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Въведение 

Настоящият експертен доклад относно причините за възникналото катастрофално свличане на 
земни маси в мина "Ораново" на 16.07.2013 e разработен на основание консултантски договор 
между "ПИРИН ОРАНОВО" ЕООД и СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДЗЕМНИ ВОДИ” 
(БАПВ).   

За изпълнение на задачата БАПВ извърши  следните проучвания: 

� Издирване, анализ и интерпретация на наличната  геоложка, хидрогеоложка, сеизмична и 
хидрогеохимична информация за района на находището; 

� Проучване на актуалното състояние на земната повърхност над рудника - мулди на 
слягане, склонови процеси и явления, повърхностни водни течения и тела, заблатяване и 
преувлажняване на почвения слой, пукнатини и пропадания; 

� Проучване на водопритока и схемата за дрениране на подземните води в рудника; 

� Провеждане на детайлни геофизични проучвания за състоянието на земния масив над 
мястото на инцидента; 

� Вземане на представителни почвени и скални проби от участъка на инцидента; 

� Лабораторни изследвания на почвени, скални и водни проби; 

� Анализ, интерпретация и визуализация на опитните данни; 

� Разработване на експертен доклад с практически изводи и препоръки. 
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Докладът е изготвен в няколко специализирани части от следния екип: 

� проф. д-р инж. Павел Пенчев, председател на УС на "Българска Асоциация по Подземни 
Води", преподавател по Хидрогеология в МГУ "Св. Иван Рилски"; 

� инж. геол. Величко Величков, изпълнителен директор на "Българска Асоциация по 
Подземни Води"; 

� доц. д-р инж. Николай Добрев - р-л секция "Геоложки рискове" на Геологическия институт 
при БАН 

� доц. д-р инж. Пламен Иванов от Геологическия институт при БАН;  

� доц. д-р Марлена Янева от Геологическия институт при БАН; 

� инж. геоф. Румен Енчев от "Геотехника Инженеринг" ЕООД; 

� инж.геоф. Борислав Борисов от "Геотехника Инженеринг" ЕООД. 

 

Лабораторните изследвания на почвените образци са извършени в лаборатория „Геолаб” към  
Геологическия институт при БАН. 

Изследванията на водните проби са извършени в изпитвателна лаборатория "Еколаб" при 
"ДИАЛ" Бухово. 
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1.1. Местоположение 

На фиг.1.1 е показан координатен план на мината с местоположението на галерия 64 и мястото 
на инцидента. 

 

Фиг.1.1. Местоположение на участъка на инцидента 
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Проекциите на галерия 64 и участъка на инцидента върху топографска основа 1:5000 на 
земната повърхност са показани на фиг.1.2. 

 

Фиг.1.2. Проекция на участъка на инцидента на земната повърхност 
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В по-едър план, разположението на минните изработки в участъка на инцидента е показано на 
фиг.1.3. 

 

Фиг.1.3. Участък на инцидента: 
 А - проучвателна галерия, Б и В - добивни ленти  
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1.2. Кратки данни за инцидента 

На 16. VII.2013 г възникна катастрофално свличане на земни маси в галерия 64 от  рудник 
"Ораново" довело до смъртта на 4-ма миньори и прекратяване на добивните дейности.  

Съгласно описанието на очевидци, калният поток е изтекъл за няколко секунди от лента Б и е 
запълнил изцяло галерия 64 - до триъгълника показан на фиг.1.3. В обратната посока, калният 
поток е запълнил изцяло галерия 64 и проучвателна галерия А.  По време на инцидента калният 
поток е пренесъл масивен скален блок, който е разрушил частично крепежа на галерия 64.  

За разчистване на галерия 64 и провеждане на спасителни работи се е наложило скалният 
блок да бъде взривен. Поради невъзможност да се разчисти галерия 64 при входа на лента Б се е 
наложило да се инсталира предпазна стена и да се прокара обходна галерия до входа на галерия А. 
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2. Преглед на наличната геоложка, хидрогеоложка и инженерно-
геоложка информация за района на находището 

В резултат на детайлно издирване в Геофонда се установи, че за находище Ораново 
съществуват следните архивни източници: 

� 1962 - II-455 Доклад за ГП в у-к Ораново 1959-1962 с изчисление на запаси към 1.6.1962 
Комитет по промишлеността.Текстови приложения I и II том;  

� 1970 - Доклад за ГП на у-к Ораново през 1959-1968 с изчисление на запаси към 1.08.1968 г 
МХМ, КГ, ДСО Геоложки проучвания; 

� 1983 - II-1165 Допълнителна записка с преизчисляване на запасите към 01.10.1983 г -блок 
VI; 

� 1992 - Доклад за допълнителните ИГП 1986-1992 с изчисляване на запаси към 
01.01.1993,1992, Софгеопроучване. 

Посочените източници бяха предоставени от Министерството на икономиката и енергетиката и 
туризма. 

Същите бяха  сканирани за нуждите на проекта и предоставени в електронен вид на 
Възложителя.  

Въз основа на обстоен преглед на наличните архивни източници, са дадени основните данни за 
геоложките, хидрогеоложките и инженерно-геоложките условия в находището.  
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Първите проучвателни дейности в Ораново -Симитлийския басейн започват през 1951 година  
с геоложко картиране от Константинова. По-късно по ревизия на Юрданов е набелязан най-
перспективният за проучване участък в СЗ част на басейна. 

В началото на второто полугодие на 1959 г се пристъпва към проучване на басейна в 
дълбочина с изкопни работи и 4 броя сондажи. В резултат на получените положителни резултати 
през 1960 г се преминава към сгъстяване на проучвателната мрежа съгласно действащата тогава 
методика за проучване на въглища. Детайлни проучвания се извършват през периода  1961-1968 г 
до дълбочина 1000 м. 

Чрез сгъстяването на мрежата освен минно-техническите условия е извършено и доизясняване 
на тектонските нарушения, морфологията на въглищните пластове, хидрогеоложките условия. В 
резултат една част от  площта на запасите  в западната част на участъка с утвърдени от ДКЗ запаси  
отпада, а отнасянето на  находището към III-та група  по тектонска нарушеност по същество налага 
ново отношение към оконтуряването на блоковете и кетегоризиране на запасите. Последното 
налага изготвяне през 1970 г на нов обобщителен доклад, който отразява резултатите от 
проучванията в целия басейн до 1. VIII.1968 г (Качовски, Дичев, Славов,1970). 

Един от основните изводи на обобщителният доклад от 1970 г е следният (Качовски, Дичев, 
Славов,1970): "Затруднения  при прокарването на минни изработки ще се появят при подсичане 
на разломни зони, маркиращи разседни повърхнини, откъдето е възможно в някои случаи да 
започнат да изтичат под формата на кален поток водонаситени глинесто-песъчливи 
материали".  
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Въз основа на протоколно решение от ДКЗ №900/31.07.1970 г  е взето решение да се проведат 
допълнителни проучвания в степен позволяваща прекатегоризиране на запасите в източната и 
южната част на участък "Ораново" (блокове VI, XII, XIII и XIV). 

През първото полугодие на 1982 г започва  прокарване и сгъстяване в мрежа 125/75 м на 
сондажите в VI -ти блок в I-ви въглищен пласт. Прокарани са 10 броя проучвателни сондажи в VI -ти 
блок. Изготвена е записка от ръководителя на колектива  инж.геол. Снежана Денева, 1983. 

През 1986-1992 г са прокарани сгъстителни сондажи в мрежа 125/75 м в блокове XII, XIII и XIV в 
южната част на находището с цел оконтуряване и увеличаване на запасите в промишлената 
категория до кота 200 за осигуряване на проектните работи на мина "Ораново" и добива на въглища 
в дълбочина. 

Геоложките проучвания през периода 1986-1992 година са отразени в доклад от 1992 с автори 
Денева, Ананиев, Барбалов и обхващат участъка между IVа и  X-та профилна линия. Запасите от 
блокове XII, XIII и XIV са преизчислени в категория С1 до кота 200 и са предложени на ДКЗ.  
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2.1. Геоложки условия 

От извършените в миналото геоложки картировки и геологопроучвателни работи в Ораново-
Симитлийския въглищен басейн са установени следните геоложки формации и хоризонти 
(фиг.2.1.): 

� Кристалинно-шистна серия - представена от амфиболити, гнайси, слюдени шисти и 
мрамори. 

� Гранити 

� Терциер 

Терциерът от Ораново-Симитлийския въглищен басейн е поделен на: 

• Плиоцен 

• Въгленосен терциер: 

o III-ти надвъглищен хоризонт  

o II-ри въгленосен хоризонт 

o I-ви основен хоризонт 

� Кватернер 
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2.2. Тектонски строеж   

В тектонско отношение Ораново-Симитлийския терциерен басейн  (фиг.2.2.) представлява 
ровова структура - грабен синклинала с блоков строеж, запълнен с горномиоценски и плиоценски 
седименти, която е ориентирана по дългата си ос ЮЗ-СИ. Дължината и е 15 км, а широчината  от 1 
км в крайните части до 6-7 км в централните. Бедрата на синклиналата имат наклон 20-350, а към 
вътрешността на басейна наклонът им достига до 40-450, обусловен от разломни структури. 
Дълбочината (до кристалинната подложка) в централната и част по всяка вероятност достига  1600-
1800 м (Денева, 1993). 

  Синклиналната котловина представлява двустранен грабен маркиран от Крупнишкия разлом, 
който оконтурва басейна от юг и Градевския разсед, оконтурващ басейна от север. 

През западната част на синклиналата минава Струмският дълбочинен разлом, който се 
маркира от минералните извори. Това е най-голямата руптурна структура със старо залягане. Тя 
обхваща зона на разломяване със ширина до 2 км установена по сондажен път. 

По данни от сондажни и минни изработки площта на участъка е усложнена от близостта на 
Струмския дълбочинен разлом и Градевския оконтурващ разсед, които в началото на миоцена 
напълно оформят структурата като грабен. 

По-късно вследствие на повторно разломяване станало главно през плиоцена структурата 
придобива мозаичен строеж. Новообразувалите се разседи са с простиране в две посоки-СИ-ЮЗ 
успоредно на дългата ос на басейна и СЗ-ЮИ успоредно на Струмския разлом. Разседите, които се 
простират по очертанията на площта "Ораново"  са номерирани през 1970 г. 

  



Експертен доклад относно причините за възникналото катастрофално свличане на земни маси в мина "Ораново" на 16.07.2013 

 

Сдружение "Българска асоциация по подземни води"            © Авторските права са запазени                                 13 | с т р  

 

Фиг.2.2. Тектонска схема на района (По Милованов и кол,2008) 
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Фиг.2.3. Геоложка карта и план на геолого-проучвателните работи на 
 участък "Ораново", Денева, 1983
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2.3. Хидрогеоложки условия 

Хидрогеоложките условия в района на находището са детайлно описани в доклада от 1962 г. 

Разграничени следните видове подземни води по тип на геоложкия колектор: 

� Пукнатинни води в кристалинните скали, гранитите и мраморите ограждащи басейна и 
служещи за негова подложка. Това са води акумулирани в пукнатините на изветряване и 
тектонски пукнатини и разломи в кристалина, гранита и в карста на мраморите. Свързани са 
до голяма степен с атмосферните валежи, което води до колебание в режима /дебита и 
температурата/ на изворите/. 

� Термални води свързани с големия Струмски разлом. Същият е процепил кристалинната 
подложка и на мястото на пресичането му с напречния по-млад Орановски разсед са 
създадени условия за облекчено изливане на термална вода, която по химически състав се 
явява хипертермална сулфатно-натриева. 

� Грунтово - напорни и напорни води, акумулирани в терциерните материали запълващи 
котловината. Това са водите, акумулирани в седиментния комплекс, вкл. въглищните 
пластове. 

� Грунтови води акумулирани в алувиалните отложения /терасата/ на река Струма, 
свързани с водите в поройните конуси на спускащите се от запад дерета и с водите в 
алувиалните отложения на река Градевска. Същите са в непосредствена връзка с режима на 
водите. 
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2.3.1. Характеристика на водоносните хоризонти в участъка 

Редуването във вертикално направление на различни в литоложко отношение материали 
създават условия за съществуването на няколко сравнително добре обособени водоносни хоризонта 
в разрез: 

� Грунтов (приповърхностен) водоносен хоризонт; 

� Надвъглищен водоносен хоризонт; 

� Въглищен водоносен хоризонт. 

 

2.3.2. Връзка между водоносните хоризонти и повърхностните води. 

Разгледаните  водоносни  хоризонти се намират в сложна хидравлическа връзка помежду си. 
Директна връзка има само в участъците с литоложки прозорци - където липсват разделящите 
водоупорни пластове. 

Установените и предполагами разседи в участъка допринасят за смесването на водите от 
водоносните хоризонти и улесняват хидравлическата връзка между тях. 

Съществено значение за подхранването на водите от надвъглищния и въглищния водоносен 
хоризонт играе Орановският разсед, минаващ по северния край на участъка, на границата на 
кристалина с терциерните материали. По-младата възраст и характерът на скалите -  амфиболити, 
амфиболови шисти, обясняват по-голямата оводненост на този разсед. 
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2.4. Инженерно-геоложки условия  

При извършените в миналото геоложки проучвания са дефинирани следните инженерно-
геоложки разновидности, изграждащи участъка: 

Шистозни глини 

Кубчета от проби поставени във вода при стайна температура, след престой от 48 часа, не се 
размекват и не се разпадат. Шистозните глини не показват и набъбване.  

Глини песъчливи, плътни, мазни, с повърхнини на триене и с неправилен лом 

Заемат известно, макар и малко място в профила на участъка сред продуктивния въглищен 
хоризонт, като много често преходът между тях и глинестите пясъчници е трудно забележим. 
Глините се явяват във вид на прослойки с мощност от десетина сантиметра до 5-10 м. 

Глинести пясъчници  

В повечето случаи преобладава глинест пясък, като често прехожда в песъчлива глина. Някои 
проби по зърнометричен състав са на границата между глинест пясък и песъчлива глина, но поради 
високата им пластичност са отнесени към песъчливите глини. Най-често се размекват и разпадат 
под вода (при пълно водонасищане). 

 Пясъци 

 Срещат се рядко като неиздържани прослойки сред глинестите пясъчници. При създаване на 
големи хидравлични градиенти се създава опасност от преминаването на пясъците в плаващи. 
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3. Проучване на актуалното състояние на земната повърхност над 
мястото на инцидента 

Това проучване имаше за цел да установи, дали над мястото на инцидента в мина „Ораново”  
има активни свлачищни процеси, мулди на пропадане, склоново пълзене, отворени пукнатини и др. 
геоложки фактори, които биха облекчили вертикалния приток на повърхностни води в минните 
изработки, особено по време на интезивни валежи и снеготопене. Допълнително, проучването 
трябваше да изясни, дали сеизмичните събития, случили се в периода, предшестващ инцидента 
биха могли да окажат съществено въздействие върху материалите от въглищния комплекс 
(въглища, шистозни глини, пясъчници), като предизвикат процеси на втечняване на пясъците, 
гравитационно свличане на обрушени маси, хидравлични удари, суфозия и др. процеси, 
необходими за формирането на кални потоци. 

Главните изводи от това проучване са както следва: 

1. Няма съвпадение на пукнатините по терена (фиг.3.1) и направленията на минните изработки 
(фиг.3.2) в дълбочина, поради което деформациите в дълбочина не могат да свържат аварията в 
мината с проникването на повърхностни води.   

2. Пукнатините над мястото на аварията не са пресни, т.е. те са отпреди няколко години и не 
са свързани с аварията. 

3. Деформацията на терена източно от Милчова чука (фиг.3.3 и фиг.3.4)  се дължи на 
свличане, което е  започнало много преди 1992 г. и което се дължи на цялостната промяна на 
геометрията на склона поради слягания на минни изработки в централната част на минодобивния 



Експертен доклад относно причините за възникналото катастрофално свличане на земни маси в мина "Ораново" на 16.07.2013 

 

Сдружение "Българска асоциация по подземни води"            © Авторските права са запазени                                 19 | с т р  

участък. В резултат е формирана призма на активен натиск, която продължава да потъва и да 
деформира терена на повърхността.  

4. Данните от сеизмичната активност в района показват, че земетресенията са проявени в 
различно време от аварията, те са с ниски магнитуди, твърде отдалечени и е почти невъзможно да 
окажат влияние върху стабилитета на мината. 

В заключение може да се отбележи, че калният поток изтекъл в галерия 64 по времето на 
инцидента не е предизвикан от директен приток на повърхностни води в минните изработки, нито 
пък от сеизмични събития, предшестващи инцидента. 

  

Фиг.3.1. Роза-диаграма на повърхностните 
пукнатини и деформации 

Фиг.3.2. Роза-диаграма на основните 
направления на минните изработки 
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Натин рид 

Милчова чука 

1976 г. 

преди 1970 г.  

Натин рид 

Участък 2 

Участък 1 

кв. ОРАНОВО 

  

3 – 4 m 2009 г. 
4 – 5 m 2013 г. 

>10 m 

 

Фиг.3.3. Район над въгледобивния участък на 
мина „Ораново”. 

 
Участъкът с проявени теренни деформации е ограден с пунктир; 
участъците с най-активни свличания  са показани с жълт цвят; районът 
над аварията е показан със звезда 

Фиг.3.4. Съвременно състояние на свлачищната 
активност в района -  от 2009 до 2013 г. (съгл. 

Добрев, 1999; Нанкин, Добрев, 2009) 
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4. Проучване на водопритока и схемата за дрениране  на подземните 
води в мина Ораново  

Схемата на дрениране на подземните води в мина Ораново е подробно проучена по време на 
полевите работи на обекта. 

На фиг.4.1 е дадена схема на водоотливната система в III-ти участък, който се експлоатира в 
момента.  Тази схема е предоставена от Възложителя. 

 

Фиг.4.1. Схема на водоотлива от III-ти участък (към 08.2013) 
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От схемата се вижда, че водотливната система в долните нива на III-ти участък (галерии 63 и 
64) включва: 

� водоотливни канавки в подетажните галерии със събирателни шахти (зумфове) в които са 
инсталирани дренажни помпи за мътна вода тип BIBO; 

� водосборници, в които се отвежда водата чрез дренажните помпи; 

� хоризонтални многостъпални помпи от типа MT, инсталирани към водосборниците, чрез 
които водата се тласка до главния колектор на хоризонт 100. 

Дренирането на подземните води над хоризонт 100 се осъществява чрез дренажна канавка в 
галерия 100, като водата се отвежда в главния колектор на хоризонт 100. От там водата, чрез 
хоризонтални помпи се изтласква на земната повърхност и зауства в отводнителен канал.  

 

При направените дебитометрични изследвания (към 22.08.2013) е определен: 

сумарен водоприток в мина "Ораново" - Qсум = 1.47 l/s = 127 m3/d; 

 от тях: 

водоприток от пластовете над хоризонт 100 - Q1 = 0.65 l/s = 56 m3/d 

водоприток от пластовете под хоризонт 100 - Q2 = 0.82 l/s = 71 m3/d. 
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5. Провеждане на детайлни геофизични проучвания за състоянието на 
земния масив над мястото на инцидента 

За изясняване на състоянието на земния масив над мястото на инцидента бе проведено 
геофизично проучване по метода - сеизмична томография. Същото бе извършено от 
специализирана геофизична група на "Геотехника-Инженеринг" ООД, по задание на БАПВ. Пълната 
документация на резултатите от проучването е дадена в Прил.4. 

Ще отбележим, че подобен тип проучване в дълбоко залягаща галерия на минен обект с 
регистрация на сеизмичните вълни на земната повърхност (и дължина на лентата повече от 500 m) 
се извършва за първи път в България. За целта предварително бе разработен технически проект за 
провеждане на проучването, който бе съгласуван с Възложителя. 

5.1. Методика на сеизмична томография 

Целта на сеизмичните изследвания (фиг.5.1) е да се определи скоростта на разпространение 
на надлъжните (Vp) сеизмични вълни. При теста се регистрират сеизмичните вълни в първи 
встъпления (tp), от момента на възбуждането в галерията на мина „Ораново“ до момента на 
приемането им на повърхността. 

Генерирането на сеизмични колебания се извършва чрез електродетонатори серия „0” и взрив 
с тегло 360 g.  

Взривните работи се извършват в галерията, като взривните пунктове са на разстояние 5 m 
един от друг. При всяко взривяване се възбуждат сеизмични вълни, които преминават през масива 
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и се регистрират от разположените на повърхността геофони (сеизмоприемници), като общата 
дължина на приемане е 55 m – 12 бр. геофони през 5 m. 

5.2. Отлагане на сеизмичните профили 

Отлагането на сеизмичните профили беше силно затруднено, както от състоянието на галерия 
64, така и от състоянието на терена на земната повърхност. 

Основните проблеми при изграждането на подземния профил в галерия 64 произтичаха от 
наложените ограничения от ГИТ и редица други допълнителни фактори за безопасност. 
Благодарение на професионализма на минните специалисти на Възложителя, взривният участък 
беше точно изграден по проекта и подготвен за провеждане на експеримента.  

За точно разполагане на повърхностния сеизмичен профил се наложи предварително 
приемните точки да бъдат геодезично отложени на земната повърхност - чрез прецизен геодезичен 
GPS. Поради силно пресечения и нарушен от свлачищните процеси район се наложи известна 
корекция на профила спрямо проектната.   

Точното местоположение на двата профила е показано на фиг.5.3. 

Сеизмичната томография беше проведена на 22.08.2013. Поради голямата дължина на 
кабелите за активиране на взривните заряди, първоначално беше направено пробно взривяване на 
1 точка за да се установи изправността на системата и закъснението. Получи се много добра 
реакция на сеизмоприемниците. След това последователно се извършиха всички останали 
взривявания, със запис на реакцията. 
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Фиг. 5.3. Местоположение на геофизичните профили 
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Снимки с №№1-2.Извършване на геофизични проучвания по метода сеизмична томография 
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5.3. Резултати от сеизмичната томография 

Резултатите от сеизмичната топография са обобщени на фиг.5.4. Картата на изолиниите е 
построена в локална координатна система: дълбочина - хоризонтално разстояние. Лентата има 
височина около 500 m и широчина около 100 m. 

От анализа на вида и стойностите на изолиниите могат да се направят следните по-важни 
изводи: 

� Скоростите на надлъжната сеизмична вълна са в интервала 1780-2283 m/s. Средно 
геометричната стойност е 1970 m/s, като в 25% от изследваната площ скоростта е над 2000 
m/s и в 25% тя е под 1910 m/s. 

� В картата на разпространение на скоростите се отделят две зони – зона със стойности над 
2050 m/s (високи стойности) и зона със стойности под 2050 m/s (ниски стойности). Тази 
граница определя наличието на вероятна субвертикална тектонска структура в 
североизточната част на профила. 

� Зоните със стойности по-малки от 1900 m/s могат да се интерпретират като отслабени 
(разуплътнени) зони, особено тези със стойности под 1850 m/s. Те са локализирани 
предимно в централната и долната част на профила, като на две места достигат до галерия 
64. Твърде възможно е това да се дължи на пропадания, вследствие от извършваните 
взривни работи и добивни работи. 
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Фиг.5.4. Изолинии на надлъжната сеизмична вълна в лентата 
между земната повърхност и дъното на галерия 64 
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Изхождайки от местоположението на сеизмичните профили (фиг.5.3) и границата между двете 
зони по надлъжни скорости на сеизмичната вълна (фиг.5.4.), може да се приеме, че  
предполагаемото тектонско нарушение (разлом) има посока ЮЗ-СИ и затъва стръмно на СЗ. Същото 
е очертано върху участъка на инцидента с пунктирна червена линия и показано на фиг.5.5. 

 

 

Следва да отбележим, че такъв разлом в участък 
"Ораново" се открива за първи път с настоящото 
проучване.  

В архивните геоложки доклади от 1962 до 1992 г, 
в близост до мястото на инцидента (вж. фиг.2.3) 
е очертан само един разсед с посока СЗ-ЮИ. 
Същият преминава на повече от 65 м източно от 
галерия Б.  

Новоустановеният разлом очевидно е изиграл 
съществена роля за възникването на калния 
поток в галерия Б. 

Фиг.5.5. Местоположение на разлома, очертан 
по данни  от сеизмичната томография 
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6. Вземане и изследване на представителни земни и водни проби от 
участъка на инцидента  

6.1. Земни проби 

От мина "Ораново" бяха взети 4 представителни проби от геоложките разновидности, имащи 
пряко отношение към възможностите за формиране на кален поток в участъка на инцидента. 

Същите са описани в табл. 1. 

Табл. 1. Описание на взетите проби от мина „Ораново”  

№ 
Лаб. 
№ 

Дата на вземане 
Район на 

пробовземане 
Забележка 

1 6813 23. и 28.08.2013 г. Галерия А 
Горнище на въглищния 
пласт 

2 6814 23.08.2013 г. Галерия 64 
Долнище на въглищния 
пласт 

3 6815 23.08.2013 г. Галерия 64 
Скален блок в галерия 
64 

4 
6816-1 
6816-2 

23. и 28.08.2013 г. Галерия Б 
Кална маса, запълнила 
галерия №64 
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Пробите бяха дадени в лаборатория "ГЕОЛАБ" към Геологически институт при БАН за 
изследване съгласно БДС (описани в протоколите от изпитванията) и ASTM (ултразвуково 
прозвучаване).  

Изследванията включват специфична плътност, обемна плътност, естествено водно 
съдържание, обем на порите, пластични свойства (за проба № 4), зърнометричен състав (за проби 
№№ 2 и 4), якост на опън и натиск (пробни тела №№ 1, 2 и 3), определен перпендикулярно (№№ 1 и 
2) и по напластяването  (№1). 

Допълнително бе възложен: 

� петрографски анализ на всички представени разновидности; 

� за проба 6816-2 (кална маса) - анализ на фракции под бинокулярна лупа и в импресия под 
поляризационен микроскоп. 

Резултатите от лабораторните изследвания на пробите  са дадени в Прил. №2, а протоколите 
от самите изследвания  - в Прил.№3.  
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6.2. Водни проби 

От мина "Ораново" бяха взети 5 водни проби за пълен химически анализ (ПХА) и 3 проби за 
съкратен анализ  от характерни точки на дрениране на подземните води: 

Табл. Опис на водните проби 

Номер на 
проба 

Дата Място Вид анализ 

№2013/841  29.08.2013 Галерия 64-канавка-извор ПХА 

№2013/842 29.08.2013 Галерия 64-канавка- отток от лента Б ПХА 

№2013/843 29.08.2013 Хоризонт 100 - извор "Топлата вода" ПХА 

№2013/844 29.08.2013 Хоризонт 100 - канавка преди главен колектор ПХА 

№2013/927 11.09.2013 Хоризонт 100 - галерия Z - дъно ПХА 

№2013/928 11.09.2013 Хоризонт 100 - галерия Z - празен гараж Електропроводност, 
флуорид 

№2013/929 11.09.2013 Хоризонт 100 - бункер Електропроводност, 
флуорид 

№2013/930 11.09.2013 Хоризонт 100 - галерия Х  Електропроводност, 
флуорид 
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7. Анализ, интерпретация и визуализация на архивните и опитните 
данни 

7.1. Анализ на геоложките условия 

Геоложките условия в участъка на инцидента ясно могат да се видят от геоложки профил VI- VI 
(Качовски, Дичев, Славов, 1970). Местоположението на профила е показано на фиг. 7.1, а на фиг. 
7.2 е показан самият профил. Върху профила допълнително са нанесени сеченията на подетажните 
галерии, както и сечението на предполагаемата обрушена зона над лента Б на галерия 64. В по-
едър план обрушената зона е показана на фиг.7.3. 

От фиг.7.3. се вижда,  че в обрушената зона над лента Б на галерия 64 след преустановяване 
на добивните работи (и преди възникването на инцидента), вероятно са били натрупани раздробени 
материали, както от въглищния пласт, така и от неговото горнище, представени от: 

� шистозни глини, които са повсеместно издържани;    

� песъчливи глини и глинести пясъчници, които се явяват като тънка прослойка между пласт 
I и Iа в лявата част на профила (С-31 и С-137 - фиг.7.2). 

Именно това неблагоприятно смесване на раздробени материали от трите литоложки 
разновидности е една от основните предпоставки за възникване на калния поток в галерия -64. 
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Фиг.7.1. Местоположение на геоложки профил VI-VI , на разседа 
(по архивни данни) и на новоустановения разлом в участъка на 

инцидента 
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Фиг.7.2 Геоложки профил VI-VI с местоположение на напречните 
 сечения на подетажните галерии 
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Фиг.7.3. Контури на предполагаемата обрушена зона над лента Б 
на галерия 64 
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7.2. Анализ на хидрогеоложките условия 

Дълбочината на залягане на участъка на инцидента показва, че подземните води, които се 
дренират в галерия 64 са акумулирани във въглищния водоносен хоризонт (вж.т.2.3).  

Този водоносен хоризонт включва всички въглищни пластове и междупластия от песъчливи 
глини и глинести пясъчници, разположени вертикално в хидрогеоложкия разрез.  Като горен 
водоупор се явяват шистозните глини, разположени над най-горния въглищен пласт. Долен 
водоупор представляват слабопропускливите скали на кристалинната подложка.  

Подземните води от въглищния водоносен хоризонт са със значителен естествен напор, 
пиезометричната повърхност на този водоносен хоризонт, преди разработването на мината е била 
на абсолютни коти около 460 м. Част от проучвателните сондажи са изтичали на самоизлив. 
Понастоящем, вследствие дълбокото дрениране на хоризонта от минните изработки се е получило 
значително спадане на пиезометричните нива. Поради ниските филтрационни свойства на 
водоносните материали (глинести пясъчници, прослойки от чисти пясъци, напукани въглища) на 
отделни места се създават условия за формирането на значителни хидравлични градиенти и 
формиране на плаващи пясъци  Най-водообилни и проводими са зоните, в които са установени 
тектонски нарушения. 

Независимо, че водопритоците като цяло са малки - от порядъка на 1-2 л/с (в галерия 64), 
подземните води имат крайно негативно значение за оводняването на раздробените материали от 
обрушовките, промяната на техните физически и якостни свойства и преминаването им в течно 
пластична консистенция. Това е една от главните причини за възникване на калните потоци. 
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Въз основа на макрокомпонентния състав на водата в отделните проби, изразен по формулата 
на Курлов със сигурност може да се приеме, че подземните води, дрениращи се в галерия 64 са 
аналогични по състав и условия на залягане с тези от сондаж С-83.  

За този сондаж е ясно документирано (прил. №44 от архивен източник II-455 - Доклад за ГП в у-
к Ораново 1959-1962 с изчисление на запаси към 1.6.1962), че притокът на подземни води (по 
време на опитното водочерпене през 1962) е от въглищния водоносен хоризонт, разкрит в 
интервала 350-470 м от повърхността. 

Сходството на състава доказва по категоричен начин, че в калният поток в галерия 64 е 
формиран именно от водите на въглищния водоносен хоризонт, а възможният приток на 
повърхностни води е пренебрежимо малък.  
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8. Основни изводи и препоръки 

Въз основа на проведеното проучване могат да се направят следните по-важни изводи: 

� Съгласно описанието на очевидци, калният поток е изтекъл за няколко секунди от лента Б и 
е запълнил изцяло галерия 64 - до триъгълника показан на фиг.1.3. В обратната посока, 
калният поток е запълнил изцяло галерия 64 и проучвателна галерия А.  По време на 
инцидента калният поток е пренесъл масивен скален блок, който е разрушил частично 
крепежа на галерия 64. За разчистване на галерия 64 и провеждане на спасителни работи се 
е наложило скалният блок да бъде взривен. 

� Един от изводите на обобщителният доклад от 1970 г е следният (Качовски, Дичев, 
Славов,1970): "Затруднения  при прокарването на минни изработки ще се появят при 
подсичане на разломни зони, маркиращи разседни повърхнини, откъдето е възможно в 
някои случаи да започнат да изтичат под формата на кален поток водонаситени глинесто-
песъчливи материали".  

� Терциерът от Ораново-Симитлийския въглищен басейн е поделен на: 

� Плиоцен 

� Въгленосен терциер, представено от: III-ти надвъглищен хоризонт; II-ри въгленосен 
хоризонт; I-ви основен хоризонт 

� Всред алтернацията от глинесто-песъкливи скали на втори хоризонт са отложени 16 
въглищни пласта с мощност от няколко десетки см до няколко десетки метра. Стрерилните 
междупластия между въглищните пластове са с мощност от 2-3 м до 100-120. Комплексът от 
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16 въглищни пласта е развит само в централната част на участъка /между VI и VIII проф. 
линии/ на една площ от 500  на 500 м. 

� По данни от проведените сондажни и минни изработки, площта на участък „Ораново” е 
усложнена от близостта на Струмския дълбочинен разлом и Градевския оконтурващ разсед, 
които в началото на миоцена напълно оформят структурата като грабен. Установените по 
данни от геоложките проучвания разседи в находище "Ораново"  са показани на фиг. 2.3. 
Вижда се, че най-близкият разсед до участъка на инцидента заляга на около 65 - 70 м 
източно. 

� Водите във въглищния хоризонт са с напорен характер. Шистозните глини отложени над 
въглищните пластове представляват горен водоупор, макар и не напълно издържан. 
Връзката между  надвъглищния и въглищния  водоносен хоризонт е сложна. Пряка 
хидравлична връзка между двата хоризонта се осъществява главно по литоложки прозорци. 
Пример за това е прозорецът между V и VI профилна линия, където въглищният комплекс (в 
Vl-та профилна линия) изклинява в блокажните и пясъчниковите материали на 
надвъглищния водоносен хоризонт (на запад от V-та профилна линия включително). 
Установените и предполагами разседи в участъка допринасят също за смесването на водите 
от водоносните хоризонти и улесняват хидравлическата връзка между тях. 

� Няма съвпадение на пукнатините по терена (фиг.3.1) и направленията на минните изработки 
(фиг.3.2) в дълбочина, поради което деформациите в дълбочина не могат да се свържат с 
проникването на повърхностни води.  
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� Данните от сеизмичната активност в района показват, че земетресенията са проявени в 
различно време от инцидента в галерия 64, те са с ниски магнитуди, твърде отдалечени и е 
почти невъзможно да окажат влияние върху стабилитета на мината. 

� По данни от хидрометричните измервания е определен (към 22.08.2013): 

� сумарен водоприток в мина "Ораново" - Qсум = Q1 + Q2 = 1.47 l/s = 127 m3/d; 

� водоприток от пластовете над хоризонт 100 - Q1 = 0.65 l/s = 56 m3/d 

� водоприток от пластовете под хоризонт 100 - Q2 = 0.82 l/s = 71 m3/d. 

� По данни от сеизмичната томография са отделени две зони по скорост на надлъжната 
сеизмична вълна – зона със стойности над 2050 m/s (високи стойности) и зона със стойности 
под 2050 m/s (ниски стойности). Тази граница определя наличието на вероятна 
субвертикална тектонска структура в североизточната част на профила.  

� Изхождайки от местоположението на сеизмичните профили (фиг.5.3) и границата между 
двете зони по надлъжни скорости на сеизмичната вълна (фиг.5.4.), може да се приеме, че  
предполагаемото тектонско нарушение (разлом) има посока ЮЗ-СИ и затъва стръмно на СЗ.  
Същото е очертано върху участъка на инцидента с пунктирна червена линия и показано на 
фиг.5.5.  

� Такъв разлом в участък "Ораново" се открива за първи път с настоящото проучване. 
Новоустановеният разлом очевидно е изиграл съществена роля за възникването на калния 
поток в галерия Б. Всички събития свързани с него е нямало как да бъдат предвидени.  
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� В обрушената зона (фиг.7.3) над лента Б на галерия 64, след преустановяване на добивните 
работи (и преди възникването на инцидента), вероятно са били натрупани раздробени 
материали, както от въглищния пласт, така и от неговото горнище, представени от: а) 
шистозни глини, които са повсеместно издържани;  и б) песъчливи глини и глинести 
пясъчници, които се явяват като тънка прослойка между пласт I и Iа в лявата част на 
профила (С-31 и С-137 - фиг.7.2). Именно това неблагоприятно смесване на раздробени 
материали от трите литоложки разновидности е една от основните предпоставки за 
възникване на калния поток в галерия 64. 

� Подземните води от въглищния водоносен хоризонт са със значителен естествен напор, 
пиезометричната повърхност на този водоносен хоризонт, преди разработването на мината е 
била на абсолютни коти около 460 м. Понастоящем, вследствие дълбокото дрениране на 
хоризонта от минните изработки до абс. кота -10 м се е получило значително спадане на 
пиезометричните нива. Поради ниските филтрационни свойства на водоносните материали 
(глинести пясъчници, напукани въглища) на отделни места се създават условия за 
формирането на значителни хидравлични градиенти и формиране на плаващи пясъци.  Най-
водообилни и проводими са зоните в които са установени тектонски нарушения. Точно 
такава зона е тази на участъка на инцидента, през която преминава новооткритият разлом. 

� Независимо, че водопритоците в отделните нива на мина „Ораново” като цяло са малки - от 
порядъка на 1-2 л/с (в галерия 64), подземните води имат крайно негативно значение за 
оводняването на раздробените материали от обрушовките, промяната на техните 
физически и якостни свойства и преминаването им в течно пластична консистенция. Това е 
една от главните причини за възникването на калния поток в галерия 64. 
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Основната препоръка към Възложителя е: 

При бъдещото проектиране на добивните работи в мината да се вземат стриктно под 
внимание получените резултати и основни изводи от настоящото проучване. 
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Приложения: 

 

1. Експертно становище от доц. д-р Николай Добрев Геологически институт при БАН, 
секция „Геоложки опасности и рискове”. Относно свлачищни деформации в района на 
въглищна мина Ораново; 

2. Протокол от изпитване на почвени проби, геологически институт при БАН “Страшимир 
Димитров”, Научноизследователска геоложка лаборатория “ГЕОЛАБ”; 

3. Записка относно : Резултати от изследване на скални и земни проби от въглищна мина 
„Ораново” доц. д-р Николай Добрев, доц. д-р Пламен Иванов, доц д-р Марлена Янева, 
Геологически институт при БАН,гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 24; 

4.Записка от извършените геофизични проучвания по метода сеизмична томография; 

5. Протоколи от изследваните водните проби  в изпитвателна лаборатория "Еколаб" при 
"ДИАЛ" Бухово; 

 

   


