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През 2012 год. излезе от печат книгата на Илия Балтов и 
Иван Дончев „Георесурси и технологии за преработка на 
златни и златосъдържащи руди в България“, отпечатана 
в Изд. „Геология и минерални ресурси“. Книгата е с обем 
298 стр., от които 8 стр. литература, 91 таблици, 31 снимки 
и 33 фигури. Изданието е двуезично – на български и ан-
глийски език. 

Книгата може да се разглежда като естествено про
дължение на монографията на Васил Милев и др. „Злат
ните находища в България“ (2007), където Илия Балтов 
е съавтор.

В увода се прави кратък преглед на добива на злато в 
света, методите на обогатяване и извличане, сфери на из-
ползване (главно монети и бижута) и др.

В Част I „Геоложка, минералого-техноложка и тех-
ноложка характеристика на златните и златосъдържа-
щите руди“ е направен преглед на генезиса на златните и 
златорудните находища в света – изложени са общи тео-
ретични бележки по условията на образуване и различни-
те генетични класификации на находищата. Поподробно 
са разгледани хидротермалните порфирни Cu±Mo±Au, 
свързаните с интрузии, метаморфозираните и разсипните 

златни находища. Разгледани са също минералоготехно-
логичните изследвания и техноложката характеристика на 
златосъдържащите руди, както и методите за обогатяване 
на руди на благородни метали.

Част II „Геоложка и минералого-техноложка харак-
теристика на български находища на златни и златосъ-
държащи руди с технологични характеристики и пред-
ложения за тяхната икономически обоснована прера-
ботка“ е основна в разглежданата монография и съответно 
е с найголям обем. 

За всяко от находищата се дава кратка геоложка и ми-
нералоготехноложка характеристика, данни за генезиса, 
текстурноструктурните особености и минералния състав. 
Поподробно се разглеждат вариативните техноложки ме-
тоди и схеми за преработка и икономически разчети.

Описани са геоложката, минералоготехноложката и 
техноложката характеристика на орудяванията в златните 
и златосъдържащите находища в България:

А. Находища в експлоатация – Асарел, Елаците, Че
лопеч и Чала.

В. Находища, проучвани от „Евромакс рисоурсиз“ – 
Милин камък (Брезник), Сребрен (Ракитовска площ), площ 
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Трънсевер (находища Надежда и Руй и проявление Тумба), 
площ Трънюг (нах. Злата, К2, Крушев дол и Ямките).

С. Находища в Източните Родопи – Хан Крум (участък 
Ада Тепе), Седефче, Розино, Маджарово (участъци Гюрген 
дере и Габерово). По подробно е описано находище Хан 
Крум (участък Ада Тепе) – дадени са общи сведения, бе-
лежки върху геологията и структурата на находището, ми-
нералоготехноложка характеристика на рудата, стадии на 
минерализация, минерален състав на рудата, морфология и 
едрина на златото, геологопромишлена оценка на ресур-
сите и запасите, избор на технологична схема за обогатя-
ване на рудите.

D. Находища с извършен значителен обем геолого
проучвателни работи, въвеждането в експлоатация на 
които може да бъде осъществено в кратки срокове – 
Свищи плаз, Говежда, Петелово и Зидарово. Поподробно 
са разгледани находищата Петелово и Зидарово, за които 
са описани геоложката позиция, минералния състав, струк-
турнотекстурната характеристика, запасите и ресурсите, 
както и техноложката характеристика на рудите.

В главата Изводи от извършените анализи на запа-
сите и ресурсите на златни и златосъдържащи руди и 
от изследванията на геолого-минераложката и техно-
ложката им характеристика е направена оценка на гео
логоминераложките и техноложки свойства на златните и 
златосъдържащите руди в България. Целта на публикува-
ните данни и анализи е условията за преработка на този тип 

суровина да се доближат до оптималните за тяхната про-
мишлена експлоатация и това да се осъществи при найдо-
брите крайни техникоикономически резултати. Обърнато 
е внимание, че България разполага със значителни запаси и 
ресурси на тази суровина. 

Приложени са таблици с данни за съдържанията, запа-
сите и ресурсите на злато и сребро в отделните находища.

Направеният в книгата анализ се основава на съвре-
менния световен опит в усвояване на технологиите, които 
се използват при обогатяване на златни и златосъдържа-
щи руди.

Описани са трите основни метода, които се прилагат 
при обогатяването на златни и златосъдържащи руди – гра
витационен, флотационен и хидрометалургичен. Доста 
подробно е разгледан хидрометалургичният метод чрез 
цианиране, вероятно поради широкото му обсъждане в 
общественото пространство. Освен технологичното опи-
сание на този метод е обърнато внимание, че около 90% 
от добива на злато в света се осъществява чрез цианиране. 
Посочва се, че при съвременните методи на разграждане на 
цианидите от изпуснатите отпадъци и разтвори съдържа-
нията в тях са <0,5 mg/l, докато нормата на този показател 
в Европейския съюз е 1 mg/l.

Книгата е предназначена за ползване от широк кръг 
специалисти в областта на геоложките проучвания, доби-
ва и обогатяването на полезните изкопаеми, опазването на 
околната среда, потенциални инвеститори и студенти.

доц. др Владимир Георгиев


