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ПЪРВОТО ДОКУМЕНТИРАНЕ НА
ТЪРСЕНЕТО НА МИНЕРАЛНИ
НАХОДИЩА В БЕЛОГРАДЧИК
Б. В. ТОШЕВ

Abstract. The earliest record of the search for mineral deposits in the
district of Belogradchik was presented as a short notice in the Journal of the
Society of Arts, 1 October, 1875.
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Известно е, че Белоградчишкият край е богат на полезни
изкопаеми и е бил между центровете на праистотическото рударство на
Балканския полустров (Gaul, 1942). До днес в района на Горни Лом
могат да се намерят следи от древно производство на желязо – шлака и
остатъци от малки пещи – видни за топене на желязна руда (Трифонов,
1931).
Видните са малки пеши от камък и глина с височина до 3 м. и
диаметър на основата около 1 м. С едно зареждане на пещта може да се
получи до 80-100 кг желязо (Трифонов, 1936).
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Карта на древните рударски центрове на Балканския полуостров
(Gaul, 1942)

Превод: Съобщава се, че Махмуд паща, член на Държавния съвет,
преди известно време е получил правата да проведе минерални
проучвания в районите на Лом и Белоградчик, Дунавски вилает.
Ангажираните от Негово Височество инженери, връщайки се в
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Константинопол, са донесли със себе си образци на желязна руда,
битуми и са открили въглища с най-високо качество.
Това кратко съобщение, поместено в английското ааторитетно
научно издание Journal of the Society of Arts (Royal Society of Arts (1754)),
Volume 23, Number 1193, Friday, October 1, 1875, навярно e най-ранното
писмено свидетелство, че Отоманската империя е имала грижата да
проучи минералните богатсва на Белоградчишката кааза.
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Махмуд Недим паша (1818-1883)
Махмуд Недим паша е с грузински произход. Когато е получил
правото да провежда проучвания на минералните находища в района на
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Белоградчик, той е бил Велик Везир на Империята. Любопитно е, че
Махмуд паша е бил сторонник на по-тесните стопански и политически
връзки на Портата с Руската империя. Това е оценявано в Русия, където
Махмуд паша бил известен като граф Недимов. Несъмнено Махмуд
паша се е ползвал с доверието на султана.

Султан Абдул Азис (1830-1876)
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