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Доклад за геологията и налични въглищни запаси в находище  

Мини Марица Изток 

 

Задачата възложена с този доклад е описание на геологията и налични въглищни запаси в 

находище Мини Марица Изток по налични съвременни доклади и сравнение с исторически 

геоложки източници, както и интерпретацията им на достъпен език за общо ползване. 

За целта бе обработена информацията от документи и доклади налични в Националнен 

геоложки фонд и Интернет страниците на Министерство на енергетиката и „Мини Марица 

Изток“ ЕАД 

 

 

 



2 
 

Информацията от Национален геоложки фонд е предоставена с Разрешение на Министерство 

на енергетиката № Е-94-00-269 от 06.12.2019 г. и е публикувана в този доклад съгласно 

Заявлението за достъп до геоложка информация. 

* * * 

 

Геоложка обстановка и създаване на лигнитния басейн (палеогеография и генезис на 

въглищата) 

В края на Палеогена (преди 25-23 млн. години) се създават две планински вериги – 

Балканидите и Родопите, които започват постепенно да се издигат, а междинната област – 

Тракийската низина се понижава. Тя се е простирала от Пазарджик, през Пловдивско, 

Старозагорско и Ямболско и е отивала чак до Черно море. Представлявала е ред големи езера 

свързани с канали. Едно от тези сладководни езера е сегашният Маришки басейн. Това езеро е 

прибирало водите на пороите и реките които са слизали от Балкана и Родопите. Басейнът е бил 

подложен на непрестанно потъване чието доказателство са мощните глинесто-песъкливи 

отложения надминаващи 300 м. 

Дъното на Източно Маришкият басейн се оформя от палеозойски, на места мезозойски - триас, 

горна креда и палеогенски скали предимно от гнайси, гранито-гнайси и шисти процепени отт 

кварцови жили. Установено е че тази палеозойска подложка (цокъл) представлява неравен 

хълмист релеф който заляга с различни дълбочини от 60 до 300 м. Геофизичните проучвания 

показват едно издигане на подложката в посока североизток-югоизток.  

В началото на Плиоцена (5,3 млн. г.) започва отлагането на подвъглищните глинести материали 

в централната част на басейна. При постепенно снижаване, това отлагане е станало в спокоен 

период за което съдим от еднообразния и фин материал. По-късно е настъпило изплитняване и 

динамично натрупване на пясъци, особенно в крайните части на басейна. Този скален 

комплекс е представен от сиви, пъстри, зеленикави плътни глини и синьо-зелени пясъци които 

действат като акумулатори на напорните подземни води. Дебелината му е с мощност до 40 м. 

След образуването на подвъглищния пясъчен хоризонт, отново е настъпило удълбочаване 

което позволява натрупването на пласт от сиьо-зелени и пъстри глини. След тяхното отлагане 

отново настъпва издигане което създава условия за богата езерно-блатна растителност която 

ще оформи третия, най-дълбок, въглищен пласт. Следва ново удълбочаване и натрупване на 

характерната маркираща шистозна глина, след което ново изплитняване и същите условия на 

езерно-блатна растителност която е дала материалът за втория въглищен пласт. От 

сравнително голямата му мощност и равномерно отлагане може да се предположи, че 

условията при които се е образувал са сравнително спокойни и обхващащи целия басейн. От 

локалното разпространение на първия, най-горен, въглищен пласт и то само в централните 

части се предполага че се дължи на  съществуващите водни течения които са натрупали 

носения дървесен материал и неговото отлагане заедно с финни глинести материали с 

органични примеси определящи черният им цвят. 

В края на Плиоцена (преди 3,5-2,5 млн г.), след отлагане на нови глинесто-песъкливи 

седименти, е станало издигане и оттичане на водите от басейна. Последвалият сушев период и 

ерозията определят съвременният релеф на Източно Маришкия лигнитен басейн. 

В проведените досега сондажи и минни разработки не са намерени достатъчно доказателства 

за произхода на дървесния материал. Установените дървесинни части са предимно дребни, 
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натрошени и размесени с други вещества, което налага извода че значителна част от 

материалът е довлечен в басейна, отколкото че е расъл на място. 

От друга страна, постоянството и дебелината на втори пласт, както и площното му 

разпространение, водят до извода че поне той е образуван преобладаващо от местен 

материал. 

Може да се каже, че дървесният материал на находището е както от местен (автохтонен), така 

и от привнесен (алохтонен) произход. 

 

 Описание на въглищното находище 

В геологията като графичен израз на земните пластове (геоложкия разрез) се използва 

„литоложката колонка“. Фиг. 1 дава нагледно описаните по-горе части на Източно Маришкия 

лигнитен басейн установени чрез сондажи според доклад на ММИ от 2013 г., както и възраст и 

дебелина на всеки от пластовете. 

Фиг. 1 

 

 

На нея ясно се различават (в орехово зелено) въглищни пластове III и II, а I-вият, най-горен 

пласт от находището, се проявява в тънки въглищни ивици редуващите се с черни глинести 

пластове с въглищни включения и пясъчни отложения. 

Въгленосният хоризонт на находището се състои от комплекс от черни глини с въглищни 

прослойки и ядки и три въглищни пласта. 

Поради голямата разлика в мощността на пластовете в различните части на находището ще се 

фокусираме върху проучванията на участъци „Бели бряг“ и „Априлово“ на север и 

северозапад от действащите рудници както и участъци „Градец II“ и „Соколица“ на юг и 
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югоизток от Доклад 1957 г. (Фиг. 2) които представляват интерес за поръчителите на доклада 

като предстоящи или потенциални за разработване. 

Фиг. 2 

 

 

Участък Бели бряг е с площ 31.42 м² в който са прокарани 24 броя сондажи с обща дъжина 

3073, 40 м в мрежа 1000/1000 м. Участък Априлово заема площ от 33 км². Сондажите са 31 бр. с 

дължина 3207 м. 

Участък „Градец II“ е с площ 11,5 м² проучена със сондажна мрежа 1000/1000 м., прокарани са 

общо 48 бр. сондажи с обща дължина 5385 л. м. през различни години от 1949 до 1955 г. 

Участък „Соколица“ е с площ 63,9 м² и границите му на юг, изток и запад очертават границите 

на въглищния басейн. Проучен с 107 бр. сондажи с обща дължина 9640 л. м. през различни 

години от 1949 до 1955 г. Поради по-рядката мрежа (1000/1000 и 2000/2000) са изчислени 

запаси само от категории С₁ и С₂. 

В резултат от тези сондажи е установена дебелината на трите въглищни пласта както следва: 

Табл. 1 

Участък I-ви пласт II-ти пласт  III-ти пласт 

Градец II Неекспл. I-ва пачка 

II-ра пачка 

III-та пачка 

Общо 

0,70-13,7 м. (ср. 4,99 м.) 

0,80-12,0 м. (ср. 6,32 м.) 

 2,20-11,9 м. (ср. 5,58 м.) 

3,60-19,1 м. (ср. 13,73м.) 

1,00-4,10 м. 
 
(ср. 2,42 м.) 

Соколица Неекспл. I-ва пачка 0,60-18,1 м. (ср. 5,66 м.) 1,40-9,00 м. 
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II-ра пачка 

III-та пачка 

Общо 

1,00-11,4 м. (ср. 6,70 м.) 

 1,00-10,0 м. (ср. 5,46 м.) 

1,00-18,1 м. (ср. 10,64 м.) 

(ср. 2,80 м.) 

Бели бряг 1,30 м. I-ва пачка 

II-ра пачка 

III-та пачка 

Общо  

 1,00-14,5 м. (ср. 7,42 м.) 

0,7-13,5 м. (ср. 4,41 м.) 

 1,00-12,6 м. (ср. 4,62 м.) 

1,00-21,2 м. (ср. 12,47м.) 

 1,20-3,70 м.  

(ср. 2,51 м.) 

Априлово 0,80 м. I-ва пачка 

II-ра пачка 

III-та пачка 

Общо 

 1,00-12,8 м. (ср. 5,95 м.) 

0,7-7,00 м. (ср. 1,98 м.) 

1,00-6,00 м. (ср. 3,96 м.) 

1,00-17,5 м. (ср. 8,69 м.) 

  0,90-4,30 м. 

(ср. 2,01 м.) 

 

Според Доклада от 1957 г. в участък Бели бряг се наблюдава изменение на въглищните 
пластове от юг на север, както по пепелно съдържание, така и по мощност. 

В участък Априлово въглищните отложения също са влошени – непостоянна дебелина и високо 
пепелно съдържание което се увеличава в посока запад-северозапад. 

„Третият, най-долен, въглищен пласт, в края на участък Бели бряг – западно и 
северозападно от с. Гледачево се изгубва напълно.“ 

„Досегашните проучвания доказаха в южна, западна и северозападна посока на басейна 
чувствителни промени в мощността на въглищните пластове, а именно, че дебелината на 
въглищния комплекс намалява. Строежа на въглищните пластове в окрайнините на 
басейна се различават от този в централните участъци – дебелината намалява, а на 
мястото на въглищата има само черни глини.“ (стр. 51) 

Същото е установено и при допълнителните проучвания в Доклада от 1968 г. където е проучен 
детайлно Рудник 2 или северната част на рудник Трояново 2 като в границите му влизат и 
участъци Бели бряг и Ковачево. 

Въгленосният комплекс в площта на Рудник 2 не е отложен с еднаква мощност. Профилът на 
въглищния хоризонт се изменя от юг на север като мощността и въглищните пластове 
постепенно намалява и  се влошава качеството на въглищата. 

„Докато II-ри въглищен пласт в южна посока е по-мощен, компактен, а освен това и самите 
въглища са по-дървесинни, то отивайки на север същият намалява мощността си, 
разслоява се от отделни глинести прослойки и въглищата се променят в землисти, а даже 
и в черни глини. Тези изменения са от генетически характер.“ и сочат че находището достига 
своите граници. 
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„В резултат на проведените геоложки и хидрогеоложки работи в площтта на участък 
Рудник 2 – северна част се установява, че в северна и отчасти в западна посока се 
забелязват чувствителни промени както в мощността, така и в качеството на 
въглищните пластове. А именно, че в тези посоки мощността на въглищата от II-ри пласт 
постепенно намалява и се завишава пепелното им съдържание.“ (стр. 32) 

Промените в мощността на въглищните пластове са ясно представени на Фиг. 3 от Доклада от 
1957 г 

Фиг. 3 

 

За участък „Градец II“ е установено (стр. 262), че в посока от изток към запад II-ри въглищен 
пласт показва изменение в качествено и количествено отношение – в тази посока мощността на 
въглищата се увеличава, а пепелното им съдържание намалява. Първи пласт е 
неексплоатируем, втора и трета пачки от втори пласт не са застъпени в североизточната част на 
участъка вследствие влошаването на въглищния пласт в качествено отношение. Третата пачка 
също липсва в 12 бр. сондажи в североизточната част на участъка. Третият въглищен пласт в 
най-източните части прехожда в черни глини с въглищни прослойки и изчезва напълно. 
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Профилът на въглищния комплекс в у-к „Соколица“ се различава от този на централната част на 
басейна. По долината на р. Соколица на запад, дебелината на въглищните пачки намалява, 
профилът не е постоянен, пепелното съдържание на въглищата е по-високо и въглищата 
преминават в черни глини. 

„От извършените сондажни проучвания се установява, че втория въглищен пласт 
изтънява в западна и южна посока. В тези направления се увеличава и пепелното му 
съдържание.“ (стр.336) 

 

Други две характеристики които следва да се отбележат и коментират са пепелно съдържание 

(твърдият негорим неорганичен остатък) и мощност на откривката (пластта от повърхността до 

въглищния слой който трябва да бъде отстранен при добива). 

Като цяло лигнитните въглища от Маришкият басейн се отличават с високо пепелно 

съдържание (Ас) имащо пряко отношение и към степента на икономическата ефективност на 

добива. Оценката на въглищата (Табл. 2) в участъците Бели бряг, Априлово, Градец II (Табл. 2) е 

за по-високо пепелно съдържание от средното за цялото находище – Ac (А₂+В+ С₁) = 29,3% 

дадено в Табл. 3. 

 

Табл. 2 

Участък I-ви пласт (Ас) II-ти пласт (Ас)  III-ти пласт (Ас) 

Градец II - I-ва пачка 

II-ра пачка 

III-та пачка 

22,6% - 45,1% (ср. 34,7%) 

15,7% - 22,0% (ср. 19,6%) 

24,7% - 41,9% (ср. 31,9%) 

22,1% - 44,7% 
(ср. 33,7%) 

Соколица - I-ва пачка 

II-ра пачка 

III-та пачка 

23,4% - 45,7% (ср. 34,7%) 

16,1% - 21,3% (ср. 18,7%) 

23,6% - 40,6% (ср. 32,9%) 

25,7% - 43,3% 
(ср. 33,9%) 

Бели бряг 45,3% I-ва пачка 

II-ра пачка 

III-та пачка 

27,7% - 43,4% (ср. 33,4%) 

18,5% - 22,0% (ср. 20,8%) 

23,2% - 41,1% (ср. 32,5%) 

 23,7% - 44,4%  

(ср. 31,4%) 

Априлово 38,5% I-ва пачка 

II-ра пачка 

III-та пачка 

 25,1% - 45,2% (ср. 34,1%) 

14,9% - 21,6% (ср. 19,7%) 

28,1% - 41,0% (ср. 33,8%) 

  20,3% - 46,4% 

(ср. 34,3%) 
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Запаси и добив 

Установените запаси с геоложките проучвания на Доклад 1957 г. и приети с Протокол №197 от 

01.07.1958 г. признават баланс по състояние на 01.01.1958 г. за цялото находище на Източно 

маришкият лигнитен басейн следното: 

Табл. 3 

Категория Количество (тона) Ас (пепелно съдърж.) 

А₂  619 154 000 24,8 % 

В 999 646 000 28,2 % 

С₁ 1 806 604 000 31,4 % 

(А₂+В+ С₁) 3 425 404 000 29,3 % 

С₂ 174 477 000 34,6 % 

 

Съгласно годишният отчет на „Мини Марица Изток“ ЕАД от 2013 г. състоянието на запасите и 

ресурсите от лигнитни въглища към 31.12.2013 г. възлизат на следното: 

Табл. 4 

Категория Количество (тона) 

Доказани (Кат. 111) 919 840 200 

Вероятни (Кат. 121) 660 049 400 

Ресурси (по категории детайлно и предварително оценени) 446 733 200 

Общо 2 026 622 800 

 

В същият документ е отбелязано, че от началото на експлоатация на находището през 1952 г. 

до краят на 2013 г. са добити 1 038 217 911 т. въглища. 

Относно участъците Бели бряг, Априлово, Градец II и Соколица установените запаси съгласно 

Доклад от 1957 г. са следните: 

Табл. 5 – у-к Бели бряг 

Категория Количество (тона) Ас (пепелно съдърж.) 

С₁ 432 892 000 ср. 30,5 % 

С₂ 49 239 000 ср. 37,5 % 

 

Табл. 6 – у-к Априлово 

Категория Количество (тона) Ас (пепелно съдърж.) 

В 141 154 070 ср. 31,0 % 

С₁ 207 330 258 ср. 33,8 % 

(В+ С₁) 348 484 328 ср. 32,4 % 

С₂ 11 633 577 ср. 32,8 % 
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Табл. 7 – у-к Градец II 

Категория Количество (тона) Ас (пепелно съдърж.) 

В 175 575 000 ср. 28,4 % 

С₁ 19 314 000 ср. 35,5 % 

(В+ С₁) 194 889 000 ср. 29,1 % 

 

Табл. 8 – у-к Соколица. 

Категория Количество (тона) Ас (пепелно съдърж.) 

С₁ 699 565 000 ср. 28,9 % 

С₂ 125 238 000 ср. 33,5 % 

За сравнение настоящият темп на изчерпване на находището даваме наличните данни за 
изпълнението на годишният добив от последните години според Годишните отчети на „Мини 
Марица Изток“ ЕАД 

Табл. 8 

2013 2015 2016 2017 2018 

25 467 875 т. 32 324 062 т. 27 762 163 т. 30 337 319 т. 27 963 142 т. 

 

 

 

 

Заключения: 

1. В сравнение със средните данни за находището, запасите на участъци Бели бряг и 
Априлово са с влошени качества по основните показатели мощност на пластовете, 
пепелно съдържание и коефициент на откривката. 

2. От установеното в двете геоложки проучвания с голяма степен на достоверност може 
да се твърди, че разработването на находището извън контура на настоящите 
разработвани рудници в западна, северна  и южна посока, и по-специално участък Бели 
бряг, Априлово и Соколица, ще бъде технологично затруднено поради липсата на 
толкова ясно изразени въглищни пластове и примеси с черна глина, както и не толкова 
икономически ефективно по отношение на по-ниското качество на въглищата. 

3. Сравнението на данните за запасите от 1958 г. и 2013 г. показва известна разлика, но 
считаме че тя е в рамките на приемливото поради по рядката мрежа от сондажи при 
тогавашните проучвания и преизчисляването на категорията на запасите от руската в 
международната класификация. 
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Речник: 

Запаси - това е частта от подземните богатства, които се очаква да се бъдат добити с търговска 
цел с известна степен на сигурност.  

Ресурсите са възможни запаси, които към момента не се разглеждат като вероятни, но 
вероятността за добив се счита за значителна, макар и по-малка от 50%. 

Запасите на подземните природни богатства  са групирани в следните класификационни 
категории: 

Доказани запаси са онези, за които с голяма степен на сигурност (90 и над 90%) е установена 
техническа възможност за добив и икономическата му рентабилност при съществуващата 
технология и съответните цени. 

Вероятни запаси са такива, които все още не са доказани, но за които съществува над 50% 
вероятност за технически възможeн и икономически рентабилeн добив. 
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