 
вече нагретите стени.

Проектирането на системи за противопожарна безо-
пасност в пътни тунели е в процес на постоянно раз-
витие и тунелните числени модели се използват все 
повече като усъвършенстван инструмент за вариант-
ни изследвания.

Анализът на разпространението на капките на водна 
мъгла с ниско налягане, дава основание да се пред-
стави съвременен метод за изследване и проектира-
не на системата за пожарна защита в пътни тунели.

ОСНОВНИ ЗАВИСИМОСТИ НА МОДЕЛА

Разстоянието по дължината на тунела, до което може 
да достигне разпръснатата вода, е основен показа-
тел за нейното взаимодействие с основното въздуш-
но-газово течение. 

Създаденият физико-математичен двуфлуиден мо-
дел вода-въздух газ , при който всяка една от фа-
зите се разглежда със собствена скорост, плътност 
и температура, е приближено решение в което са ана-
лизирани получените резултати сравнени с експери-
ментални данни.

Основна идея при разглеждане на течения на една 
среда в друга е използването на т. нар. двуфлуи-
ден модел , 11 . При него всяка една от фазите се 
разглежда със собствена скорост, плътност и тем-
пература. Решава се с използване на известните от 
механиката на флуидите методи – по Лагранж суб-
станционен метод  или по Ойлер локален метод . 
Двете фази представляват отделна флуидна среда, 
описват се с едни и същи системи диференциални 
уравнения, като връзката между тях са силите на 
междуфазово взаимодействие. Параметрите на две-
те фази се записват в уравненията с долни индекси 
на въздушната газовата  среда, приета за носеща с 
„ “, а за примесите в случая капките с „р“.

→  →

→  →

→
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Ако се приеме, че цялото напречно сечение на ту-
нела  заето от създаденото въздушно течение, то   

( )
 

=  
  

1/7

0

u y
u 1/ 2h

.

Силата на Сафман . .  се описва с израза

  

2
g gp

s s
uD

f C .
2 y

ρ ∂ 
=  µ ∂ 

,   в който =sC 6,46 . 1

По-нататък се записват съответно =gu f(y)  за двата 
слоя.

Релативната  скорост    се представя с проекциите 
си по х и у

x yr r rV V i V j= +
uur r r

   2

= − = −
x x x y y yr p g r p gV u u ; V V V 3

Моделът е двумерен. Компонентите на скоростта са 
само по х и у. В напречното направление се приема 
постоянна скорост. 

РАВНЕНИЯ ЗА ДВИ ЕНИЕ НА КАПКА В ДВ АЗНО 
ТЕ ЕНИЕ

Уравнението на Лагранж за постъпателно движение 
на единична частица има вида

               
np

p i
i 1

dV
m f

dt =
= ∑

uur
r

4

където if
r

 са силите на междуфазово взаимодействие, 
избрани по преценка за решавания конкретен случай.

В скаларен вид 4  се записва както следва

5

   

Уравненията 5  и  се интегрират при следните гра-
нични условия

7

При установено течение диференциалите, намиращи 
се в лявата страна на уравнения 5  и , са равни на

                      

∂ ∂
= +

∂ ∂
p p p

p p
du u u

u V
dt x y    

                        

∂ ∂
= +

∂ ∂
p p p

p p
dV V V

u V
dt x y    

В действителност pV  компонентата сочи надолу и 
върху развитието и оказват влияние масовата сила и 
силата на Сафман,  .

Решението на уравнения 5  и  позволява при 
зададено или прието постоянно =gu const , да се 
определят скоростта на потока, създаден от вен-
тилатора = =p pu f(x,y); V f(x,y), траекторията съот-
ветно =x f(y) . Далекобойността на капката освен от 
траекторията може да се определи като се положи

=pV 0 , т.е. там където скоростната компонента се 
анулира.

При прието съгласно 7  условие =gV 0  и =gu const , 
уравнения 5  и  могат да се запишат във вида

( ) ( )= − ρ − − +
2p 2

p R g p g p g p
du

m 0,5C .s. u u u u V
dt

10

( )= ± − ρ − +
2p 2

p p R g p p g p
dV

m m g 0,5C .s. V u u V
dt

11

Замества се ( )−p gu u  с 
∗
pu

∗ ∗= − ρ +p 2 2
p R g p p p

du
m 0,5C .s. u u V

dt
12

∗= ± − ρ +p 2 2
p p R g p p p

dV
m m g 0,5C .s. V u V

dt
13

Граничните условия на 12  и 13  са аналогични на 
7 .

  14

иг. 3. При-
стенен грани-

ен сло

иг. 4. Стр ен грани ен сло

→

→

→ →

x yr r rV V i V j= +
uur r r→

→

→
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Знакът пред масовата сила в лявата страна на 13  се 
определя от ориентацията на координатната система 
и винаги е насочена вертикално надолу.

Съгласно теорията на размерностите 10  и 11  кое-
фициентът на аеродинамично съпротивление е функ-

ция единствено на p r
p

D V
Re =

ν
, при = −r p gV V V .

Препоръчително може да се използват дадените в 
13  изрази. Като най-сполучлива зависимост, из-

ползвана при числени решения по интегрален метод 
и  програми , е

             

 = + +  p
0,5

R pe
p

24C 1 0,179R 0,013Re
Re

15   

и валидна за голям диапазон на pRe .

иг. 5. С е а на те ението в ори онтален т нел

иг. 6. С е а на те ението при в одящ наклон на т нела иг. 7. С е а на те ението при в одящ наклон на т нела

СИТ А ИЯ ПРИ ВЪЗХОДЯ  
НАКЛОН НА ТРЪБА ПОД 
ЪГЪЛ 

Наклон    11  3   до    1 0 

5  по 13 . Разглеждат се 
две координатни системи  х – 
у при х, ориентирана по оста 
на тунела и ′ ′−x y , ориенти-
рана в естествени координа-
ти. Двете координати сключ-
ват помежду си ъгъл , равен 
на наклона на тунела,  .

Тъй като масовата сила е 
основната съставна и влияе-
ща на напречната скоростна 
компонента, тя се проектира 
върху оста у със стойност

                                     
m pf m gcos′ = α 1

Съпротивителната сила е 
една и съща и в двете коор-

динатни системи и не се налага да се проектира.

Уравнение 1  се замества в 13  вместо pm g .

При обратен наклон на тунела  , действието на 
силите би било аналогично и ще доведе до нараства-
не на скоростта pV , а от там и на ∗

pu  и ускоряване на 
изтичането.

ИСЛЕНО РЕ ЕНИЕ

Системата уравнения 12 - 13  се решава числено с 
прилагане на метода на крайните разлики. Гранични-
те и начални условия 7  формират първоначалните 
стойности на търсените величини

.
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Уравнения 12  и 13  с прилагане на крайни разлики се записват като  

12а

13а

От изрази 12а  и 13а  се определя следващата стойност за скоростите  

17

1

1

        20

               21

На всяка итерация се определят координатите  и 

( ) ( )i ii
p i p

dx u x t u
dt

= → = ∆  22

( ) ( )i ii
p i p

dy v y t v
dt

= → = ∆          23

Итерациите продължават като две последователни стойности  
( ) ( )0; 0n n
p pu v= = , което означава, че капката е достигнала пода на ту-

нела. 

иг. 8. Сравнение на експери ентални данни от 12  с ре лтати от исления
одел

АНАЛИЗ НА ПОЛ ЕНИТЕ 
РЕЗ ЛТАТИ

С представения числен модел за 
определяне на траекторията на 
разпръсната капка от инсталация с 
водна мъгла са варианти за различ-
ни размери на капките от 100 до 
1000  и при различна скорост на 
основното въздушното  течение. 
Акуратността на получените резул-
тати на   и   е сравнена 
с експериментални данни, публику-
вани в 12, 13, 14 . При скорост на 
въздушното теч ние 2   , 
максималната относителна грешка 
е 11 . Близостта на експеримен-
талните резултати с данните от , 
е много добра –  4  относителна 
грешка.

На   и   са показани 
резултатите от моделирането, по-
лучени за хоризонтален участък 
от тунел със скорост на изтичане 
на водата от дюзата   10 , 
височина на изтичане     над 
пътното платно. Резултатите от мо-
делирането показват задоволител-
но съвпадение с данните от опита. 
Това дава основание за постро-
яване на графичните зависимости, 
построени в границите на необхо-
димата скорост до евакуация на 
пътниците   и при последва-
щото пряко гасене  .

ЗАКЛ ЕНИЕ

В резултат на извършените модел-
ни изследвания, сравнени с данни-
те от опита 12, 13, 14  е разрабо-
тен модел на разпространение на 
капките на водна мъгла в пътно 
вентилационно течение на тунел. 
Сравнението с експериментални 
изследвания на други автори по-
казва, че моделът отразява вярно 
и с достатъчна за численото мо-
делиране далечина на полета на 
капките до падането им върху път-
ната настилка. Моделът позволява  
проектиране на система за водна 
мъгла, работеща заедно с вентила-
ционна система, което позволява 
оптимизиране на взаимодействие-
то им. Моделът и представените ре-
зултати, могат да бъдат приложени 
към такъв подход на проектиране.

Настоящето изследване следва 
да продължи с анализ на взаимо-
действието на водната мъгла при 
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иг. 10. Ре лтати от оделирането а 
ори онтален аст к от т нел до ева-

к ация на п тниците

иг. 11. Ре лтати от оделирането 
а ори онтален аст к от т нел при 

последващото пряко гасене

възникнал пожар в пътен тунел. 
Ранното откриване на пожара тряб-
ва да гарантира инжектирането на 
водната мъгла да го ограничи по 
разпространение и по топлинна 
мощност. 

Размерите и площта на превозни-
те средства, които могат да бъдат 
обект на подтискане на пожар и га-
сене с водна мъгла в пътен тунел са 
представени в  . сно е, че в 
зависимост от положението на за-
паленото превозно средство спря-
мо пожарогасителните инсталации 
в момента на откриването на пожа-
ра трябва да се включат минимум 
две съседни от тях.

Има държави, в нормите и практи-
ката на които се отчита влиянието 
на стационарните пожарогасител-
ни инсталации в тунела, върху про-
ектния пожар за оразмеряване на 
аварийната вентилация  .

Степента на конкретност на из-
искванията е  различна, но като 
общи характеристики, определящи 
проектния пожар се очертават

иг. 9.  Сравнение на експери ентални 
данни от 13  с ре лтати от исления 

одел
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Размер на капката,
µm

ро  капки,
06 от  

Об а открита 
повър ност, 2

реме за изпарение,

000 , 6  

00 5, 20 2  2 0-  

00 00 0 0,   0-5 

Страна Проектен по ар,
MW Уточнение

Австрия 0 Само за  категория ИСОК РИСК   50 

Норвегия 20 - 00  зависимост от категорията на риска, винаги надлъ на 
вентилация

Япония 0 С дренчерни системи в тунела

Австралия 50 С дренчерна система  - за оразмеряване на вентилация

Канада 0 - 50 Ако не преминават опасни товари 

ве цария 0 Изсмукване на дима със скорост ,   4  в
транспортната галерия

Германия 0 - 00  зависимост от дъл ината и дела на те котоварните 
камиони в тунела

Та л. 4. Влияние на S в т нела в р  проектния по ар при ора еряване на ава-
ри ната вентилация

Та л. 5. Нееднородност на капките при по ари в т нели

l категорията на риска,

l процента на преминаващите то-
варни превозни средства ПС  и

l допускането на преминаване на 
опасни товари .

За разлика от гасенето в ограни-
чен обем на неподвижни обекти 

при пожарите в тунели   
има съществени неопределености, 
които предполагат наличие на по-
лезна нееднородност на капките на 
мъглата от клас 1 и клас 2. Това би 
довело, до ефективно изпарение и 
дори проникване в тлеещ материал 
на капките с диаметър около 1 .

Превозно средство
Габаритни размери, Хоризонтална 

пло  , 2
дъл ина ирочина височина 

Лек автомобил ,0 , 0 2,0 0,

ан ,0 2, 5 2,45 4,

Камион до 20 , 2,45 2,45 ,

Автобус , 2,55 , 4,

Камион до 40 ,5 2, 0 4,0 42,

По арна цистерна 2 3 , 2,50 ,4 24,4

Та л. 3.  Прево ни средства – ра ери и площ
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ИЗБОР НА ЗАЗЕМЯВАНЕ НА НЕ ТРАЛАТА 
В МРЕ И СРЕДНО НАПРЕ ЕНИЕ ЗА СЛОВИЯТА
НА ОТКРИТИТЕ Р ДНИ И

Доц. д-р инж. Кирил Джустров, е-  .
Минно-геоложки университет „Св. Ив. Рилски“

CHOICE OF EARTHING OF THE NEUTRAL IN MEDIUM VOLTAGE NETWORKS 
FOR OPEN PIT CONDITIONS
Assoc. Prof.  , PhD, е-  .
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Изборът на начина на заземление на неутралата 
е важен въпрос, тъй като това определя  голе-
мината на тока на земно съединение в мястото 

на повредата и пренапреженията на неповредените 
фази при еднофазно земно съединение  конфигура-
цията на релейната защита от земни съединения  
нивото на изолацията на електрообзавеждането  
непрекъснатостта на електроснабдяването  елект-
робезопасността на персонала при еднофазни земни 
съединения  опасността от възникване на ферорезо-
нансни явления при дъгови земни съединения.

СИСТЕМА С ИЗОЛИРАН ЗВЕЗДЕН ЕНТЪР
НА ТРАНС ОРМАТОРА

Исторически режимът на работа с изолиран звезден 
център е първият режим приложен в мрежите средно 
напрежение. Основните му предимства са

ABSTRACT

    ,    
     .  ,  

    ,      
         

     .  
      

         
    .

KEYWORDS   , -   
,  

РЕЗ МЕ

В нашите мрежи за средно напрежение са намерили 
приложение и трите допустими начина на заземява-
не на неутралата. Най-често в откритите рудници още 
по времето на строителството е предвидена възмож-
ността за работа както с изолирана неутрала, така и 
за заземяването  през активно съпротивление или 
през индуктивност. В статията се разглеждат пре-
димствата и недостатъците на различните режими 
от гледна точка на безопасността и организацията на 
защитите от земни съединения.

КЛ ОВИ Д МИ електробезопасност, еднофазни 
земни съединения, заземяване на неутралата

l малък ток в мястото на повредата при ниски 
стойности на капацитета на мрежата към земя

l възможност за работа известно време при нали-
чие на земно съединение в мрежата.

Недостатъците на този режим на неутралата са

l възможност за възникване на дъгови пренапре-
жения при малки токове в мястото на земно съе-
динение

l възможност за възникване на многоместни по-
вреди излизане от строя на няколко електродви-
гателя, кабели  при пробив в изолацията в други 
изводи, поради дъгови пренапрежения

l необходимо е изолацията на електрооборудване-
то спрямо земя да бъде оразмерена за линейното 
напрежение
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l трудно откриване на мястото на 
земно съединение

l трудности при обезпечаването 
на правилна работа на релей-
ната защита, тъй като реалният 

ДО  Д Р КИРИЛ Д СТРОВ  декан на Минно-електромеханичния факул-
тет на МГУ „Св. Иван Рилски“. Завършва висшето си образование в Мин-
но-геоложки университет по специалността „ лектроснабдяване и електро-
обзавеждане на миннодобивната промишленост  през 1 4 г. През 2012 г. 
придобива образователна и научна степен „доктор , а през 2013 г. е избран 
за доцент. Научните му интереси са областта на  електробезопастост, ре-
лейни защити, електрообзавеждане и електроснабдяване, контрол и упра-
вление на електропотреблението. По тези и други направления работи като 
ръководител или участник в над 40 научно-изследователски проекти, екс-
пертизи и инженерингови разработки.

Организирал е и провел множество специализирани обучения за специали-
сти от промишлеността. Автор е на специализирани устройства за защитно 
изключване, внедрени в минната промишленост. Автор и съавтор на един 
патент и над 50 научни статии и публикации в страната и чужбина.

ток в мрежа с изолирана неутрала 
при еднофазно земно съединение.

Недостатъците на режима на ра-
бота с изолирана неутрала са 
много съществени, а предимство-
то за възможност за работа със 
еднофазно земно съединение е 
доста спорен. Така винаги има ве-
роятност за възникване на второ 
земно съединение на други изводи 
и съответно едновременно изключ-
ване на два кабела, двигателя или 
въздушни линии. 

На   за илюстрация е показано 
разпределението на капацитивния 
ток в мрежа с изолирана неутрала 
при еднофазно земно съединение.

Недостатъците на режима на ра-
бота с изолирана неутрала са 
много съществени, а предимство-
то за възможност за работа със 
еднофазно земно съединение е 
доста спорен. Така винаги има ве-
роятност за възникване на второ 
земно съединение на други изводи 
и съответно едновременно изключ-
ване на два кабела, двигателя или 
въздушни линии. 

СИСТЕМА СЪС ЗАЗЕМЕН ПРЕЗ 
ДЪГОГАСИТЕЛЕН РЕАКТОР 
ЗВЕЗДЕН ЕНТЪР

Този начин на заземяване на неу-
тралата се прилага главно при ка-
белни разклонени мрежи с голяма 
обща дължина. При еднофазно зем-
но съединение в мрежата дъгогася-
щия реактор създава в мястото на 
повредата индуктивна съставяща 

иг. 1. Ра пределение на капацитивния ток в ре а с и олирана не трала при ед-
но а но е но с единение

ток на земно съединение зависи 
от режима на работа на мрежа-
та броя на включените изводи .

На   за илюстрация е показано 
разпределението на капацитивния 
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земни съединения, като се изхожда 
от собствения капацитивен ток на 
земно съединение на извода.

СИСТЕМА СЪС ЗАЗЕМЕН ПРЕЗ 
РЕЗИСТОР ЗВЕЗДЕН ЕНТЪР 

 Този режим на работа е най-широ-
ко прилаган в световната практика 
за мрежите средно напрежение. 

Резисторът в повечето случаи се 
включва в неутралата на специа-
лен заземяващ трансформатор, чи-
ито намотки са свързани -0  или 

-0. Възможни са два варианта за 
заземяване на неутралата  с висо-
коомен или с нискоомен резистор.

Високоомно резистивно заземява-
не на неутралата е заземяване на 
звездния център на трансформато-

иг. 2. Органи ация на селективна ащита от е ни с единения в ре а с д гога-
сителен реактор и нтиращ нисковолтов ре истор

равна на капацитивния ток. При 
това сумарният ток в мястото на 
повредата става практически ра-
вен на нула и първото възникнало 
в мрежата еднофазно земно съеди-
нение може да не се изключва. 

Преимуществата на този метод на 
заземяване на неутралата са

l малък ток в мястото на повреда-
та

l не е необходимо веднага да се 
изключва първото земно съеди-
нение

Недостатъците на този режим на 
работа на звездния център на тран-
сформатора са

l възможност за възникване на 
дъгови пренапрежения при зна-
чително разстройване на ком-
пенсацията

l възможност за възникване на 
многоместни повреди при про-
дължителни дъгови земни съе-
динения

l възможност за прерастване на 
еднофазното земно съединение 
в двуфазно при значително раз-
стройване на компенсацията

l трудно се обезпечава правилна-
та работа на релейната защита 
от земни съединения, тъй като 
токът в повредения извод е не-
значителен.

В мрежите за средно напрежение в 
редица европейски страни Герма-
ния, ранция, Италия, Полша, Румъ-
ния, инландия, веция, Норвегия, 
а напоследък и в Русия  широко 
се използува заземление на неу-
тралата през дъгогасящ реактор с 
шунтиращ резистор. Нисковолтни-
ят шунтиращ резистор се свързва 
чрез специален контактор към вто-
ричната намотка на дъгогасящия 
реактор. Това техническо решение 
позволява организиране на селек-
тивна защита от земни съединения 
с прости токови защити  код 
51 . На   е показана органи-
зацията на селективна защита от 
земни съединения в мрежа с дъго-
гасителен реактор и шунтиращ рез-
истор. 

При наличие на шунтиращ ниско-
волтен резистор системата работи 

по следната логика. До момента на 
възникване на еднофазно земно 
съединение дъгогасящия реактор 
е настроен в резонанс, а шунтира-
щият резистор е изключен. В на-
чалния стадий горенето на дъгата 
е неустойчиво и възникват повтор-
ни запалвания. В този случай ре-
актора действа като дъгогасящо 
устройство и дава възможност по-
вреденият извод да не се изключва. 
В случай, че земното съединение е 
прераснало в устойчиво, след оп-
ределено време автоматично се 
включва шунтиращият резистор за 
време 1-3 . Включването на рез-
истора създава само в повредения 
извод активен ток 3I0, чиято големи-
на се определя от съпротивлението 
на резистора. Този ток е достатъ-
чен за селективното задействува-
не на простите токови защити от 
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Отсъствието на дъгови пренапрежения при ед-
нофазни земни съединения и възможността да се 
организира селективна релейна защита се оказват 
неоспорими предимства на режима на работа с рез-
истивно заземена неутрала. Именно тези предимства 
са допринесли за широкото разпространение на този 
режим на заземление на неутралата в много страни. 

При значителни стойности на тока на еднофазно зем-
но съединение от порядъка на 100 А , създаван от 
резистора, могат да се използват прости токови за-
щити  код 51 . Стойностите на задействане се 
отстройват от собствения капацитивен ток на извода. 
Настройката по време се избира на степенен принцип 
на нарастване с приближаването към шините на под-
станцията със стъпка 0,3-0,5 . При отказ в действие-
то на защитата на извод от подстанцията резервира-
нето на отказа се осъществява чрез изключване на 
прекъсвача на входа на шинната система.

В заключение следва да се отбележи, че режима на 
работа на звездния център на трансформаторите в 
мрежите средно напрежение трябва да се определя 
за всеки конкретен случай като се отчитат следните 
фактори

l големината на капацитивния ток в мрежата

l допустимите стойности на тока на земно съеди-
нение, изхождайки от разрушенията в мястото на 
повредата

l  безопасността на персонала

l възможността да се изключват еднофазните зем-
ни съединения, от позицията на непрекъснат тех-
нологичен цикъл

l наличието на резерва

l вида и характеристиките на използваните релей-
ни защити от земни съединения.

ЛИТЕРАТ РА

1.  142-2007 „     
      

ра през резистор, при което сумарният ток в мястото 
на земно съединение не надхвърля 10 А. Нискоомно-
то резистивно заземяване на неутралата е заземя-
ване на звездния център на трансформатора през 
резистор, създаващ ток на земно съединение в гра-
ниците 10-2000 А. Големината на тока, създаван от 
резистора се избира като се изхожда от условията на 
експлоатация на електрическите съоръжения – тер-
мичната устойчивост на екраните на кабелите, нали-
чие на високоволтни двигатели, чувствителността на 
релейните защити. 

Указаното деление на високоомно и нискоомно за-
земяване на неутралата в нашите нормативни до-
кументи отсъства. сна граница между двата вида 
резистивно заземяване на неутралата е дадено в 1 . 
Определянето на големината на тока при нискоом-
ното заземяване на неутралата се извършва като се 
прави разумен компромис между две противополож-
ни задачи  повишаване на чувствителността на защи-
тата от земни съединения за сметка на увеличаване 
на тока на земно съединение и ограничаване на тока 
в мястото на повредата за намаляване щетите на 
електрооборудването. Предимствата на заземяване-
то на неутралата през резистор са следните

l отсъствие на пренапрежения с висока кратност и 
многоместни повреди

l не е необходимо да се изключва веднага първото 
еднофазно земно съединение само за високоом-
но заземяване на неутралата

l изключени са ферорезонансни процеси и съответ-
но повреди в напрежителните измервателни тран-
сформатори

l намалява се вероятността от електротравми 
на персонала при еднофазни земни съединения 
само за мрежи с нискоомно заземяване и бързо 

селективно изключване на повредения участък

l практически напълно е изключена възможност-
та за прерастване на еднофазното земно съеди-
нение в многофазно само за мрежи с нискоомно 
заземяване и бързо селективно изключване на 
повредения участък

l лесна реализация на чувствителна и селективна 
защита от еднофазни земни съединения, основа-
на на токов принцип.

Недостатъци на резистивното заземяване на неутра-
лата са

l увеличаване на тока в мястото на повредата

l необходимост от изключване на еднофазните 
земни съединения само за нискоомно заземява-
не

l ограничаване на развитието на мрежата само за 
високоомно заземяване .
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НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАТОРИ ВРЕМЕ МЯСТО

НА НО ТЕ НИ ЕСКИ РОЯВИ НА МЕЖД НАРОДНО И НАЦИОНАЛНО НИВО

Научно-те ническа конференция с ме дуна-
родно участие, посветена на 25-тата годи ни-
на на Софи ското метро Иновативни ар ите-
ктурни, конструктивни и те нически ре ения 
при строителството на метрополитени

Столична об ина, Метро-
политен  ЕАД, УАСГ,

МГУ Св  Иван Рилски ,
НТС по МДГМ и др

2  и 2  януари 
202  г

гр  София, 
УАСГ

Национална научно-те ническа конференция 
Управление и безопасност на восто рани-

ли а

НТС по МДГМ, НТС, МЕ, 
МИ, МОС , МГУ Св  Иван 

Рилски , МГК, ТО на
НТС - Перник и фирми

2 -2  април 
202  г  

гр  Панаг ри-
е, отел 

Каменград

Национална конференция Състояние и перс-
пективи на българската енергетика

НТС по МДГМ, НТС
и др м  ни 202  г гр  София

Х  Ме дународна конференция по открит и 
подводен добив на полезни изкопаеми

НТС по МДГМ, НТС, МГУ 
Св  Иван Рилски , МГК 

и др

-22 септем-
ври 202 гр  арна

Национална конференция Минералните 
ресурси и усто чивото развитие

НТС по МДГМ, НТС, АН, 
МГК, МГУ Св  Иван Рил-

ски , СУ

м  ноември 
202  г гр  София

Национален младе ки конкурс в областта на 
минното дело, геологията и металургията

НТС по МДГМ, НТС,
МГУ Св  Иван Рилски , 

ХТМУ и др

февруари - но-
ември 202  г гр  София

Национална конференция с ме дународно 
участие Геонауки 202

ГД, СУ Св  Кл  О ридски , 
НТС по МДГМ и др

м  декември 
202  г гр  София

АСТИЕ В НА НО ТЕ НИ ЕСКИ РОЯВИ В ЖБИНА

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

ризбе н,
Австралия

Ме дународна конференция по открит и подземен добив на полезни 
изкопаеми  Подекс-Повекс  202  г

м  ноември 
202 С  Македония

ГРАФИК НА НА НО ТЕ НИ ЕСКИТЕ МЕРО РИЯТИЯ
РЕЗ 2 2  Г  РИЕТИ НА С НА НТС О МИННО ДЕЛО  

ГЕОЛОГИЯ И МЕТАЛ РГИЯ

МЕЖД НАРОДНИ МЕРО РИЯТИЯ РЕЗ 2 2  Г

ВРЕМЕ НАИМЕНОВАНИЕ МЯСТО  

7 - 10 февраля 
2023 г

XVII Всероссийской молодежной научно-практичес-
кой конференции „Проблемы недропользования“

Россия- посредством 
телемоста

https://conf.igduran.ru/user/
register

27 февраля - 3 мар-
та 2023 г 7-я научно-практическая конференция г. Иркутск, Россия evn@geomodel.ru;

9-11 March 2023 5th International Underground Excavations 
Symposium and Exhibition - UYAK2023 Istanbul, Turkey https://uyak.org.tr/
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ВРЕМЕ НАИМЕНОВАНИЕ МЯСТО  

20 — 22 марта 
2023 г

Наука о сланцах '23. Новый опыт - 4-й специализи-
рованный научно-практический семинар г. Москва, Россия ws@geomodel.ru;

17 – 20 апреля 
2023 г

10-я юбилейная научно-практическая конференция 
„Санкт-Петербург 2023. Геонауки: время перемен, 
время перспектив“

Санкт-Петербург, 
Россия spb@geomodel.ru;

17 - 20 Apr 2023 Comminution '23 Cape Town, South 
Africa amanda@min-eng.com

19 – 20 April 2023 MINEX Kazakhstan Astana, Kazakhstan events@minexforum.com;
30 Apr - 06 May 

2023 ALTA 2023 Metallurgical Conference Perth, Australia www.altamet.com.au/
conferences/

4 - 5 May 2023 Mines and Money London, UK minesandmoney.com

May 2023 MINEX Central Asia Tashkent events@minexforum.com;

8 - 10 May 2023 International Convention of Prospectors and Explorers - 
proEXPLO 2023 "Discovering the mining of the future" Lima, Peru https://proexplo.com.pe/

11-13 May 2023 12th International Conference on Recycling and Waste 
Management

Prague, Czech 
Republic recycling.alliedacademies.com/

15-16 May2023 ICMMP 2023: 17. International Conference on Mining 
and Mineral Processing Montreal, Canada

waset.org/mining-and-mineral-
processing-conference-in-
may-2023-in-montreal

17 - 19 May 2023 XV International Mineral Processing And Recycling 
Conference Belgrade, Serbia https://imprc.tfbor.bg.ac.rs/

23 - 26 May 2023
ICSF 2023 - 4th International conference on sustainable 
futures: environmental, technological, social and 
economic matters 

Kryvyi rih, Ukraine https://icsf.ccjournals.eu/2023/
index4.html

11 - 14 Jun 2023 European Metallurgical Conference - EMC 2023 Düsseldorf, Germany emc.gdmb.de/

26-29 June 2023 26th World Mining Congress Brisbane, Australia https://wmc2023.org/

12-14 July 2023 8th International Conference on Geology and Mine 
Planning, Geomin-Mineplanning 2023 Santiago, Chile www.gecamin.com/geomin.

mineplanning /

2-5 July 2023 11th International Conference on Industrial Ecology Leiden, Netherlands isie2023netherlands.n

21 - 24 August 2023 The 62nd Annual Conference of Metallurgists Toronto, Canada com.metsoc.org/symposia/

28 August - 1 
September 2023

The 8th World Multidisciplinary Earth Sciences 
Symposium - WMESS 2023

Prague, Czech 
Republic mess-earth.org/index.html

12 - 14 Sep 2023
Ground Support 2023 - 10th International Conference 
on Ground Support in Mining and Underground 
Construction

Perth, Australia https://www.
acggroundsupport.com/

September 2023 MINEX Europe Poland uk@minexforum.com

09 -14 October 2023
15th ISRM International Congress in Rock Mechanics 
& 72nd Geomechanics Colloquium Challenges in Rock 
Mechanics and Rock Engineering

Salzburg, Austria https://www.isrm2023.info/en/

16-17 October 2023 15th World Congress and Expo on Recycling Vancouver, Canada recycling.
environmentalconferences.org

October 2023 54th International October Conference on Mining and 
Metallurgy Bor, Serbia https://ioc.irmbor.co.rs/

31 October - 2 
November 2023

The International Mining and Resources Conference 
(IMARC) Sidney, Australia https://imarcglobal.com/

14 - 16 Nov 2023 SSIM 2023 - Third International Slope Stability in Mining 
Conference Perth, Australia https://www.acgsurfacemining.

com/

27 November 2023 MINEX Eurasia London uk@minexforum.com

15 - 19 Jul 2024 EUROCK 2024 - New Challenges in Rock Mechanics and 
Rock Engineering - an ISRM Regional Symposium Alicante, Spain roberto.tomas@ua.es

24 - 28 Sept. 2024
13th Asian Rock Mechanics Symposium "Advances 
in Rock Mechanics - Infrastructure Development" - 
ARMS13

New Delhi, India secretary@cbip.org

29 September - 3 
October 2024

XXXII IMPC - International Mineral Processing Congress 
2024

National Harbor, MD, 
USA

https://www.smenet.org/
Conferences/IMPC
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ПРИНОСИ

ГЕОРГИ ДАРАК ИЕВ  ВОДЕ  ГЕОЛОГ С НАД 2  ГЕОЛОЖКИ 
ДОКЛАДА В ОБЛАСТТА НА ИНД СТРИАЛНИТЕ
И СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ В Б ЛГАРИЯ

Георги Даракчиев е роден на 1  
март 1 37 г. в село Малки Ца-
лим от бившия Благоевградски 

окръг. Завършва средното си обра-
зование в гр. Сандански. Висшето си 
образование завършва през 1 0 г. 
във Висшия минно-геоложки инсти-
тут, като специализира „Геология и 
проучване на полезните изкопаеми“. 
След завършването си започва ра-
бота в отдел „Строителни материали“ 
към Дирекция „Инженерно-геоложки 
проучвания“ при „ нергопроект“, кой-
то отдел впоследствие преминава 
към КИПП „Заводпроект“.  В отдела 

     

работи като геолог и ръководител на 
група. През годините Георги Дарак-
чиев е работил по проучване на су-
ровини за циментовата, керамичната 
и вародобивната промишлености, за 
доказване на запаси от инертни и 
облицовъчни материали, а по-късно 
участва в колектив за съставяне на 
картата на строителните материали 
на България в мащаб 1 200 000. 

От 1  до 1 71 г. Даракчиев е участ-
ник в Българската геоложка експе-
диция в Монголия, където извършва 
търсене и проучвания на флуоритови 
и гипсови находища. Удостоен е със 
званието „Заслужил геолог на НР 
Монголия“ за откриването на голямо 
гипсово находище. 

От 1 7  до края на 1 77 г. Георги Да-
ракчиев работи в Куба като ръково-
дител на Българската геоложка гру-
па за проучване на нерудни полезни 
изкопаеми, а до края на 1 7  г. - като 
консултант по проучване на нерудни 
полезени изкопаеми към Министер-
ство на геологията в Куба. На базата 
на проведените от него проучвания 
са построени три керамични завода. 
След завръщането си от Куба Георги 
Даракчиев продължава работата си 
в КИПП „Заводпроект“ като ръково-
дител на група. 

От 1 1 до 1 3 г. Георги Даракчиев 
работи като специалист в направ-
ление „Рудни полезни изкопаеми“ 

в Държавна комисия по запасите 
на полезни изкопаеми към ДКП. От 
1 3 до 1 1 г. работи в КИПП „За-
водпроект“ като заместник-дирек-
тор и ръководител на Дирекция „Ге-
оложки проучвания“. Съавтор е на 
няколко изобретения, свързани с из-
ползването на отпадъчни продукти в 
керамичната промишленост.  

От 1 1 до 1 7 г. Георги Даракчиев 
работи в „СО Г ОПРОУВАН “ ООД 
като специалист по търсене и про-
учване на неметални, скалнооблицо-
въчни и инертни материали. 

От 1 7 до 2004 г. Георги Даракчиев 
работи в „Омиа Геотехмин“ ООД като 
експерт геолог. След това, до 201  г. 
заема редица ръководни и консул-
тантски позиции в Г ОТ МИН.

По време на трудовия си стаж само 
в България има изготвени над 120 
геоложки доклада. Сякаш за него е 
създадена латинската поговорка  

 ,    Думите 
отлитат написаното остава , а и той 
самият често я използваше

Според думите на проф. дтн инж. 
Цоло Вутов,  управител на „Геотех-
мин“ ООД, „Господин Даракчиев бе 
сред уважаваните в бранша специа-
листи, винаги готов да помогне на 
по-младите си колеги и да работи с 
тях в екип, споделяйки знанията си.“ 

       Поклон пред светлата му памет
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