
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА 

НА РУДИ ОТ НАХОДИЩЕ „ЧЕЛОПЕЧ -СЕВЕР“ 

РЕЗЮМЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 
 

„Дънди Прешъс Металс Челопеч (ДПМЧ)“ ЕАД  е титуляр на разрешение за търсене 

и проучване на метални полезни изкопаеми, по реда на Закона за подземните богатства 

(ЗПБ), в проучвателна площ „Света Петка“, от септември 2012 г. В резултат от 

проведените геолого-проучвателни работи и оценка на резултатите от извършените 

дейности, през 2021 г., дружеството е регистрирало геоложко откритие по реда на ЗПБ. 

С оглед бъдещите добивни дейности и географското положение, наименованието 

на бъдещото находище е прието да бъде „Челопеч - север“. Откриването на новото 

находище е резултат от дългогодишните геоложки проучвания на екипа на ДПМЧ ЕАД 

в площ за търсене и проучване на полезни изкопаеми „Света Петка“. 

Добивът от находището ще бъде подземен, като за достъп до него изцяло ще 

използва съществуващата инфраструктура на рудник „Челопеч“, както и съпътстващите 

инсталации и съоръжения, които към момента обслужват добива и преработката от 

рудник „Челопеч“. За изземване на рудата от находище „Челопеч-север“ ще се прокара 

подземна система от хоризонтални и наклонени изработки, които ще служат за транспорт 

на минна маса и материали, както и за движение на хора и оборудване.  

Общото количество на запасите в находище „Челопеч-север“ е 792 300 тона. 

Добивът от новото находище ще допълва вече разрешеният капацитет за преработка на 

руди в обогатителната фабрика, който остава непроменен и е 2,2 милиона тона годишно.  

Съществуващият добив от рудник „Челопеч“ ще продължи едновременно с добива 

от находище „Челопеч - север“, като двата плана за добив няма да надхвърлят вече 

разрешените 2,2 млн. т. на година. Съществуващите технологии и наземна 

инфраструктура няма да се променят. 

Единствено цикълът на смилане може да се наложи да бъде допълнен с две мелници 

за досмилане и последваща класификация в съществуващата Обогатителна фабрика на 

Дружеството, поради по-фината минерализация на рудата. 

Площта, заета от съществуващото хвостохранилище, е достатъчна за съхранение на 

генерираните   минни отпадъци, поради което не се налага неговото разширение. 

Основните процеси на производствената дейност ще бъдат два:  

• добив на руда от находище “Челопеч - север”, по подземен способ (минни 

дейности);  



• последваща преработка - обогатяване в съществуващата обогатителна 

фабрика на „ДПМЧ“ ЕАД в с. Челопеч.  

Минни дейности 

Добивът ще е подземен, като разкриването на рудните тела (РТ) ще се осъществи 

от съществуващата подземна инфраструктура на рудник “Челопеч“. 

За изземване на рудата ще се прокара подземна система от хоризонтални и 

наклонени изработки, които ще служат за транспорт на минната маса, на материалите, 

движението на хора и оборудване. Подготвителните и нарезните изработки, както и 

същинските добивни работи ще се осъществяват посредством пробивно - взривни 

работи.  

Прокарването на новите разкриващи изработки стартира от съществуващата 

подземна инфраструктура на р-к „Челопеч“, като не се предвиждат минно капитални 

работи от повърхността. 

Добивът на руда ще се извършва по използваната и понастоящем в рудник 

„Челопеч“ камерна система на разработване, с последващо запълнение, с втвърдяващо 

(пастово) или където условията позволяват, със сухо скално запълнение. 

Сухото запълнение се прави със стерилна скална маса,  генерирана от прокарването 

на минните изработки по скала.  

Транспорт 

Извозът на рудата от находище “Челопеч-север”, до повърхността ще се 

осъществява по съществуващия гумено-лентов транспортьор (ГЛТ), разположен по 

дължина на съществуващата наклонена галерия "Вяра", с дължина 4 км. ГЛТ е оразмерен 

да осигурява годишен добив от 2,2 млн. т, с резерв до 3 млн. т/год (производителност - 

400 т/ч.)., което гарантира планирания годишен добив, както от рудник „Челопеч“, така 

и от находище „Челопеч - север“. 

В случай на непредвидено аварийно спиране или за по-продължителни ремонтни 

дейности на ГЛТ или подземния трошачен комплекс, е разработен и алтернативен план 

за транспорт на рудата, с автосамосвали, през наклонена галерия “Надежда“. 

Хора, съоръжения и материали се транспортират със самоходно мобилно 

оборудване (пътнически бусове и високопроходими леки автомобили), по 

съществуващата наклонена галерия “Надежда“ и участъковите наклонени изработки. 
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