
Проф. д.т.н. Николай Вълканов:

Светът има нужда от суровини.
Въпросът е кога, как и колко
нови разработки на находища
ще се допуснат в България � На III стр.

МИННАТА

ИНДУСТРИЯ

Проф. д-р инж. Илия Гърков:

Без иновации
добивът
на злато
от тези
бедни
руди
е невъзможен

В “Асарел Медет”
идва силна генерация
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“Умни технологии” дават прецизни
решения в “Елаците-Мед”
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� На VI-VII стр.
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Твърдост, воля, състра-
дание и човеколюбие. Те-
зи характерни за Свети
Иван Рилски черти ще бъ-
дат почетени на 18 август
от 19 690 миньори в Бъл-
гария. Освен своя закрил-
ник и патрон за поредна
година те ще честват до-
стойния си професионален
път, невъзможен без са-
мите те да притежават
твърдост, воля, състрада-
ние и човеколюбие. Спо-
ред житието на Иван Рил-
ски той намира подслон
именно при семейство ру-
дари, които го спасяват от
разбойници.
По традиция днес - в

Деня на миньора, ще бъде
отслужен молебен за
здраве, а миннодобивната
индустрия ще свери ча-
совника си спрямо пости-
женията на бранша в
Европа и света.
“Силни заедно” - това е

девизът на Българската
минно-геоложка камара,
припомнен в деня преди
празника от председателя
є - проф. д.т.н. Николай
Вълканов. Камарата обе-
динява 120 компании и
организации, което я пра-
ви сила не само в партнь-
орството с държавата и
другите бизнес организа-
ции, но и безспорен меж-
дународен авторитет.

България е на
първите места в
Европа по добив
на мед, злато и
лигнитни въглища
Основните суровини,

които се добиват, са лиг-
нитни въглища, оловно-
цинкови, медни и полиме-
тални руди, гипс, варовик,
бентонит, каолин, кварцо-
ви пясъци, огнеупорни
глини, мрамор.
Каквото има в земята,

ни е дар от природата. Но
разработването, добивът и
преработката на богат-
ствата по най-модерните в
света способи, подготов-
ката на квалифицирани
кадри вече е работа и по-
стижение на самата инду-
стрия.
Ако се върнем назад

през 90-те години, ще ви-
дим един съсипан бранш,
възстановен благодарение
на компетентни мениджъ-
ри. Стъпка по стъпка биз-
несът премина през пе-
риод на купуване на мини
и предприятия, през обно-
вяването им с модерна
техника и технологии, под-
готовката на специализи-
рани кадри, а днес е вре-
мето за инвестиции в ди-
гитализация.

Резултатът с
днешна дата е
впечатляващ
6,5 млрд. лв. произве-

доха миннодобивните
предприятия през 2021
г., което е сериозен ръст
от 16% спрямо предходна-
та година и достига най-
високите нива от послед-
ните няколко години. Една
от причините е ръстът на
цените на металите, което
формира 11% дял от това
увеличение. Другите фак-

“Силни заедно”
с продукция за
6,5 млрд. лв.,
минните компании
са предпочитан
партньор у нас, но
и незаобиколим
фактор в Европа

се дължи отчасти на тен-
денцията на намаляване
на заетите във въгледоби-
ва (общо 33% за послед-
ните 10 г.). Работещите в
рудодобива и добива на
неметални полезни изко-
паеми са сравнително по-
стоянен брой, макар и там
да има известно намаля-
ване през последното де-
сетилетие. Причината е
въвеждането на нови и
модерни технологии (в
какви новости инвести-
раха предприятията –
виж инфографиката на
стр. V), които изискват
по-малко ангажиране на
хора в производството.

Въпреки по-малкото
миньори произведената
продукция на един зает
расте, а производител-
ността на труда в сектора
продължава да е 2,5 пъти
по-висока от средната за
индустрията. През 2021-а
един нает в сектора е
произвел продукция за
181 955 лв., преди 10 г.
числото е било 111 629
лева.
Освен на новите техно-

логии и на дигитализация-
та високата производител-
ност в минната индустрия
се дължи на мотивацията
на хората в мините и
предприятията. Струва си
да се припомни, че в пе-
риодите на локдауни по
време на пандемията,

вместо да
съкращават
миньори,
мениджърите на
компаниите
продължиха да
увеличават
заплатите им
През 2020 г. средната

заплата в сектора беше
23 083 лв. за година, а
през 2021 г. е 25 796 лв.,
което е увеличение с 12%.
Заплащането е с 40% над
средното за страната и е
на четвърто място след IT
сектора, финансите и
енергетиката. Тенденция-
та за отрасъла е към трай-
но увеличение, което по-
казва устойчивост на до-
ходите и сигурност на зае-
тите в минерално-суровин-
ната индустрия.

Най-високи възна-
граждения получават
работниците и служите-
лите в рудодобива, а
най-ниски са в добива на
неметални материали и
суровини.

2021 г. е рекордна по производство
за индустрията, която днес чества
професионалния си празник
тори за по-високите стой-
ности са увеличеният до-
бив на лигнитни въглища,
както и на неметални по-
лезни изкопаеми. Това во-
ди до ръст от съответно
22% и 28% на стойността
на произведената продук-
ция в тези подсектори.

Добити са 117 млн. то-
на полезни изкопаеми,
което е с 10% повече от
2020 г. Резултатът е отно-
во най-високото ниво на
добив от последните годи-
ни. Най-голям е ръстът на
въгледобива - с 27% спря-
мо 2020 г., с обем от 28,5
млн. т. Нарастване има и
при добива на индустриал-
ни минерали и добива на
инертни и строителни ма-

териали, съответно с 16%
и с 13%. Рудодобивът е
без съществени промени и
продължава да държи ед-
но от най-високите си ни-
ва за последните години с
36,5 млн. тона.
Увеличение има и при

производството на въгли-
ща. Енергийната криза и
високите цени на елек-
троенергията направиха
тецовете печеливши дори
при високите цени на въ-
глеродни емисии, а оттам
и производството на ток и
на въглища е по-голямо.
Стигна се дори до износ
на нискокалоричните въ-
глища от Маришкия ба-
сейн.
През 2021 г. се отчита

слабо намаление при до-
бива на нефт и газ, както
и на скалнооблицовъчни
материали. Поради мал-
кия им относителен дял
обаче това не дава съще-
ствено отражение върху
резултатите за сектора.
Най-голям дял в разпре-

делението на добива на
полезни изкопаеми в нату-
ра през 2021 г. имат
инертните материали с
33%, следват рудите с дял
от 31%. Въпреки ръста си
през годината въгледоби-
вът все още е на трето
място с 24%. 2021 г. оста-
ва в историята на минната
индустрия с 19 690 заети,
което спрямо предходната
2020-а е спад с 3%. Това
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- Г-н Вълканов, какво произве-
деминната индустрия за година-
та, която измина? Рекорд ли са
тези 16% ръст и на какво се дъл-
жат?

- За 6,5 млрд. лв. е продукцията,
коятобепроизведенапрез2021г.И
другигодинисмедостигалитезини-
ва, обикновено бруто производ-
ството е между 5 и над 6 млрд. лв.
Така че не може да се каже, че е
рекорд. Но е добър резултат.
-Накъдесеразвиваиндустрия-

та ви? Сега цените са нагоре, а
сте казвали, че в такива периоди
инвестирате. Сега такъв период
ли е?

-Ниенеспирамедаинвестираме.
Всяка година влагаме стотици ми-
лиони в нови технологии и машини,
защото трябва да увличаваме
производителността и да сме кон-
курентни на пазара. А колкото до
цените, те бяха нагоре, след това
паднаха. Но за сметка на това има-
ме увеличение на цените на елек-
троенергията, на газа, на материа-
лите,коитоползваме,включително
и наметалите, тъй като ние ползва-
ме метални изделия.
-Коеенай-иновативнотонещо,

което беше внедрено в мините и
в преработващите предприя-
тия?

- Ами то всичко, което внедрява-
ме,еиновативно.Работимснай-до-
брите компании, които произвеж-
дат оборудване замините, и взема-
ме последните новости.
- Задавалисе ситуациядигита-

лизациятанапроцеситевмините
да свие работните места? Нещо
като “машините изядоха хора-
та”?

- Не, не. През годините, с внедря-
ванетонановататехника,миньори-
тедостатъчнонамаляха.Сегасмев
оптимален състав, така че дигита-
лизациятаедобредошла,желанаи
я правим, но няма да “изяде” хора-
та.
- Увеличихте ли и тази година

заплатите в бранша?
-Естествено.Всякагодинагопра-

вим, дори в периода на пандемията
от COVID-19 не спряхме увеличе-
нието на заплатите. Всяка фирма
решавасамазасебеси,новдигане-
тонавъзнаграждениятаемeжду12
и 15%.
- От миналата година цените на

електроенергията и на газа върв-
ятустремнонагоре.Заскъпияток
получавате компенсации и би
трябвало да не понасяте големи
удари. Така ли е?

- Да, получаваме компенсации за
разликатамеждупазарнатаценаза
месеца и нивото от 250 лв. за мега-
ватчас. Не мога да кажа, че сме до-
волни, защото сметката, която на-
края плащаме, е 330 лв. за мегават-
час, тъй като се прибавят и мрежо-
вите услуги. А между себестойност-
та на производителите на ток и
цената на пазара разликата е
огромна. Виждате на платформата
“Ден напред” на борсата нива над
800лв.ТакачеАЕЦ“Козлодуй”,ТЕЦ
“Марица-изток2” и вецоветенаНЕК
правят сериозни печалби. Нормал-
но е да получаваме компенсации.
- Сега се очертава и криза с до-

ставките на газ. На държавата ли
разчитате?

- Газ ще има, сигурен съм. Въпро-
сът е на каква цена.
- Намираме се и в уникалната

ситуация въглищата да спасяват
енергийния баланс не само у нас,
но и на Балканите, и в Европа. За
първи път се изнасят въглища от
“Марица-изток”. Каква ви е прог-
нозата за Зелената сделка?

- Ситуацията е уникалнане само у
нас. Войната в Украйна доведе до
кризата с природния газ, а много от
държавите вЕвропа, като започнем
от Великобритания, произвеждат
електроенергия от това гориво. Та-
качеитезиценисевдигнаханеимо-
верно, а и започнаха да се отварят
въглищни централи. Така че Зеле-
ната сделка се отлага. А “Мини Ма-
рица-изток” увеличиха производ-

са трябвали 17 години. Какво е
вашето становище?

- При “Ада Тепе” много трудно се
стигна до разрешение по няколко
причини.Първо, започватпротести-
те на тъй наречените зелени, на
местното население, така че е мно-
го трудно да се стигне до разреше-
ние. И “Ада Тепе” все пак е първият
новрудниквисториятанаБългария.
- Все пак какво мислите за це-

лияпът,койтосеизминаваотраз-
решение за търсене и проучване
дотърговскооткритиеидоконце-
сия на находище?

- И в Трън имаше интерес за раз-
работване от “Асарел-Медет”, има-
ше проект за добив на волфрам при
Велинград, но зелените и местните
хорасеобединяватинеразрешават
да се продължи. Като се има пред-
вид, чеЕвропейската комисиядаже
насърчаваше финансово добива на
волфрам. Тук решаваме поотделно
всеки случай.
- Миналата година казахте, че

политическата бъркотия не ви
пречи особено. Но тя продължа-
ва и става като епидемия. Ще се
отрази ли на бизнеса ви?

- Бъркотията е в целия свят, не
само у нас. Цената на електроенер-
гиятае високане самовБългария, а
в цяла Европа – 450 евро, криза с
природния газ. Навсякъде е много
тежко и много трудно. Войната в
Украйна дава отражение, но не е
само това.

Диверсификацията на енергоно-
сителитеесложенпроцесинетряб-
ва да се бърза и да се решава със
заповед за един ден или един час.
Трябва по-внимателно да се работи
с тази тема.

Предишнитедвеслужебниправи-
телствадобресесправихавмесеци-
те в периодна кризаминалата годи-
на.Надявамсе,чеисегащепродъл-
жат по същия начин.

Важното е законодателството да
върви, да има добри закони, защото
за нашия бизнес трябват средства,
банките имат достатъчно, ние има-
ме достатъчно. И трябва законода-
телството да работи. Това е важно.
-Коипроменичукатнавратата?
-Гледамтежкотосъстояние,вкое-

то са строителните фирми. При тях
не се промениха нещата – да се
правят магистрали, не се създават
условия да се строи повече. Не ка-
звам скъпо или евтино, но виждате
колко катастрофи стават всеки ден.
В последните 6-7 месеца почти ни-
какви закони не се приеха, надявам
се в следващото Народно събрание
да се приемат закони, които да
облекчават бизнеса.
- А за минната индустрия какви

законодателни промени очаква-
те?

- Ние си имаме Закон за подзем-
ните богатства, Закон за енергети-
ката, долу-горе при нас нещата са
по-регулирани и не се искат проме-
ни.
- Вашите пожелания към рабо-

тещите в минния бранш?
- 25 хил. са пряко работещите в

минния бранш и над 50 - 60 хил. са
допринасящите, защото ние сме
аутсорсвали почти всичко – хране-
не, транспорт, горива. Много важно
етезихорапърводасаздрави,дасе
радват на своя труд, да получават
достойновъзнаграждениеитака го-
динаслед годинанашатаиндустрия
да върви напред.

� Крайно време е търсенето и проучването
за природен газ да се отключи

� Диверсификацията на доставките е сложен
процес и не може да се решава за ден или час

ството си с 22% при спад в предиш-
ните години.
-Каквиновостиимавсинергия-

та на науката и бизнеса в минния
бранш, на образованието с мин-
ните предприятия?

- Може би при нашия отрасъл има
най-тясна връзка между наука и
образование по няколко причини.
Настоятелите в Минно-геоложкия
университет “Свети Иван Рилски”
сме инвестирали много в техника, в
стипендии, в стажантски програми,
всяко лято приемаме при нас ста-
жанти от университета. Другото
важное,ченякоиотколегите,вклю-
чително и аз, изнасямелекции пред
студентите, което е много популяр-
но. Новият ректор на университета
проф. Ивайло Копрев е много добър
професионалист, знае тези неща и
гипоощрява.Работиммногодобрес
него и с целия академичен съвет.
Така че ние сме пример какво озна-
чавабизнесинаука, свързанизаед-
но.
- Високите цени на енергоноси-

телитенепровокиратлипроучва-
ния за нови находища?

-Крайновремеетозипроцесдасе
отключи. Съседна Румъния ползва
два-три пъти повече газ от нас, ние
потребяваме3,2млрд. куб.м,нопри
тях повече от 90% са от собствен
добив. Трябва да продължат проуч-
ванията за добив на газ у нас, тъй
като в България има газ.
- Сигурен ли сте?
- Абсолютно. Но тукщеотворя ед-

на скоба за един от новите енерго-
носители - слънцето. Гледам, 20 000
мегавата има заявени.
- Това не е ли страшничко?
- Хората още не разбират какво

означава. Означава, че ще се
произвежда нещо, което няма кой

да го купи, защото това става през
едноисъщовреме - за7-8часапрез
деня. Това трябва по някакъв начин
да се регулира, защото нито Елек-
троенергийният системен оператор
може да ги свърже към мрежата,
нито има кой да я купи тази елек-
троенергия, така че трябва да се
внимава. За сметка на това ние от-
ворихме един нов цикъл – геотер-
мални централи, който до една-две
години ще го осъществим.
- Как ще го осъществите - ве-

роятно с предвидените проекти в
планазавъзстановяванеиустой-
чивост?

- Не само. Геотермалните центра-
ли работят 8500 часа, имаме ги ми-
нералните топли води в България,
така че е осъществимо.
-Дайтепримерзатакъвпроекту

нас.
- Тайна е.
- Каква епрогнозата ви запаза-

ра на минно-суровинната инду-
стрия за следващата година?На-
къде ще се запъти?

- Аз знам едно. Първо, светът има
нужда от метали, населението се
увеличава–5млрд., 6млрд., 9млрд.
Прогнозатаеза10милиардавслед-
ващите няколко години, а това са
жилища, пътища, коли, а всичко е
свързаносметалитеисвсичкисуро-
вини.Такачетесанужни,щетрябва
да ги има и ще ги има. Въпросът е
кога,какиколконовиразработкина
находища ще се допуснат в Бълга-
рия и колко ще се обновяват съще-
ствуващите.
-Директорътна“ДъндиПрешъс

Металс” Илия Гърков настоя за
облекчен режим на разрешител-
ните за търсене и проучване. Да-
де пример с концесията на “Ада
Тепе” при Крумовград, за която

Проф. д.т.н. инж. Николай Вълканов, председател на Българската минно-геоложка камара:

Светът има нужда от суровини.
Въпросът е кога, как и колко
нови разработки на находища
ще се допуснат в България
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- о(т)глеждат
бъдещите мениджъри за
индустрията още от чина

ране на младите хора в
регионите на своята дей-
ност. Чрез дългосрочно
партньорство с ПГ “Тодор
Пеев” - Етрополе, и ПГ
“Златица” - Златица, по
проекти, свързани с дуал-
ната форма на обучение,
“Елаците-Мед” , “Геострой”
и “Геотрейдинг” помагат
за практическото обуче-
ние на учениците и за бъ-
дещата им кариера. Всяка
година през пролетта дру-
жествата партньори орга-
низират пробен стаж за
новоприетите ученици.
Дуалното обучение е с

5-годишен срок и се про-
вежда на два етапа – де-
цата стартират обучение-
то в училище, трупайки
запас от знания по спе-
циалността, а в 11-и и 12-
и клас два дни в седмица-
та провеждат практически
занятия в избраните ком-
пании под ръководството
на ментори.
През 2021 г.

60 стажанти в
групата
“Геотехмин”
получиха
шанс да се
докоснат до
реалните работни
практики,

технологии, експертиза и
много интересни проекти.
От 2009 г. до момента над
450 младежи са придоби-
ли практически опит в ста-
жантски програми, а над
25% от тях са назначени
на работа в дружествата –
“Геотехмин”, “Елаците-
Мед”, “Геострой”, “Гео-
трейдинг”, “ИТР сървисиз”,
“Пътстрой” и други.
“Асарел-Медет” също

инвестира в бъдещото по-
коление минни специали-
сти. Нова фирмена програ-
ма “Мениджър за пръв
път” стартира в компания-
та през лятото на 2021 г.
По нея се обучават спе-
циалисти, които за първи
път поемат ръководни по-
зиции и искат да научат
повече за лидерството и
ефективната комуникация.
По програмата за разви-
тие на кадрите през 2021
г. са проведени 106,33%
от планираните курсове и
обучения, като в тях е
имало 3289 участници от
компанията. За седемна-
десети път в “Асарел-Ме-
дет” се проведе и лятната
стажантска програма за
студенти. От началото є
през 2004 г. досега в нея
са се включили 680 сту-
денти, като на работа са
назначени близо 20% от
участниците.

От години Минно-гео-
ложката камара, а и инду-
стрията като цяло се е фо-
кусирала върху подсигуря-
ване на бъдещето – подго-
товката на ученици и сту-
денти, които да влязат в
предприятията с летящ
старт.
Четвърти випуск абиту-

риенти излезе вече от
дуалното обучение в “Аса-
рел-Медет”, след като по-
редните зрелостници за-
вършиха обучението си в
реална работна среда
през май 2022 г. Програ-
мата беше първата в стра-
ната и стартира през 2014
г. в партньорство с Профе-
сионалната гимназия в
Панагюрище.

24-ма младежи
вече са част от
екипа на
“Асарел-Медет”
През последната учебна

година близо 90 са учени-
ците, които изучават мин-
ни специалности в Профе-
сионалната гимназия по
индустриални технологии,
мениджмънт и туризъм в
Панагюрище.
След няколко години в

застой от 2015 година
Професионалната гимна-
зия “Васил Димитров” в
Мадан поема по стъпките
на своя правоприемник –
минния техникум, благода-
рение на подкрепата от
“Горубсо - Мадан”. Тази го-
дина завърши първият ви-
пуск маркшайдери. 15 го-
дини специалността е
липсвала в училището и
сега се оказва една от
най-търсените. А послед-
ната възродена специал-
ност е “Обогатяване на по-
лезни изкопаеми”.
“Не е малък процентът

на ученици, които, след
като завършат училището,
отиват на работа в “Горуб-
со - Мадан”. Директорът
Сергей Атанасов от години
помага на тези, които учат
в Минно-геоложкия уни-
верситет. И сега с гордост
мога да кажа, че доста от
началник-смените са за-

Няколко випуска абитуриенти излязоха
вече от дуалното обуение в
Професионалната гимназия в Панагюрище,
а училището в Мадан тази година
изпрати първия випуск маркшайдери

вършили при нас”, казва
директорът на училището
д-р Христо Каменов.
За желаещите да про-

дължат обучението си ре-
довно в Минно-геоложкия
университет “Св. Иван
Рилски”

дружеството
осигурява
стипендия
за целия период
на обучение
при добър успех
“Минстрой холдинг” дава

стипендии и на 60 студен-
ти от две висши училища -
Университета по архитек-
тура, строителство и гео-
дезия и Минно-геоложкия,
както и приема студенти
на учебни практики в дру-
жествата на холдинга.
Компанията отпуска сти-
пендии и за учениците от
Златоград и региона.
Шест години в “Мини

Марица-изток” се провеж-
да дуално обучение. За

В “Мини Марица-изток” шеста година провеждат дуално
обучение.

учебната 2021/2022 годи-
на предприятието е парт-
ньор на две професионал-
ни гимназии с паралелки с
дуално обучение. В Про-
фесионалната гимназия
“Св. Иван Рилски” - Радне-
во, през него преминават
88 ученици. А в Професио-
налната гимназия по елек-

тротехника и технологии
“Г. С. Раковски” в Стара
Загора дуално се обуча-
ват 32-ма младежи.
Дружества от група

“Геотехмин” са партньори
по програми за дуално
обучение и постоянно ин-
вестират в подкрепата и
професионалното ориенти-

Устойчив трендУстойчив трендУстойчив трендУстойчив трендУстойчив трендУстойчив трендУстойчив трендУстойчив трендУстойчив тренд

Ученици се запозна-
ватстежкататехникав
“Елаците-Мед”.

Компаниите инвестират
милиони в каузи и за по-добър
живот на местните общности

нея може да се практикуват над 25 вида
спорт. Четири години със своята благотвори-
телна програма “Българските добродетели”
група “Геотехмин” подпомага осъществяването
на значими социални, инфраструктурни, обра-
зователни и екологични проекти. За четири го-
дини по програмата са реализирани десетки
значими каузи – подкрепа за институции, бол-
ници и хора в пандемията от Covid 19, инве-
стиции в инфраструктурата, образованието и
качеството на живот в общините Етрополе,
Мирково, Златица, Чавдар и Челопеч, подкре-
па за таланти, облагородяване на околната
среда.
На 1 юни - Международният ден на детето,

беше подписан договор за провеждане на ар-
тваканция за деца от училища в Мадан и Ру-
дозем между 1 и 8 клас. Ваканцията е иниции-
рана и финансирана от “Горубсо - Мадан” и
подкрепена от двете общини. Група от 50 деца
беше в лагера на сдружение “Духовно огледа-
ло” в с. Бродилово, община Царево, от 7 до 16
август.

Подпомагането на общините, в които пред-
приятията им развиват дейност и подкрепа на
различни каузи, е белегът, който минната ин-
дустрия оставя в живота на общносите.
По седемте фирмени програми за устойчиво

развитие на “Асарел-Медет” са инвестирани
над 57 млн. лв. през 2021 г. Проектите са за
производствена ефективност, развитие на ми-
нерално-суровинната база, енергийна ефектив-
ност, екология, здраве и безопасност при ра-
бота, развитие на човешкия капитал и корпо-
ративно развитие.
Компанията осигурява над 36% от всички

приходи в бюджета на община Панагюрище,
както и над 75% от внесените данъци върху
печалбите в държавния бюджет от предприя-
тията в община Панагюрище. “Асарел-Медет”
е най-големият работодател в региона, като
създава над 30% от работните места в стопан-
ския сектор в Панагюрище.
Спортната зала “Арена Асарел” е една от

най-важните предпоставки за избирането на
Панагюрище за “Европейски град на спорта”
за 2022 г. Тя е изградена чрез публично-част-
ното партньорство между общината и “Асарел-
Медет”. Инвестирани са над 15 млн. лв., като в



 „Елаците-Мед“ непрекъснато се стреми да усъвършенства и внедрява най-добри-
те и съвременни технологични решения в сектора. Управлението на минните отпа-
дъци, като част от този цикъл, има съществена роля както за опазването на околна-
та среда, така и за безопасността. Внедрената през технология за обработка на 
намития хвостов материал в плажните зони на хвостохранилище „Бенковски-2“ чрез 
т.нар. процес „Mud Farming“, осъществявана чрез специализирана машина за 
обработка на хвостовия отпадък MudMaster MM19, се доказа като ефективна и 
надеждна. С нея се подобряват физико-механичните показатели на хвоста, обезво-
дняването и се ускорява процеса на консолидация на намития материал.

 През 2021 г. „Елаците-Мед“  реализира голям проект в обогатителния комплекс в 
цех „Мелнично-флотационен“, където бе монтиран нов мелничен агрегат. С него се 
осигурява непрекъснат производствен процес при извършване на поетапен ремонт 
на останалите 11 мелнични агрегата, както и стабилизиране на производствените 
показатели. С новия 12-и мелничен агрегат се запазва възможността да се произвеж-
дат същите количества меден концентрат, но от руди с по-ниски съдържания на мед, 
което означава още по-оптимално оползотворяване на природния ресурс и  възмож-
ност за удължаване на проектния живот на рудника.

 Реализира се уникален за минерално-суровинната индустрия на Балканите проект, 
който интегрира в обща информационна система пробивно-взривните минни 
дейности заедно с дигитален геоложки, структурен и хидрогеоложки модел на 
находище „Асарел“. Модерното интегрирано решение   осигурява прецизно планиране 
и изпълнение на взривните минни дейности. Проектът позволява съвременно минно 
планиране, по-добра грижа за околната среда и безопасност на работата в рудника.

 В обогатителна фабрика „Асарел“ успешно е финализиран проектът за пълна авто-
матизация на управлението на технологичните процеси във фабриката, с който се 
внедряват най-модерните дигитални технологии в минното дело. Извършена е 
актуализация на софтуера и надграждане на системата SIEMENS PSC7, с която от 
централния диспечерски пулт се контролира производственият процес. С новата 
автоматизирана система от операторската зала се контролират и се въздейства 
на всички параметри на технологичното оборудване. Оттук могат да се променят 
задания и да се определя технологичен режим.

 През 2021 г. „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ внедри изцяло нова технология за 
работа с мобилно минно оборудване, наречена tele remote управление. Компанията 
работи за осъществяване на телеуправление на два от шестте си челни товарача 
чрез използване на автоматизираната система Automine. Тази система позволява 
както отдалечено, така и напълно автономно управление, а целта е да създаде 
безопасни условия за управлението на машината в труднодостъпни места или скоро 
след взривяване и да намали времето, нужно на персонала за достигане до машината 
и предаване към следваща смяна. Под земята днес е възможно два от челните товара-
чи да работят, управлявани от смартцентър на повърхността. Компанията внедря-
ва още една машина, която да се управлява от повърхността – пневматичен чук 
(рамер). В бъдеще целта е машините да станат четири на брой, като към челния 
товарач и рамера се присъединят карета и соло.

 В  „Мини Марица-изток” през последните години са направени много инвестиции за 
подобряване на технологиите, реализирани са проекти с европейско финансиране от 
МФ „Козлодуй“. Сред тях са: 
 Осигуряване на съоръжения и оборудване за онлайн контрол на натоварването на 
лентовите транспортьори и багери и рехабилитация на системата за електро-
захранване; енергиен мениджмънт на оборудването чрез дистанционно отчитане и 
анализ на качеството на електроенергията; рехабилитация на промишленото 
осветление чрез подмяна с LED осветители; пуснати са в експлоатация два роторни 
багера; дейтацентър за киберсигурност в мините.  

 „Асарел-Медет“ ще бъде единствената българска компания в новия европейски 
научноизследователски проект AGEMERA. В него си партнират 19 организации от 10 
европейски страни. AGEMERA ще позволи детайлно изследване на геоложкия потен-
циал на находище „Асарел“. Там ще се тества нов супермодерен промишлен дрон 
заедно с пакет от неинвазивни и сензорни методи за проучвания при най-висока 
степен на автоматизация на данните в геоложките модели. Очаква се първо да 
получим, а след това и да анализираме голям набор от точна информация за минерал-
ната характеристика на находището в дълбочина.

 „Елаците-Мед“  подобрява стабилитета на хвостохранилище 
„Бенковски-2“

Нов мелничен агрегат ще намали депонираните отпадъци

Уникална за Балканите дигитална система в рудник „Асарел“

Умни системи позволяват автономно управление в рудник 
„Челопеч“

Инвестиции в обогатителна фабрика „Асарел“

„Мини Марица-изток“ модернизира производствената  си база

 „Асарел-Медет“ участва в европейски проект за 
проучване на критичните материали за зеления преход

Нови технологии и модернизация в минерално-суровинния отрасълНови технологии и модернизация в минерално-суровинния отрасълНови технологии и модернизация в минерално-суровинния отрасъл
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�ще преди да стигне до работ-
ното си място, инж. Младен 
Недков, зам.-директор по 

информационни и комуникационни 
технологии на “Елаците-Мед” АД, 
част от Група ГЕОТЕХМИН, наблю-
дава производствените процеси в 
реално време през своя смарт-те-
лефон. Тази възможност му дава 
иновативното приложение “АСМО 
Мобайл”. Без да отива в офиса си, 
инж. Недков получава необходима-
та информация, за да вземе адек-
ватни решения по поставените за 
деня задачи.

Със специализираното приложе-
ние “АСМО Мобайл” той и коле-
гите му разполагат с комбинирани 
данни от почти всички системи на 
Рудодобивен комплекс “Елаците” 
където и когато пожелаят. 

В приложението могат да се видят 
данни от системата за управление 
на минното оборудване и произ-
водство Dispatch®. На екрана на 
смарт устройството се визуализират 
позиционирането и технологичното 
задание на минните машини, има 
информация за всеки отделен ка-
мион, шофьор, текущата му задача, 
скоростта му и други. 

В приложението е достъпна и 
информацията от свързания с 
Dispatch® софтуер ProVision®. Той 
позиционира с точност 0,1 м всяка 
една машина – багер или сонда, за 
определяне на дейността є. 
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в “АСМО Мобайл” специалистите 
могат да се информират за работата 
на трошачките, да получат данни 
от системата за контрол на рудните 
откоси чрез лазерно сканиране, да 
следят за състоянието на въздуха в 
работните зони на рудник “Елаците”.

“Чрез мобилното приложение е 
възможно да се извършва пълен 
контрол върху изпълнението на про-
изводствените задачи - казва инж. 
Младен Недков, който е участвал в 
заданието и екипа по разработка-
та. - “АСМО Мобайл” има голяма 
перспектива и се развива непре-
къснато с добавяне на нови услуги. 
Сигурността се осъществява чрез 
криптирана връзка.”

Мобилната апликация е част от 
внедрената информационна “АСМО 
Модул” – система от отворен тип, 
съдържаща редица специализирани 
софтуерни модули, които 
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на инженерите от 
различните звена. 

“АСМО Модул” 
е внедрена в 
рудник “Елаците” 
още през 2008 г., 
като непрекъснато 
се усъвършенства 
и оптимизира. 

“По оригинал-
ни алгоритми 
се програмират 
както универсал-
ни инструменти, 
така и програми 
за решаването на 
конкретни спе-
цифични задачи 
- разказва инж. 
Ивайло Иванов, 
ръководител на 
отдел “Маркшай-
дерски”. - ”АСМО 
Модул” захранва 
с входна инфор-
мация, както и 
обратно - използва 

 Екипът на “Геотехмин” разработва и внедрява собствен софтуер 
за управление и отчитане на добива

 Специалисти наблюдават процесите в реално време 
от смартустройство

 Преработват се по-бедни руди, има по-висока производителност 

данни от софтуера за стратегиче-
ско минно планиране HxGNMine 
Plan3D. Също така ежедневно оси-
гурява необходимите входни данни 
за съвременните системи за опера-
тивно автоматизирано управление 
на минното производство Dispatch® 
и ProVision®.” 
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който е специализиран за минно 
планиране - HxGNMine Plan3D, из-
ползван в дружеството от 2016 г., и 
е успешно продължение на израбо-

тения след приватизацията цифров 
модел, доказал своята точност. 
Той е реализиран от екип на “Гео-
техмин” ООД в специализирания 
софтуер DATAMINE и Whittle 4D. 

През 90-те години с него “Гео-
техмин” ООД създава първите диги-
тални геоложки и геостатистически 
модели на находищата “Асарел” и 
“Елаците”. Тези модели имат клю-
чова роля за доказване на потенци-
ални възможности за значително и 
икономически ефективно удължа-
ване на проектния жизнен цикъл на 
находищата и на предприятията. 
Екипът на “Геотехмин” разработ-
ва и внедрява и собствен софтуер 
GTMdata, по-късно и GTMplan, за 
оперативно планиране, управление 
и отчитане на добива в открити руд-
ници, които и до днес продължават 
да се актуализират и развиват.

Дигитализацията е цел на Група 
ГЕОТЕХМИН повече от 30 години. 
Внедрени са системи за автомати-
зация; системи за минно планира-
не; за мониторинг, наблюдение и 
контрол на стабилитета на бордове-
те на открития рудник и на големи 
инженерни съоръжения. 

Има модерна специализирана 
механизация, а 
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“С внедрените последно поколе-

ние специализирани минни софту-
ери се разработиха най-съвременни 
методи и модели за изчисления 
на ресурси и запаси, проектиране, 
планиране и оптимизиране на руд-
ничните процеси. Новите техноло-
гии ни предоставят възможност и 
за задълбочен анализ на ефекта 
от миннодобивната дейност върху 
околната среда и здравословните 
и безопасни условия на труд, както 
и за превантивни дейности”, казва 
инж. Ивайло Николов, директор на 
Рудодобивния комплекс. 

На другата работна площадка – 
Обогатителния комплекс, също 
още от началото на новото хилядо-
летие са внедрени редица съвре-
менни решения за автоматизация 
на процесите, а към днешна дата 
са заменени с нови, по-точни и 
надеждни. 

“Бяха подменени с нови немалко 
вече изградени системи, с което се 
постигат много по-добри резултати 
при оптимизирани разходи”, посоч-
ва инж. Кирил Йончев, директор на 
дирекция “Автоматизация”. 
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а данните от нея се набират в цен-
трализирана база данни в система 
PulseSCADA. 

След като въведе в експлоатация 
новата система за автоматизирано 
управление на технологичния про-
цес на цех “Средно и ситно тро-
шене” и управление на трошачни 
агрегати в Обогатителния комплекс 
в с. Мирково, “Елаците-Мед” АД 
проведе тест на изключително 
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в процес “Смилане” на рудата. 
Обработената информация от 
проведените експерименти показа, 
че това е много добра възможност 
за подобряване на автоматизира-
ното управление на технологичния 
процес. 

От Cidra Minerals Processing Ing, 
САЩ, бе купена и внедрена сис-
темата CYCLON Etrac Particle Size 
Tracking (PST), която да обхване 
контрола на всички мелнични агре-
гати с цел подобряване на иконо-
мическите показатели в най-енер-
гоемкия процес при преработката 

на руда. Това е първото внедряване 
на тази иновативна система в Ев-
ропа.

Автоматизираните системи за 
управление обхващат всички техно-
логични процеси и са изградени с 
помощта на технически средства и 
индустриален софтуер на най-висо-
ко техническо равнище. “Елаците-
Мед” АД непрекъснато развива и 
системата PULSESCADAHMI, Afcon 
Software Solutions Ltd. за интегри-
ране на данни от локалните автома-
тизирани системи. Информацията е 
достъпна за мениджърския състав 
за анализи по всяко време на дено-
нощието и е верен помощник при 
вземането на решения за оптимал-
но управление на производствените 
процеси. 

С въвеждането в експлоатация 
през 2021 г. на нов 12-и мелничен 
агрегат в Обогатителния комплекс 
се запазва възможността да се про-
извеждат същите количества меден 
концентрат, но от руди с по-ниски 
съдържания на мед, което означава 
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и създаване на възможност за 
удължаване на проектния живот 
на рудника и предприятието. Като 

резултат в периода до края на кон-
цесионния срок ще бъде възможна 
преработката на допълнително 
количество руда със средно съдър-
жание на мед под бордовото. Така 
проектът ще доведе и до намалява-
не на количеството на добиваните и 
депонирани минни отпадъци и съот-
ветно до намаляване на размерите 
и обхвата на съоръженията за тях.

“Елаците-Мед” внедри и инова-
тивна технология за обработка на 
плажните зони на хвостохранили-
щата, която все още 
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Със специализираните машини 

MudMaster се подобрява безопас-
ността и опазването на околната 
среда на депата за минни отпадъци.

“Добавихме автоматизирани 
системи за контрол и наблюдение 
на критични процеси като например 
стабилитетите на рудничните откоси 
и хвостовите стени.” 

Някои процеси се 
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и се “обучават” на база получения 
резултат”, обяснява инж. Стоил 
Димитров, генерален директор 
“Производство” на “Елаците-Мед” 
АД. Той допълва, че инвестиции-

те в нови технологии и последно 
поколение оборудване е ключово, 
защото рудните залежи в България 
не са богати, а и защото компани-
ята има последователна политика 
за намаляване на въздействието 
от своята дейност върху околната 
среда и за устойчивото развитие. 
Оптимизацията е в три ключови 
сфери: производителност, безопас-
ност, устойчивост. 

“Дружеството разработва и 
въвежда в експлоатация автома-
тизирани системи за управление и 
контрол на технологичните процеси 
и постоянно инвестира в модерна 
минна механизация и оборудване 
за преработка на руди с по-ниско 
съдържание на мед, позволяващи 
постигането на по-висока произво-
дителност и извличане на полезни-
те елементи, както и 
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В процеса на технологично обно-

вление и благодарение на възмож-
ностите за обмяна на опит и участие 
в международни форуми специали-
стите от “Елаците-Мед” имат досег 
с най-добрите световни примери 
и развиват професионалните си 
качества и уменията си да работят 
в по-безопасна среда”, обобщава 
инж. Стоил Димитров.
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тения след приватизацията цифров 
модел, доказал своята точност. 
Той е реализиран от екип на “Гео-
техмин” ООД в специализирания
софтуер DATAMINE и Whittle 4D. 

П 90 Г

“Умни” технологии дават прецизни решения 
в“Елаците-Мед” АД
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Сондата “Соло”, с която се
пробиват 30-метрови вертикал-
ни дупки за взривяване. На
малката снимка - така изглежда
златото във вид на руда.

СНИМКИ: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

МАРИЯНА БОЙКОВА

-Г-нГърков,колкозлатоидру-
ги метали произведоха “Дънди
Прешъс Металс” от рудниците в
Челопеч и Крумовград?
- Успяхме да изпълним произ-

водствените си програми, както и
тези за проучване. В Челопеч сме
произвели през 2021 г. 2,2 млн. т
руда със средно съдържание на
мед 0,88% и 3,29 грама злато на
тон руда. Общо приходите за Че-
лопеч за 2022 г. са 534 млн. лв.,
печалбатае242млн.лв.Зарудник
“Ада Тепе” в Крумовград приходи-
те са 382 млн. лв., като печалбата
след данъци е 185 млн. лв. Ние
подлежим на одити – един път въ-
трешен, втори път - от държавата,
и трети път от борсата в Торонто -
на всеки три месеца.
- Какво платихте на държава-

та?
- Данък печалба за рудник “Че-

лопеч” за 2021 г. е 27 млн. лв.,
концесионната такса е 18 млн.,
осигуровките са 12 млн., или общо
основнитеданъциса60млн.лв.Но
същонад120млн.лв. саплащания
къмдоставчиците, те пък саплати-
ли данъци към държавата, запла-
ти, това е икономиката. Не са най-
важното концесионните такси, в
най-развитите държави ги няма.
Във Финландия са нула, в Швеция
таксата е една хилядна, в Норве-
гия е две хилядни. В САЩ също е
нула, в Канада, ако произвеждаш
под500000тройунциииакопроек-
тъттиепод10г., неплащашникак-
ви концесионни такси, защото си
закратковреме,защотосъздаваш
поминък на населението, повди-
гаш икономическия му статус, но
за кратко време, не е за 20, 30, 50
години.
- И при нас не са високи.
- 1,5%, както е при нас, е много.
- Какви са заплатите при вас?
- 3240 лв. след последното уве-

личение е средната заплата, и то
без да се включват възнагражде-
нията на директорите и мениджъ-
рите. Ние нямаме и 30 човека ръ-
ководен екип и на фона на 1300
души не можем да изкривим за-
платите, но все пак не включваме
тези позиции в изчисленията на
средната заплата.
- Знае се, че съдържанието на

метали в рудите у нас е ниско.
Как се произвежда, за да бъдат
рудниците “Челопеч” и “Ада Те-
пе” икономически ефективни?
- Със супероптимизация на до-

бива. Ако добивахме и прерабо-
твахме 1 млн. т руда, нямаше да
можем да си покриваме разходи-
те.
- При 1 млн. тона руда не се

получава, така ли?
- Когато си получих дипломата и

дойдох в предприятието, за да за-
почна работа, бях изненадан с но-
вината,черудникътспирадарабо-
ти. След това още два банкрута
преживя рудник “Челопеч”.
- Самоче се справяте, това по-

казват числата, нали?
- От началото на идването на

“Дънди”, ако разпределим добито-
то, излиза, че е така.Някой трябва
да инвестира, за да произвежда, и
когатосеказва, ченякойщедойде
да ти вземе продукцията, това е
национализация, независимо как-
во произвеждаш – дали крастави-
ци, далишиешкърпички.И се пра-
ви веднъж, а този, от който ги взе-
маш, фалира.
- По какъв повод го казвате

това?
- По повод исканията цялото

“злато” да се вземело и да остава-
ло в държавата. Ей така, да се взе-
ма.

120 километра са галериите под
земята в рудник “Челопеч”. Само
за сравнение – пътят от София до
Челопеч е 70 километра.
Влизаме в рудника с джип през

наклонената галерия с име “На-
дежда”. Тя всъщност е спиралови-
ден път с много разклонения, кой-
то стига до 600 метра под земята.
Това е главната магистрала, по
която рудникът е снабден с вода,
въздух, електричество до всяко ак-
тивно работно място.
Друга галерия, кръстена “Вяра”,

изкарва на повърхността с транс-
портни ленти натрошената руда,
която отива в обогатителната фаб-
рика. От нея се произвежда меден
концентрат със съдържание на
злато, мед и сребро, както и пири-
тен концентрат, който е с ниско
съдържание на благородни мета-
ли, но и за него от 8 години има
пазар.
По спираловидния път “Надеж-

да” към дълбините на находището
срещаме големи машини. Натова-
рените самосвали са с предим-
ство, така че даваме назад и сви-
ваме в разклонение, наречено
байпас. По това подземно шосе
има правила –

с предимство са
линейка, пожарна,
взривни камиони,
доставка на вода,

пълен камион не се връща. Задъл-
жителната дистанция е 30 метра.
При подминаването на всеки

байпас водачът ни Павлин Диков,
който е специалист “Обучение и
безопасност”, съобщава по ра-
диостанция къде се намира кола-
та.
Докато опознае целия лабиринт

от тези 120 км и инфраструктура-
та на рудника, всеки нов човек
се обучава между 3 и 6 месеца.
По принцип в него не се ходи пе-

В “Челопеч” на 600
метра под земята
пробват машини,
без хора да товарят
медно-златната руда
120 километра станаха пътищата
в рудника, разстоянието между
София и малкия град е 70 километра
ша. Тук всичко е много динамич-
но и променливо, някоя камера,
както казват на местата, където
се добива рудата, вече може да
е запълнена. Затова, ако някой
отсъства над 45 дни, като се вър-
не, пак минава през запознаване
със ситуацията.
Край пътя има 12 стационарни

спасителни камери и 3 мобилни.
Стационарните побират 30 души,
а мобилните – 13. Те са оборуд-
вани и с кислородни апарати, ап-
течка за първа помощ, телефон и
радиостанция. Апропо – и всяко
активно работно място има ава-
риен изход, по който може да се
отиде на друг хоризонт.

В мината се влиза и със спаси-
телен пакет - самоспасител, в
който има уред за дишане, с него
се издържа 30 минути, докато се
стигне до спасителната камера
или повърхността.
Но още при влизане на терито-

рията на предприятието, току
пред обогатителната фабрика,
има табло, на което с големи ци-
фри е написано –

859 дни без
злополуки
Отбелязано е и предишното по-

стижение, което е 439 дни. За
2021 г. не са допуснати злополуки.

(Продължава на XII стр.)

Челен товарач,
който изземва с
гребло рудата от
забоя и я товари
в камиони. Два
от тях вече се
управляват ди-
станционно от
повърхността на
земята.
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- Нали казвате, че няма злато,
а произвеждате концентрат, в
който има злато.
- Продуктът ни е меден концен-

трат, в който има злато, мед и сре-
бро. И е забранен за преработка в
България. Произвеждаме и пири-
тен концентрат.
- И го карате вНамибиязапре-
работка, нали?
- Ами не. През 2022 г. половина-

та от медния концентрат е за Ки-
тай. През 2021 г. имахме няколко
тестови доставки. От пиритния
концентрат около 36 000 до 40 000
тона се продават в България и за-
сищамецялототърсененабългар-
скияпазар,останалите200000то-
на заминават за Китай.
Концентратът ни от “Ада Тепе”,

откъдето грубо са ни половината
приходи, 100% се реализира на
българския пазар. За нас през ми-
налата година най-важното беше,
че в тези предизвикателни време-
на, няма да ги наричам кризи, за-
щотоотдругатастранасавъзмож-
ност, успяхме да се справим.
- Да се върнем на добива на
злато от руди с ниско съдържа-
ние. Какво означава оптимиза-
ция на производството?
- Автоматизиране, дигитализа-

цияиоптимизация, катонапример
в електропотреблението. Първото
е, че още преди 10 г. направихме
преоборудване нафабриката с ед-
ни за тогава първи в света стъпко-
ви флотационни реактори. Това са
друг тип иновативни обогатителни
машини,скоитонамалихмепотре-
блението на електроенергия при
преработката на рудата до 60%.
Въглеродният отпечатък е нама-
лен с 43% спрямо 2009 г. Тогава
постигнахме 960 000 т, като за
2010 г. целта беше да достигнем
добивна1млн. тонаруда.Акобях-
ме останали на онова ниво обаче,
през 2014-2015 г. нямаше да се
справим. При нашето производ-
ство постоянните разходи са мно-
го високи. 120 километра изработ-
ки в рудника как се поддържат?
Това са отводняване, вентилация,
крепеж, ток.
- Чух, чеимашинитеподземя-
таще минават на ток. Така ли е?
- Започваме тестване. До края

на годината ще пристигне елек-
трическатадобивнасонда, изцяло
на батерии. В края на третото три-
месечие догодина пък ще трябва
да дойдат подземен челен това-
рач и подземен камион, които са
изцяло на ток. ВЕвропа в само три
държави въвеждат такъв тип обо-
рудване - Финландия, Швеция и
България. Инвестицията е доста
голяма - около 3 млн. евро е една
машина, дизеловите са около 1
млн. В Европа има изискване за
ограничение на дизеловото обо-
рудване при подземния добив от
2026 г., а при надземните произ-
водства - от 2023 г., за което никой
не говори. Затова правим тези ин-
вестиции и тестваме, за да преце-
ним какво трябва да променим.
- Каквиощеиновациивкарва-
те?
- Имаме дистанционно упра-

вляеми машини от смарт центъра
за управление. Останала е 1%фи-
зическа работа и при нея трябва
човек. Миньорският труд един път
се интензифицира, втори път - фи-
зически труд няма. В главите на
хората ощеминьорът е с кирката и
с къртача нещо пробива. Ако не
отделяме достатъчно внимание и
инвестиции за тези технологии
(някои се правят за първи път в
светавЧелопеч,другивАдаТепе),
с тезинискитесъдържаниянабла-
городни метали в рудата можем
само да сънуваме да работим, да
съществуваме като фирма.
-Акакъветозидронподземя-
та?
-Товаеавтономниятсамообуча-

ващседрон.Първитедроновераз-
работихме заедно с млада амери-
канска компания и тествахмепрез

Без иновации добивът
на злато от тези бедни
руди е невъзможен
Над 400 чужди
фирми са
идвали при нас
да копират как
управляваме
производството,
за да е
икономически
изгодно
2018 г., а от следващата вече бяха
в ежедневна работа. Правят вся-
какви видове замервания според
сензорите, поставени на тях. По-
лзваме ги в момента за маркшай-
дерски (геодезистки – б.р.) за-
мервания - мерят обеми, също и
прокараните изработки. Първият
дрон се объркваше заради грапа-
ватаповърхностимежду50и70см
приемаше, че вече е на твърдо, и
първите няколко пъти падаше.
След това със съответните сензо-
ри, които разработиха във Фила-
делфия, започна да “поумнява”.
Така се учим, все едно прохожда
дете. На база на това ни дойде и
следващата идея – интелигентен
челен товарач. Операторът “за-
познава” челния товарач със за-
боя, пуска го и той после си работи
сам. Другото нещо е подземният
хидравличен чук. Той се командва
от центъра над земята да троши
рудата.
Когато имаш ниски съдържания

в рудата, търсиш начини да опти-
мизираш процесите, да нямаш за-
губа при производството. Когато
имаш големи съдържания и голе-
ми обеми руди, можеш да минеш
без това. Затовапо-бедните сапо-
иновативни. Най-иновативните
държависаскандинавските, теня-
мат хора и затова измислят инова-
ции. Над 400 са фирмите, които са
идвали да копират от нас, не гово-
ря за българските, те нямат и 30.
Идват да видят как управляваме
производството и как тези ниски
на съдържание руди могат да бъ-
дат икономически изгодни.
- То на цялата ни територия
няма богати руди, нали?
- Да, България е известна с това,

че сме богати на бедни руди.
- Но като че всички се справя-
те, учите се един от друг ли?
- Споделяме опит, да. Минната

индустрия е една от тези, в която
не си крием опита един от друг. Ти
като се сблъскаш с нещо и се спъ-
неш, другият ще ти подаде ръка
или ще ти даде идея, ако ти не се
сетиш. После пък той като се спъ-
не, тищемупомогнеш.Ощепо-до-
брееединдруг дасеподпомагате,
така чедане се спъвате. Тезибед-
ни находища са ни научили да бъ-
дем отворени както за чуждия
опит, така и за споделяне на опит.
- В началото казахте, че имате
програма за проучвателни ра-
боти. Къде го правите?
- Проучвателните дейности са

първопрохождането вминнотоде-
ло.Товасадейностите, свързанис
търсенетоиевентуалнотонамира-
не на нови залежи. Ние търсим
благородни метали - основните
металиоколоЧелопечиАдаТепе.

- Докъде сте стигнали?
- Още проучваме. Но ако може

дасипозволимдапосъветвамепо-
литиците, това е да помислят как
да се опрости административно-
разрешителният режим в нашата
държава. Попитайте човек, който
се опитва да започне да прави ча-
стен бизнес, колко време му отне-
ма да изкара всичките видове раз-
решителни. Ще ви дам пример –
разрешителният режим за руд-
ник, подобен на “Ада Тепе”, в Авс-
тралия отнема от 3 до 6 месеца.
При нас отне 17 години. Може да
питате и други колеги.
-ДокогаимазапасивЧелопеч
и в Крумовград?
- Настоящата концесия за Чело-

печ е до 2029 г. Имаме ресурси и
запасизаоколо10годининапред -
до 2030-2031 г., и надеждите са в
проучвателните площи около Че-
лопеч. За “Ада Тепе” времето е до
2027 г., включително закриване и
рекултивация, независимо че кон-
цесията е 30 години. Там също
правим проучвания и надеждите
са да донесат открития. Не сме
спирали. В момента около Чело-
печ работят 12 сонди. В Крумов-
град са две. Пробиваме, набираме
материал - ядка от сондажите,
след това трябва време да се ана-
лизира и да се моделира как из-
глежда бъдещото рудно тяло.
- След като имате 12 сонди, то
вечебитрябвалодасеочертава
има ли запаси?
-Ниеимамегеоложкооткритиев

районанаЧелопеч, на “СветаПет-

ка”, което е регистрирано. Има ед-
на календарна година, в която да
се прекатегоризира от геоложко в
търговско,ичактогаваследвакон-
цесия. Преди това има ОВОС и
конкурс за концесиониране.
Не на последно място искам да

пожелая на колегите от бранша и
насемействатаимдасаздрави,да
имат успехи и да се справяме с
предизвикателствата. Нека да се
опрости и разрешителният ре-
жим. Не можем да гоним Европа с
тези дълги административни про-
цедури.
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� Проф. д-р инж. Илия Гърков
е минен инженер с магистърс-
ка и докторска степен от Мин-
но-геоложки университет
“Св.Иван Рилски” в София.
През декември 2020 г. ака-

демичният съвет на МГУ му
присъжда званието Почетен
професор по направление
“Проучване, добив и обработка
на полезни изкопаеми”
� Има над 30-годишен меж-

дународен опит в добивната
индустрия, придобит в Бълга-
рия, Австралия и Армения. С
цялостната си работа като ръ-
ководител, той има значителен
принос за развитието и пре-
връщането на рудник “Чело-
печ” в миннодобивно пред-
приятие от световна величина
� От 2011 г. е вицепрези-

дент на канадската компания,
а от 2014 г. заема позицията
изпълнителен директор за две-
те дружества в България
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Пробивна
карета е
машината,
която отва-
ря пътища-
та.

СНИМКИ:
ВЕЛИСЛАВ
НИКОЛОВ

Боксова
круша е за
разтовар-
ване от
стрес. На
нея са
снимките
на начал-
ниците на
смени.

(Продължение от X стр.)
Продължаваме по спиралата.

Някъде около 400 метра под зе-
мята е подземната работилница,
тя е и сервиз за поправка на под-
земната техника. Там е “паркира-
на” добивната сонда “Соло”, коя-
то трябва да мине през дневния
преглед. Всички машини подле-
жат на дневен, седмичен, месе-
чен, годишен планов ремонт. На
площадката на сервиза срещаме
и Георги Костадинов, който под-
държа климатиците на машините.
Цветан Димитров е операторът

на пробивната машина. С нея той
прави сондажите, след него са
наред бомбаджиите. “Подготвяме
им работното място, да взривят и
да се извлече каквото е нужно”,
обяснява ни той.
Първо са пробивните карети,

които правят забоя или камерата.
Те изработват пътя, за да мине
сондажната машина. Сондажите
са от 13 до 16, колкото са нужни,
те са вертикални и целта им е да
взривят участъка между два хо-
ризонта. Късите – от двата края
на ветрилото, са 18 метра, тези в
средата са над 30 метра, те сти-
гат до долния хоризонт.
Когато се напълнят с взривна

емулсия и се взривят, скалите па-
дат на долния хоризонт и се из-
земват от челните товарачи, с
греблото си те захващат скалите
и ги товарят в камиони, които от-
иват пък към трошачката.

На 500 м под
земята стигаме до
огромна пробивна
карета,

която прави дупки за взрива, за
да ни покажат колко трудоемък е
целият този цикъл от разпробива-
не и взривяване. След него се
получават 3 метра напредък и то-
ва става за две-три смени. Тъй

В “Челопеч” на 600
метра под земята
пробват машини...

един бус, и го закарали в рудни-
ка, но по-далеч от мястото, къде-
то ще работи дистанционно упра-
вляваната машина. По-късно пре-
местили това работно място в
смартцентъра. Идеята е челният
товарач да натовари взривените
скали в камиона и това да се ко-
мандва от центъра, тоест работ-
никът да бъде в офис. Това става
и благодарение на

стопроцентовото
Wi-Fi покритие и
необходимата
инфраструктура
под земята
Вече има възможност два от

челните товарачи да извършват
дейността си, управлявани от
смартцентър на седмия етаж.
Следващата стъпка по цикъла е

камионите да закарат скалите до
трошачката, но преди нея има
скара. И тук е поредната инова-
ция - там се разтрошават големи-
те късове с хидравличен чук, кой-
то също се управлява дистан-
ционно.
Целта на тези нововъведения е

да има по-малко хора в рудника,
за да се осигури максимална без-
опасност.

като при пробивните дейности се
ползва вода, в този участък е
малко като в сауна. Но в машина-
та има климатик. Тъй като присъ-
ствието ни спря работата на ма-
шината, върху таблета в кабината
цъфна една малка костенурка,
която едва се влачи. Когато се

работи, одобряващият знак е бя-
гащ заек.
Обясняват ни, че от миналата

година се разработва проект -
управление от дистанция. Първо-
начално го тествали, оборудвайки
работно място на оператора като
кабината на челен товарач в

Водачът ни
Павлин Диков
пред една от
каретите, кои-
то е управла-

вял.

Наклонената галерия, която е
магистралата на рудника, се каз-
ва “Надежда” и води спирало-
видно до 600-650 м под земята.

В рудника има 12 спаси-
телни камери, в които има
кислород, аптечка, вода,
телефон и радиостанция.
Има и три мобилни стан-
ции за спасение.
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