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Научен семинар „Редки и разсеяни елементи в България: геоложки,  
техноложки и екологични аспекти“

През 2014 г. Научно-техническият съюз по минно дело, 
геология и металургия организира научен семинар, посве-
тен на редките и разсеяни елементи. Съорганизатори бяха 
Федерацията на научно-техническите съюзи в България, 
Геологическият институт при БАН, Софийският универ-
ситет „Св. Климент Охридски“, Минно-геоложкият уни-
верситет „Св. Иван Рилски“, Българското геологическо 
дружество, Българското минералогическо дружество и 
секцията „Геолого-географски науки“ на Съюза на учените 
в България. Семинарът се проведе на 27 ноември 2014 г. с 
81 регистрирани участници. В програмата бяха включени 
20 доклада, 18 от които са публикувани в сборник под ре-
дакцията на Иванов и др. (2014). 

Мотивите за провеждане на семинара са разгледани в 
предговора на сборника от Димчо Йосифов. Те са свърза-
ни със стратегическото значение на суровините за редки 
и разсеяни елементи в съвременния свят и с европейската 
инициатива за т. нар. критични суровини, сред които еле-
ментите Sb, Be, B, Cr, Co, C, F, Ga, Ge, In, Nb, W, плати-
новата група, леките и тежките REE имат съществен дял. 
В България не са доказани промишлени запаси от редки 
и разсеяни елементи, но има установени минерализации, 
които не са оценени, както и техногенни отпадъци, които 
са потенциални редкометални суровини. Наред с това са 
налице данни с фундаментално значение за минералогия-
та и геохимията на елементи-следи в различни геоложки 
образувания и резултати от технологиите за извличането 
на някои от тях. Това прави целесъобразно обсъждането на 
наличната информация на подходящ научен форум с учас-
тието на заинтересовани учени, специалисти и представи-
тели на бизнеса. 

Тематиката на изнесените доклади обхваща значително 
разнообразие. Една част от тях са насочени към характерис-
тиката на световния добив и запаси, използването на редки 
и разсеяни елементи в съвременните технологии, търгов-
ското търсене и монополизиране на пазара („Съвременно 
състояние на добива на редки и разсеяни елементи в света“ 
от Страшимир Страшимиров и „Редкоземните елементи – 
знания, бизнес, устойчиво развитие“ от Валерия Ковачева 
и съавтори). Обща информация за геохимичното поведение 
на някои редки и разсеяни елементи и за генетични типо-
ве месторождения дава докладът на Атанас Хиков „Редки 
и разсеяни елементи – разпространение, класификации, 
приложение и по-важни генетични типове находища“. 
Подобна информация по тези теми има и в други доклади, 
изнесени на семинара.

Най-голям брой доклади представят геоложки обекти 
в България. Те запознават с минералогията и геохимия-
та на някои редки и разсеяни елементи, с тенденциите на 
концентрирането им при различни геоложки процеси. В 
България са установени 84 минерала на редки и разсеяни 
елементи, сред които 32 са минерали на телура по данни на 
Руслан Костов и Лариса Нешева в доклада „Минерали на 
редките и разсеяните елементи в България и тяхното разно-

образие в Националния музей „Земята и хората“, София“. 
Вероятностна прогноза за откриване на собствени мине-
рали или минерали-концентратори на редки и разсеяни 
елементи е представена в доклада на Олег Витов „Редки 
и разсеяни елементи в България по данни от шлихоми-
нераложките картировки“. Атанас Хиков характеризира 
относителната подвижност на избрани елементи-следи 
при метасоматични процеси в обекти от Средногорието и 
Родопите в доклада си „Поведение на редките и разсеяни 
елементи при интензивна аргилизация на скалите: при-
мери от България“. Преразпределението на редкоземните 
елементи в процеса на палеоцен-еоценската мигматизация 
в Родопите е характеризирано в доклада на Златка Чернева 
„Редките земи – показател за еволюцията на анатектични-
те топилки в Родопите“. Въглищата са обект на изследва-
не в два доклада: Йордан Кортенски привежда данни за 
съдържанията на голям брой редки и разсеяни елементи 
в доклада „Разпространение на елементите-примеси и пе-
пелообразуващите елементи във въглищата от Софийската 
провинция“; Мариана Йосифова анализира тенденциите на 
концентриране и формата на присъствие на редкоземни и 
други елементи-следи при обработка на въглища в доклада 
„Редки елементи и нанофази в балкански въглища и техни 
отпадни продукти от обогатяването“. Докладът на Йордан 
Йорданов и Страшимир Страшимиров (непубликуван) е 
посветен на съдържанията на Li в подпочвени и минерални 
води („Литият и проявления на литий на територията на 
България“). 

Сред докладите за български обекти се отличават ня-
колко с изразен приложен аспект. Ролята на хидротермал-
ния процес за концентриране на Ag, Cd, As, Sb, Bi, Se, Te 
и др. е разгледана в доклада на Сергей Добрев и покойния 
Борис Кольковски „Елементи-примеси в главните рудни 
минерали на оловно-цинковите находища от Маданското 
рудно поле“. Авторите подчертават, че високите съдържа-
ния на Se и Te в галенита на част от експлоатираните сега 
находища са основание за оптимизиране на технологията за 
извличането на тези елементи. В доклада на Иван Иванов 
„Генетични типове находища на редкоземни елементи у 
нас и възможности за тяхното използване“ са разграничени 
ендогенни и екзогенни орудявания и техногенни отпадъци, 
сред които най-перспективно е техногенното фосфогипсо-
во „находище“ край Димитровград, получено при произ-
водство на фосфорни торове от апатитови и други фосфо-
ритови суровини. Предпоставки за намиране на редкозем-
ни орудявания са разгледани в доклада на Иван Бедринов 
„Уран-торий-редкоземни и торий-редкоземни минера-
лизации и орудявания в Балканската, Средногорската и 
Централнородопската металогенна зона“. Те са основани 
на системни радиометрични и други изследвания, провеж-
дани от бившата ДФ „Редки метали“ – Бухово през периода 
1945–1992 г. 

Едни от световноизвестните африкански месторожде-
ния на Li, Be, Cs, Nb и Ta са характеризирани в доклада на 
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Неофит Обретенов „Пегматитовите находища на Зимбабве 
и Мозамбик – важен източник за добив на редки метали“. 
Авторът споделя личен опит от проучвателна дейност през 
периода 1976–1984 г. Съвременният интерес към алтерна-
тивните суровини и участието на България в международ-
ната организация Интерокеанметал позволява изследва-
ния на материали от океанското дъно, представени в док-
лада на Ирена Пейчева и съавтори „Конкреции и дънни 
седименти от проучвателния участък на Интерокеанметал 
в източната част на зоната Кларион–Клипертон (Тихи 
океан): ресурси с висок потенциал за редки и редкоземни 
елементи и итрий“. Предварителните резултати разкриват 
потенциала за посочените елементи при съвместен добив 
с Mn, Fe, Ni, Cu, Co.

Българският опит в изследванията и технологиите за 
извличане на редки и разсеяни елементи е показан в 4 док-
лада. Снежана Исакова прави общ преглед на традиционни 
технологии в доклада „Поведение на редки и разсеяни еле-
менти при обогатяване и металургична обработка на по-
лиметални руди и при изгаряне на въглища“ (непублику-
ван). Два доклада насочват вниманието към безотпадъчна 
технология за оползотворяване на споменатия по-горе тех-
ногенен фосфогипс. Александър Хаджиев представя хими-
ко-минераложка характеристика на материала и конкретни 
резултати от прилагане на хидрохимичен метод в доклада 
„Фосфогипсът край Димитровград – суровина за извличане 
на редкоземни елементи“. В по-общ план Валери Атанасов 
и Александър Хаджиев правят преглед на методите за пре-
работка на суровини за редкоземни елементи в доклада 

„Редкоземни елементи – суровини и технологични пред-
поставки за производството им в България“. Действаща 
технология за производство на телур е описана в докла-
да на Никола Шопов, Христо Ангелов и Георги Сидеров 
„Извличане на телура от телуросъдържащи полупродукти 
при рафиниране на оловото до метален телур в КЦМ АД“. 
По тази технология в КЦМ АД – Пловдив за 2013 г. е про-
изведен 5893 kg технически телур с чистота 99,9%.

Усъвършенстването на аналитичните методи за опре-
деляне съдържанията на редки и разсеяни елементи има 
съществено място в приложните и фундаментални изслед-
вания. Методичната работа на Николая Величкова и съ-
автори представя „Възможности на оптичната емисионна 
спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ОЕС ИСП) 
при определяне на редки и разсеяни елементи“. 

Изнесените доклади дават известна основа за оценка 
на състоянието на геоложката изученост и на технологиите 
за извличане на редки и разсеяни елементи. Извън разгле-
даните теми остават екологичните проблеми, споменати 
бег ло в някои от изнесените доклади. Очакваният ефект от 
провеждането на научния семинар е повишен интерес към 
приложните аспекти в изследванията на редки и разсеяни 
елементи сред геолози, обогатители и металурзи у нас. 
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