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Скъпи колеги и приятели,
Уважаеми госпожи и господа,

На 18 август 2016 година, заедно с Деня на миньора - националния професионален 
празник на работещите в минерално-суровинната индустрия, който се отбелязва в 
деня на Успението на Св. Иван Рилски, честваме и 25-годишнина от учредяването на 
нашата браншова организация - Българска минно-геоложка камара. 

Началото бе поставено на 9 август 1991 г. и за нас това остава паметна дата. Оттогава 
Българската минно-геоложка камара израсна и укрепна, утвърди своя авторитет на 
единствена национално-представителна браншова организация, с европейска визия 
за устойчивото развитие на отрасъла. 

Двадесет и петата годишнина на Камарата не е просто цифра, а четвърт век на упорита 
работа за обединение на бранша, за защита интересите на нашите членове и отстояване на общите ни цели в 
името на устойчивото развитие на минерално-суровинната индустрия и просперитета на България. 

Началото бе трудно. То съвпадна с изключително сложния социално-икономически преход за страната ни - 
галопираща инфлация, висока безработица и обща несигурност. Възприетият принцип на приватизация на 
държавните предприятия бе по-жизнеспособните от тях да бъдат продадени, а останалите - ако нямат купувачи 
- да се закрият. Тогава, представителите на 17, все още държавни, предприятия учредихме Българска минна 
камара. Целта ни бе заедно да се адаптираме към новите пазарни условия, да запазим предприятията от 
разграбване и източване и да ги преструктурираме, като съхраним най-ценното, което имахме – знания, умения, 
качествени професионалисти и много ентусиазъм. Освен това, заедно с държавата, бяхме призвани да работим по 
стратегическата визия за устойчиво развитие на този важен за икономиката и страната ни отрасъл.

Само месец и половина след учредяването на Камарата, ние успяхме да подпишем първия в България след 1989 г. 
Отраслов колективен трудов договор, с който бяха прекратени мащабните миньорски стачки, блокирали страната, 
и се създадоха условия за провеждане на първите демократични парламентарни избори през месец октомври 1991 
г. Наш успех, несъмнено, е установяването на този нов модел на ефективен и конструктивен социален диалог с 
браншовите синдикати. И това бе стратегическа крачка в интерес на всички работещи, в името на социалния мир и 
просперитета на отрасъла.

Една от първите задачи при създаването на Минната камара бе да подготви анализи, част от които бяха отразени в 
Постановление на Министерски съвет № 140/1992 г., за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на 
неефективни производствени мощности. Тогава нашето принципно становище, чиято правота се доказа от времето, 
но – за съжаление - никога не се възприе напълно от държавата, бе да не се закриват рудници и фабрики, а само да 
се консервират в очакване на по-добри пазарни и икономически условия. Тогава, благодарение на експертната ни 
работа, се избегна ликвидирането на голяма част от минните дружества и се откри път за развитието на тези, в които 
имаше потенциал. Приватизационните сделки в отрасъла, с участието на мениджърите и на работещите в бранша, 
подкрепени от Камарата, се оказаха и най-успешните и жизненоважни за оцеляването на фирмите и за доброто 
развитие на цели региони, които зависеха от добивната индустрия.

Равносметката ни показва, че от онези първи години досега, винаги сме инициирали внедряването на 
международните стандарти и европейските добри практики в нашия бранш и сме съдействали на институциите 
със своя опит и експертиза за усъвършенстване на нормативната уредба в тази посока. Същевременно, едни 
от основните пречки пред устойчивото развитие на минерално-суровинната индустрия през годините са били 
административната тежест, несъвършеното законодателство и корупционният натиск. Затова и усилията ни бяха 
насочени главно към изработване от държавата на стратегически документ, който да признае жизненоважното 
значение на минерално-суровинната индустрия за икономиката на страната и да зададе посоката за нейното 
развитие чрез прилагане на най-добрите европейски практики. Поради това, създаването на единния орган за 
управление на подземните богатства през 2010 г. и приемането на Националната стратегия за развитие на минната 
индустрия през 2015 г. бяха кулминацията на нашите усилия и ни дадоха силен импулс да продължим напред, като 
работим за успешното им реализиране, заедно с отговорните за сектора институции. Надяваме се внедряването 
на Стратегията, чрез планираните мероприятия и дейности, да доведе още много инвеститори, както в минерално-
суровинната индустрия, така и в отраслите, които следват във веригата на добавената стойност на продуктите, за 
повишаване на добавената стойност на цялата българска икономика.
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Наред с това, през изминалите години, БМГК реализира редица важни за отрасъла инициативи и проекти. 
Доброволният Стандарт за устойчиво развитие в минерално-суровинната индустрия, Европейският минен бизнес 
форум, изложението „ИнтерМинЕкспо“, създадената браншова информационна система и изграденият бизнес 
център „Земята и хората“ станаха ключови проекти за развитието на отрасъла и за укрепването на БМГК, а нашият 
браншови модел за подготовка на кадри вече е припознат от държавата, общините и други базови индустрии. 

Националното честване на Деня на миньора, което по традиция ние организираме с участието на НТС по минно 
дело, геология и металургия и браншовите миньорски синдикати, с годините се утвърди като форум, на който се 
срещат различните поколения минни специалисти, бизнес лидери, институции, партньори и студенти. Камарата 
издава и Годишен бюлетин за бранша в България, който съдържа информация за развитието на отрасъла.

През изминалите 25 години имах високата чест и голямата отговорност да бъда Председател на Българска минно-
геоложка камара и по повод празника, искам да благодаря на колегите от минерално-суровинната индустрия за 
гласуваното доверие и за реализираните общи проекти, с които отстояваме и ще продължим да отстояваме нашия 
девиз „Силни заедно“. 

Гордеем се, че успяхме да преодолеем предизвикателствата на времето и днес водещите компании-членове на 
БМГК, показват модерното, европейско лице на минерално-суровинната индустрия. Те прилагат най-съвременни 
стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда, инвестират в грижата за най-ценния си капитал – 
хората, въвеждат иновативни технологии за устойчиво развитие на добива и преработката и са пример със своята 
корпоративна социална отговорност за развитие на регионите. В целия процес на реализация на минните проекти, 
нашите членове са ангажирани да спазват водещите морални принципи на бранша, които са залегнали в Етичния 
кодекс на Камарата и в браншовия Стандарт за устойчиво развитие. 

Днес нашият отрасъл формира 3-4% от БВП на страната и осигурява около 24 000 работни места, а чрез 
свързани отрасли – още 120 000 работни места. Той е един от стратегическите за България сектори и основа 
за всички останали индустрии на икономиката. Устойчивото му развитие е гаранция за повишаване на 
конкурентоспособността на страната, за привличане на младите хора да работят тук, за надграждане на постигнатото 
чрез иновации и нови, модерни технологии.

През 2016 г. голямото семейство на БМГК вече наброява 116 членове, които осигуряват повече от 90% от 
производството на отрасъла на база приходи. Но за мен най-големият ни успех е, че бяхме и продължаваме да сме 
единни. В това е нашата сила. Трудностите, които преодоляхме, не ни позволиха да забравим кои сме и откъде сме 
тръгнали. Напротив, станахме по-силни и по-единни! 

От името на Управителния съвет, благодаря и на държавните институции, на общините, на нашите партньори от 
националните и европейските работодателски организации, както и на синдикатите за доброто сътрудничество, 
разбирателството и помощта, която винаги са ни оказвали.

Удовлетворен съм, че през тези 25 години запазихме устрема и вярната посока за бъдещето. Точно това бъдеще, 
което вярвам, всички ще продължим да градим заедно – с увереност, отдаденост, решимост и далновидност.

Честита 25-годишнина на Българска минно-геоложка камара! 

Нека Св. Иван Рилски – закрилникът на миньорите и всички българи, да дари хилядите ни колеги от страната, с 
които заедно празнуваме Деня на миньора, със здраве и нови успехи за просперитета на минерално-суровинната 
индустрия и на България!

На многая лета!

Проф. д-р Лъчезар Цоцорков,
Председател на Управителния съвет и на Българска минно-геоложка камара

Обръщение
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oт 1996 г.          Ден на миньора 

20 чествания   близо 10 000 гости  над   250 награди

Ежегодно, в деня на Успението на Св. Иван Рилски, БМГК, заедно със своите партньори НТС по МДГМ 
и миньорските федерации, отбелязва с национално честване професионалния празник на всички, 
работещи в минерално-суровинната индустрия. Празникът събира поколения минни специалисти, 
геолози, ръководители на предприятия, приятели и партньори на БМГК. По време на тържественото 
събрание се връчват и годишните награди на Камарата на отличилите се фирми, както и юбилеи на 
личности за принос съм индустрията. Патрон на празника е министъра на енергетиката.

от 2010 г.      Европейски минен бизнес форум

3 издания         близо 600 участници         15 държави         над 60 говорители

От 2010 г. насам, на всеки две години, БМГК е инициатор на провеждането на единствения 
по рода си минен бизнес форум у нас, в партньорство с Европейската асоциация на минните 
индустрии и Министерство на енергетиката. Патрон на събитието е министъра на енергетиката. 
Целта на форума е да покаже ключовата роля и значение на бранша, да се обсъди неговото 
състояние, проблеми и решения, новости и политики за устойчиво развитие. Събитието 
привлича стотици участници в един открит диалог по най-важните и актуални въпроси, които 
вълнуват минните компании и цялата европейска общност.

от 2010 г.         Интермин Експо

6издания  120фирми   6000 кв.м. открита и закрита площ

Специализираното минно изложение, организирано от БМГК, се провежда ежегодно по време на Есенния 
Технически Панаир в гр. Пловдив. Целта на изложението е да се утвърди като главно годишно събитие на 
бранша, демонстриращо новите технологии, постиженията, посоките за развитие, отношението на индустрията 
към околната среда и хората. На изложбата се представя техника и оборудване за добив на подземни богатства, 
за геологопроучвателния сектор и за минно строителство. Участват фирми доставчици на техника, оборудване, 
резервни части, материали, софтуер, работно облекло и лични предпазни средства.
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от 2013 г.      Годишни срещи на членовете

3 срещи     над 200 участници

За да сближи своите членове и да създаде възможност за ползотворни партньорства между фирмите, от 2013 г. 
БМГК инициира провеждането на годишни неформални срещи извън столицата. Те са повод за представяне на 
най-важните проекти на Камарата и начин за полезна обратна връзка и нови идеи от членовете за дейността 
на организацията. По време на срещите, фирми в сферата на доставки на специализирано оборудване и услуги, 
представят дейността си на добивните компании с презентации и рекламни щандове.

от 2012 г.      Стандарт за устойчиво развитие 

3 нива на покритие  2 сертифицирани фирми 

През 2012 г. БМГК създаде първия по рода си в Европа доброволен Стандарт, 
чиято цел е да допринесе за устойчивото развитие и просперитет на 
минерално-суровинната индустрия в България. Допълнителните цели на 
Стандарта включват повишаване на енергийната и ресурсна ефективност, 
минимизиране на екологичното въздействие, осигуряване на максимални 
социално-икономически ползи, създаване на дългосрочни, динамични и 
ефективни взаимоотношения със заинтересованите страни и укрепване 
на репутацията на бранша. Стандарта има три нива на покритие – златен, 
сребърен и бронзов.

от 2013 г.  Браншови модел за подготовка на кадри

8 минни паралелки   5 нови ДОИ за минни специалности

За да отговори на острата нужда от кадри за бранша през последните години, БМГК стартира 
модел за професионална подготовка на специалисти със средно образование. По същността си 
той представлява активно ангажиране на бизнеса в целия процес на образователната система – 
професионално ориентиране, заявка за план-прием по специалности, разработване на адекватни 
учебни програми, подготовка на учители, създаване на материална база, осигуряване на практики 
и стажове за учениците и студентите. Първите паралелки, обучаващи ученици по новия Закон за 
професионално образование, чрез дуално обучение, стартираха в гр. Панагюрище.

25 ГОДИНИ БМГК

Събития, проекти, 
инициативи
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от2014 г.  Браншова информационна система 

8 раздела   15 показателя  28 области

Информационната система за бранша представлява електронна база от данни с най-важните показатели за 
минерално-суровинната индустрия – производство, инвестиции, заетост, работна заплата, трудови злополуки. 
Нейната цел е да се следи състоянието на сектора, да се изготвят адекватни анализи и да бъдат подкрепени с 
факти становищата и посланията за този стратегически за икономиката на страната отрасъл. Тя съдържа и раздел 
за добри практики на добивните компании в различни области като иновации, околна среда, безопасност и здраве 
при работа, социална отговорност и др.

от 2009 г.     Комуникационна стратегия

Като национално представителна браншова организация, БМГК е призвана да работи активно 
за утвърждаване на имидж и репутация на българската минна индустрия, съответстващи 
на нейната важна роля и значение за българската икономика. За провеждането на активна, 
навременна, диалогична и открита комуникация с всички заинтересовани страни, БМГК 
изработи през 2009 г. своя Комуникационна стратегия с ясни приоритети и план за действие. 
Целта ѝ е да утвърди Камарата като експертен източник и активен посредник при обсъждане 
на въпроси от стратегическо значение за отрасъла.

от 2009 г.     Годишен бюлетин на БМГК

8 издания    общо 5000 броя тираж

Бюлетинът на Камарата се издава от 2009 г. насам и се превърна в най-важния 
информационен инструмент за комуникация със заинтересованите страни. То се представя 
официално по време на ежегодното честване на Деня на миньора и съдържа най-важните 
данни за сектора през изминалата година, постиженията на добивните компании в областите 
иновации, екология, човешки ресурси, грижа за местните общности и др., както и статии на 
водещи експерти по актуални теми.

от 2012 г. Фотоизложба: Знаете ли откъде идват предметите..?

60 пана     11 изложби      7 града

Като част от стремежа за популяризиране на минерално-суровинната индустрия на България, 
през 2012 г. БМГК изработи тематична изложба, озаглавена „Знаете ли откъде идват 
предметите, които ни заобикалят?“ В шестдесет тематични пана се показват добиваните 
природни ресурси в България, начини за техния добив и предмети, направени от тях. Целта на 
изложбата е да покаже как суровините са в основата на всички предмети, които използваме в 
нашия бит и ежедневие и без които животът ни днес би бил немислим. Изложбата се представя 
в цялата страна и по време на събития, организирани от БМГК и нейните членове.

събития, проекти, инициативи
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от 2011 г.   Европейски ден на минералите в България

3 отбелязвания           12 инициативи            над 5000 участници

От 2011 г. БМГК е национален координатор на отбелязването на Европейския ден на минералите, който има за 
цел да повиши общественото разбиране за основната роля, която минералните суровини играят в ежедневния 
живот. Провеждайки се на всеки две години, чрез различни събития и инициативи, Европейският ден на 
минералите информира за това как минералите участват в ефективността на иновациите и ресурсите през целия 
жизнен цикъл на продукта и защо те са основни за икономиката на ЕС и за устойчивото развитие.

от 1991 г.   Отраслов колективен трудов договор

13 подписани ОКТД   25 000 

С цел създаване на условия за възможно най-ефективна дейност в добивните компании, БМГК 
си партнира с миньорските федерации, като на всеки две години се договаря и подписва ОКТД 
за отрасъла. С този документ се уреждат въпросите на трудовите и осигурителните отношения-
доходи, трудова заетост, социално обслужване, условия на труд, социално партньорство. 
Това е ясен знак, че фирмите от бранша работят прозрачно и с грижа за работниците и 
служителите. Сигурността, стандартът на живот, здравето и безопасността са приоритети за 
всички членове на БМГК.

от 2015 г.           Национална стратегия за развитие на минната индустрия

Националната стратегия за устойчиво развитие на минната индустрия, приета у нас през 2015 г. 
е стратегически документ за отрасъла и плод на дългогодишни усилия от страна на бранша 
и науката. Тя осигурява институционалната рамка за приоритетно развитие на бранша за 
следващите десетилетия. Чрез нея се гарантира взаимодействието между бизнес, държава и 
образование, основано на добрия диалог, стратегическите нужди и иновации, за да се повиши 
конкурентоспособността на българската икономика, да се осигури заетост, да се гарантира 
опазване на околната среда и да се внедряват иновации и най-добри световни практики.

от 2013 г.        Нов дом на БМГК

През 2013 г. се сбъдна дългогодишната мечта за собствен дом на БМГК. Новият бизнес 
център, в който се помещава офисът на Камарата, е проект, който въплъщава общата 
визия за устойчиво развитие и символизира единството на бранша. Със своята модерна 
архитектура , сградата отговаря на най-добрите стандарти за един комплекс, разполагащ с 
всички условия за бизнес, конференции и други делови събития, както и удобствата на едно 
спокойно място за пълноценна почивка.

работници и 
служители

25 ГОДИНИ БМГК
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Дългоочакваната минна стратегия бе приета от правителството през есента на 2015 г. Бихте ли 
споделили какви конкретни стъпки за нейното изпълнение бяха планирани и предприети от страна 
на Министерството на енергетиката?

Приетата миналата година Стратегия за устойчиво развитие на минно-суровинната индустрия, действително бе 
дългоочаквана и решителна стъпка от страна на българското правителство за превръщането на сектора в един 
от основните двигатели за икономически растеж у нас. Чрез последователното осъществяване на стратегическия 
документ, ще са налице всички предпоставки за развитие на отрасъла в унисон с най-добрите европейски 
практики. За изпълнението на стратегията, приложихме редица мерки, заложени в Плана за действие за първите 
пет години.

Предприехме инициативи за подобряване на регулаторната рамка за управление на подземните природни 
богатства. С влезлите в сила изменения в Закона за подземните богатства се създадоха предпоставки за бързото 
решаване на всички изостанали процедури, което ще доведе до предоставяне на разрешения и концесии на 
заявители, които имат готовност и са чакали с години да реализират инвестиционните си намерения. Осигурихме 
пълно и точно хармонизиране на националното законодателство с изискванията на Европейския парламент 
относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии. 

Постигнахме и уреждане на основните принципи за определяне на концесионните плащания. Новият метод 
за изчисляване на концесионното възнаграждение дава възможност за по-добро планиране на бъдещите 
инвестиции, както и за по-голяма предвидимост и управление на предстоящите разходи, което от своя страна 
води до реално прогнозиране на очакваните приходи. Всичко това създава условия за планомерно развитие на 
дейността по предоставяне на концесия. 

Други важни предприети стъпки от наша страна бяха разработването на устойчив подход за търсене, проучване и 
добив на подземни богатства, както и гарантиране на прозрачност и информираност. Със средства по Оперативна 
програма „Административен капацитет“ Министерството на енергетиката реализира проект „Изграждане на 
информационна система за процедурите по предоставяне на разрешения за търсене и проучване или проучване 
и на концесии за добив на подземни богатства“. Това са само част от предприетите мерки за изпълнение на т.нар. 
минна стратегия. Разчитам, че експертният диалог между Българската минно-геоложка камара и Министерството 
на енергетиката ще продължи и занапред с цел набелязване на още стъпки за изпълнение на Националната 
стратегия за развитие на минната индустрия.

Диалогът между Министерството и Камарата действително се развива успешно. Но въпросът с 
незаконния добив на полезни изкопаеми, особено в неметалния сектор виси от години без решение. 
Моля да дадете Вашата визия по този въпрос.

Министерството на енергетиката има ясна визия за справяне с нерегламентирания добив на полезни изкопаеми 
на територията на страната. През 2015 г. екипите на МЕ извършиха 499 проверки, от които 239 са направени на 
място и 266 от тях са документални. От януари тази година досега проверките на място и по документи са 261. 
Проверките от страна на МЕ са редовни и извънредни, което е един от най-успешните механизми за справяне с 
незаконния добив. 

Министерство на енергетиката 

с последователни действия за 

подкрепа на бранша 

Теменужка Петкова
Министър на енергетиката на Република България
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Интервю

От началото на годината до момента сме реагирали с незабавни и извънредни проверки по подадени 16 
сигнала и сме съставили 11 акта. В края на миналата година сформирахме и междуведомствена работна група с 
участието на всички заинтересовани страни. В рамките на редовните ѝ заседания разглеждаме възможностите за 
ефективно решаване на незаконния добив. Имаме добра институционална координация и съвместно провеждаме 
извънредни и планови проверки на място на териториите на общини, засегнати от незаконен добив на подземни 
богатства. 

Друга важна мярка е инициираното предложение от страна на Министерството на енергетиката за изменение и 
допълнение на Наказателния кодекс, с което да бъде инкриминиран незаконния добив на подземни богатства на 
територията на цялата страна. Законодателните промени ще позволят ефективно задържане на нарушителите и 
създаването на възможност за проследяване и контрол на продаваните количества природни богатства. 

На минерално-суровинната индустрия на България влияят редица фактори – от глобалните 
тенденции в цените на металите, през споразуменията за климата и до европейските национални 
законодателни актове. От Ваша гледна точка как ще се развива добивната индустрия на България в 
следващите 10-15 години?

В България минно-суровинната индустрия има дългогодишни традиции, стратегическо значение и съществен 
принос за социално-икономическото развитие на страната. Отрасълът съставлява около 5% от БВП на страната 
и формира износ от над 3,4 млрд. лева. Съществен е и броят на заетите в бранша - около 30 000 души пряко 
ангажирани и около 120 000 в обслужващи отрасъла сектори. Цифрите са обнадеждаващи, но българската минно-
добивна индустрия разполага и с голям неизползван потенциал.

Средно за последните три години вносът на неметални полезни изкопаеми превишава повече от 2,5 пъти 
техния износ, а от наличните около 170 вида скално-облицовъчни материали, които могат да се добиват в 
страната, се използват само около десетина вида. Категорично този потенциал може да бъде развит. Съществуват 
възможности за разширяване добива на въглища, метални полезни изкопаеми, нефт и природен газ. В близките 
години се очаква да бъдат въведени в експлоатация няколко нови находища на златни руди. 

И въпрос, свързан с енергетиката: Бяха изплатени задълженията на централите към Мини Марица-
изток – смятате ли, че с взетите мерки проблемът с неразплащането в енергетиката е решен?

Защитавайки интересите на всички заинтересовани страни в отрасъла и осъзнавайки тежкото състояние, в 
което беше българската енергетика, още в началото на своя мандат, правителството предприе спешни мерки 
за финансовата стабилизация. С предоговарянето на условията по дългосрочните договори с ТЕЦ „ЕЙ И ЕС 
Гълъбово“ и ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ направихме важна стъпка за намаляване задлъжнялостта в 
енергийната система. В резултат на договореностите с намалени цени за разполагаемост, създаването на фонд 
“Сигурност на електроенергийната система”, намаляване на административните разходи на дружествата от 
държавната енергетика, както и приетите законодателни промени, българската енергетика вече показва добри 
финансови дефицити. Досега бяхме насочили усилията си в посока стабилизиране и разрешаване на трупаните 
с години грешни и икономически необосновани решения в българската енергетика. Поставихме основите и с 
пълната либерализацията на електроенергийния пазар, която ще въведе изцяло пазарния принцип на работа в 
сектора. Това от своя страна ще прекрати трупането на нови финансови дългове в енергийната система. Но искам 
да ви уверя, че няма да спрем с реформите до тук и ще продължим да надграждаме постигнатото за устойчивото 
развитие на българската енергетика.

Пожелание към минно-геоложката общност в страната

Пожелавам на всички заети в този нелек сектор да продължават целенасочено да работят за модерния 
европейски облик на минно-суровинната индустрия с грижа за околната среда, спазване изискванията за 
безопасни условия на труд и провеждане на политики на социалната отговорност. 

Използвам възможността да заявя категоричната подкрепа, която има целият бранш в лицето на Министерството 
на енергетиката и да ви уверя, че от водещо значение за нас е устойчивото развитие и развитието на 
конкурентноспособността на един от структуроопределящите отрасли за българската икономика – минната 
индустрия. 

Въпроси: БМГК
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МИНЕРАЛНО-СУРОВИННАТА ИНДУСТРИЯ

В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2015 Г.

Непрекъснато нарастващото 
население на Земята, развитието 
на технологиите и повишаващата 
се степен на индустриализация 
на държавите, изискват и 
непрекъснато увеличаване на 
добива на минерални суровини. 
Рециклирането на отпадъци може 
да осигури максимум около 30% от 
нуждите от суровини. Наличието 
на подземни богатства в дадена 
държава или в даден регион от 
нея е възможност за устойчиво 
социално-икономическо развитие и 
повишаване жизнения стандарт на 
местните хора.

Още през 2010 г. Европейската 
инициатива за суровините 
алармира, че без приемане и 
реализиране на дългосрочни 
стратегии за добиване на 
собствени суровини от всяка 
европейска държава, ще бъде 
застрашено устойчивото 
развитие на Европейския съюз 
като цяло. Редица европейски 

държави вече приеха стратегии 
за устойчиво развитие на своите 
минерално-суровинни индустрии, 
като единство на трите стълба 
– икономическа, екологична и 
социална отговорност.

Защо Европа обръща толкова 
внимание на бранш, като 
нашия? 

Добивната индустрия е 
жизненоважна за съществуването 
на хората. Тя е в основата на 
устойчивото развитие на всички 
останали индустрии. Повече от ¾ от 
всички предмети около нас са 
произведени от добитите суровини, 
а останалите са произведени с 
инструменти, направени също от 
минерални суровини.

В Европа индустриите, ползващи 
минерални суровини създават 
1 400 млрд. евро брутна добавена 
стойност на година. В тях работят 
около 30 млн. души.

Природните дадености 
от минерални суровини и 
историческото развитие на 
бранша в България досега, 
поставят страната ни в числото 
на държавите в света с развита 
минна индустрия. От есента на 
2015 г. имаме и приета Стратегия 
за развитие на отрасъла. 

На 29 септември 2015 г. 
беше приета Националната 
стратегия за развитие 
на минната индустрия в 
България

Тук ключовата дума е „развитие“ 
– значима визия на регионален 
лидер, амбициозна програма и 
аргументи, създаващи бизнеси 
по веригата на стойността, много 
след добива на суровини, бизнеси 
с по-висока добавена стойност, 
които сериозно ще повишат 
конкурентоспособността на 
българската икономика. 
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Брутен вътрешен продукт на България през 2015 г.1 

По предварителни данни, БВП за 2015 г. нараства в реално изражение с 3.0% спрямо 2014 година. За 2015 г. 
БВП възлиза на 86 373 млн. лева. или 48 953 млн. долара. На човек от населението се падат 12 000 лв. или 6 801 
долара. Преизчислен в евро, БВП е съответно 44 162 млн. евро, като на човек от населението се падат 6 136 евро. 

Брутната добавена стойност възлиза на 73 805 млн. лева. Реалният стойностен обем на показателя е с 1.5% по-
висок в сравнение с този през 2014 година.

През 2015 г. индустриалният сектор създава 27% от добавената стойност за икономиката, като този дял е с 1 пункт 
по-ниско в сравнение с предходната година.

Добив и производство

Минерално-суровинната индустрия е отрасъл със стратегическо значение за икономиката на България. Тя е в 
основата на всички други индустрии и важен фактор за икономическата стабилност и енергийна независимост на 
страната.

България има водеща позиция в европейския рудодобив, заемайки трето място по добив на злато и на мед. По 
индекс „добив на глава от населението“, страната ни попада в определението „минна държава” с показател над 
средния в световен мащаб.

Основните суровини, които се добиват в България 
са лигнитни въглища, оловно-цинкови, медни и 
полиметални руди, гипс, варовик, бентонит, каолин, 
кварцови пясъци, огнеупорни глини, мрамор. 

Към 28.07.2016 г. броят на предоставените 
концесии за добив на подземни богатства е 513 бр. 
Разпределението им по групи - съгласно чл. 2, ал. 1 от 
ЗПБ е:

 ► Метални полезни изкопаеми - 19 бр.
 ► Неметални полезни изкопаеми-индустриални 

   минерали – 72 бр.
 ► Нефт и газ - 18 бр.
 ► Твърди горива - 18 бр.
 ► Строителни материали - 319 бр.
 ► Скално-облицовъчни материали - 66 бр.
 ► Минни отпадъци - 1 бр. 

Установените находища на подземни богатства (без „Минни отпадъци“) са 1383, както следва:

 ►  Метални полезни изкопаеми - 218 бр.;
 ►  Неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали - 225 бр.;
 ►  Нефт и газ - 21 бр.:
 ►  Твърди горива - 45 бр.;
 ►  Строителни материали - 688 бр.;
 ►  Скално-облицовъчни материали - 186 бр.

80% от минните дейности в страната се извършват по открит способ.

обзор

Фиг.1: Добив на полезни изкопаеми по видове суровини за 2015 г. 
Източник: МЕ.
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Фиг. 3 Относителен дял на добива на полезни изкопаеми по 
подотрасли. Източник МЕ

Код по     Икономически дейности               2015* г.
КИД - 
2008                    Хил. лв.
В    Добивна промишленост              2 406 578
05    Добив на въглища                  747 745
07    Добив на метални руди               1 246 958
08    Добив на неметални 
    материали и суровини                  357 119
09    Спомагателни дейности в добива                54 756

Таблица 1. Произведена продукция на промишлени предприятия до 
2-ри знак по НКИД – хил. лв.
*Предварителни реконсилирани данни

Фиг. 2 Общо производство/добив на полезни изкопаеми и БВП. 
Източник МЕ/НСИ. Реконсилирани данни.

112,54 млн. тона - рекорден добив 
в историята на минното дело в България 

Повишение в добива се наблюдава при почти 
всички подотрасли. Изключение прави само 
подотрасъл „Добив на течни горива”: спадът при 
него е сериозен. Намаление с 11,4% се наблюдава 
и в подотрасъл „Добив на скално-облицовъчни 
материали“. Сериозно увеличение се наблюдава при 
подотраслите „Добив на индустриални минерали” 
– 24%, „Добив на инертни и строителни материали” – 
17%, както „Добив на твърди горива” – 13% и „Добив 
на метални полезни изкопаеми“ – 4%. Радващо е 
увеличението при неметалните ПИ, което намеква 
за съвземане на други отрасли на икономиката, 
като строителството например. Възможно е това 
да означава и намаляване на дела на незаконния 
добив.

Увеличеният добив, изчислен на глава от 
населението, дава по 16 т. на човек, по-висок от 
добивите за последните 10 години.

Разпределението на добива на ПИ от 2010 до 2015 г. 
има трайни тенденции: твърдите горива и металните 
ПИ са с относително постоянно увеличение на 
производството и са с най-голям дял в добива на 
полезни изкопаеми. До тях се доближава добивът 
на строителни материали, като относителният му 
дял вече надминава 25%. Добивът на индустриални 
минерали е с дял от около 10% от 2010 г. насам, 
като тази година има ръст от 24% на годишна база и 
достига 11% относителен дял.

През 2015 г. общата стойност на произведената 
продукция на промишлените предприятия от 
отрасъла възлиза на 2,41 млрд. лв., което е с 1,1% по-
малко в сравнение с предходната година. 
С най-висок принос към общата стойност на 
продукцията на отрасъла е добивът на метални ПИ – 
52%, както и добивът на въглища – с 31%.

Независимо от повишените показатели на добива 
на метални ПИ, стойността на продукта намалява с 
около 6%. Това се обяснява със започналия цикъл на 
понижение на всички цени на металите, започнало 
през 2013 г. и продължаващо до днес. 

Общият добив на полезни изкопаеми (ПИ) у нас през 
2015 г. достига 112,54 млн. тона, което е повишение с 
12% (или с 13,54 млн. тона) спрямо предходната година и 
е рекорд в историята на минното дело в България.

МИНЕРАЛНО-СУРОВИННАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2015 Г.
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Човешки ресурси

Броят на заетите в добивната промишленост на 
трудов договор през 2015 г. е 23 608 души, но общо 
осигуряващите се в НОИ са около 30 000. Това е с 
458 души по-малко спрямо 2014 г. 

Факт е повишената производителност на 
човешкия ресурс в бранша, което се дължи както 
на технологичното обновление за последните 15 
години, така и на инвестициите в развитието на 
персонала, в обучения, подобряване на условията 
на труд и социалното отговорност на фирмите. 
(виж фигура 4).

Производителността на труда в минерално-
суровинния отрасъл е близо 2.5 пъти по висока от 
средната за индустриалния сектор – над 78 000 лв. 
на един зает (2015 г). 

2,5 пъти по-висока 
производителност на труда
в бранша от средната за индустриалния 
сектор 

Средната годишна заплата на заетите в отрасъла 
през 2015 г. е 16 353 лева (средно увеличение 
от 2%). Най-висока заплата взимат работещите 
в метало добивните компании и тези в добива на 
лигнити.

Нужно е да отбележим, че за периода от 2000 г. насам средната работна заплата се е увеличила с 348%. Това 
показва една добра тенденция за увеличаване на доходите и сигурност на заетите в целия минерално-суровинен 
отрасъл, а фирмите в бранша са предпочитан работодател.

Трудов травматизъм

Благодарение на големите инвестиции, извършени 
от концесионерите през последните няколко 
години за модернизация и подобряване условията 
на труд в отрасъла, добивната индустрия вече не 
е най-рисковия отрасъл в страната. В сравнение с 
другите браншове, по брой на трудови злополуки, 
той е на 7-мо място, на 6-то място по брой на 
загубени календарни дни и на 5-то място по 
смъртни злополуки. Компании като Каолин и 
Асарел-Медет дори отчитат нулев травматизъм за 
последната година, а за някои дружества това е 
факт от години. 

Фиг. 4. Наети по трудов договор и произведена продукция в периода 2010-
2015. Източник заетост НСИ. БВП – предварителни реконсилирани данни.

Фиг. 5 Средна годишна заплата на заетите в минерално-суровинния 
отрасъл за периода 2010 – 2015 г. Източник: НСИ.

Фиг. 6. Брой на загубените човекодни/ броя на трудовите злополуки за 
целия бранш. Източник: НОИ.
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Поради своята същност, минерално-суровинният отрасъл е свързан със значителни рискове за безопасността 
и здравето на заетите работници и служители, въпреки сериозното техническо и технологично обновление в 
последните години на опасните и трудоемките процеси в индустрията. 

За съжаление, сектор „Добивна промишленост“ е на първо място (по данни за 2015 г.) по индекс на честота 
(брой трудови злополуки към отработени човекочасове) и по индекс на тежест (брой загубени дни от трудови 
злополуки към брой отработени човекочасове), като най-голям принос за това има подотрасъл „Добив на метални 
полезни изкопаеми“. Това предопределя приоритетното отношение на членовете на БМГК към въпросите на БЗР. 
Необходимо е да се обръща изключително внимание към превенцията: намиране на причините за травматизма, 
оценяване на рисковете и начертаване на мерки за намаляването му. 

Тенденцията при загубените календарни дни следва общата картина по отношение на трудовите злополуки за 
отрасъла, а именно намаляване от 2013 г. насам, когато този показател е най-висок за периода. Положителен факт 
е, че данните за 2015 г. са най-ниски за последните пет години. 

През 2015 г., за съжаление, отново има по-голям брой смъртни злополуки в сектора, като причината са 
инцидентите в рудодобива през годината.

Подотрасъл      2010 2011 2012 2013 2014 2015

05 - Добив на въглища     1 0 1 7 0 1

06 - Добив на нефт и природен газ   0 1 0 0 0 0

07 - Добив на метални руди    4 3 3 0 3 5

08 - Добив на неметални материали и суровини  0 1 0 1 0 0

Общо      5 5 4 8 3 6

Като браншова организация, една от основните цели на БМГК е именно подобряване на условията на труд в 
минерално-суровинната индустрия.

По предложение и настояване на БМГК, през 2012 г. беше актуализиран Правилникът по безопасност на труда при 
разработване на рудни и нерудни находища по подземен начин. През 2014 г. този правилник беше приет от ОСУТ. 

В програмата на БМГК през 2016 г. е заложено да се актуализират и останалите правилници по ТБ в отрасъла, 
както и правилникът за МСС. Осигурено е целево финансиране на правилниците по безопасност от членове на 
БМГК – Асарел Медет и Каолин. 

Фиг. 7. Брой на трудовите злополуки по подотрасли.   
Източник: НОИ.

Фиг. 8. Брой на загубените календарни дни, по подотрасли. Източник: НОИ.

Смъртни 
злополуки, бр.

Таблица 2. Брой 
смъртни злополуки 
за периода 2010-
2015 г. 

Източник: НОИ.
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Внос и износ

За 2015 г. се запазва тенденцията на значително доминиране на вноса спрямо износа на минерални ресурси 
- около 3,4 пъти по отношение на обема и 7,5 пъти ако смятаме на база стойност на суровините, което показва 
големия неизползван потенциал на бранша в полза на платежния баланс на страната. По предварителни данни 
за 2015 г. продуктите на минерално-суровинната индустрия формират малко над 1,1 млрд. лв., което представлява 
много висок принос към общия износ на страната в сравнение с другите индустрии. 

Към неизползвания потенциал на българската минерално-суровинна индустрия трябва да прибавим и 
повишаване на конкурентоспособността на индустриите следващи във веригата на стойността, тъй като 
внасяните суровини за някои групи са десетки пъти по-скъпи от местния добив. Например 2616 – Сребърни руди 
и техните концентрати вносът е 6 пъти по-малко от износа, но цената за 1 т. внесена суровина е 38 пъти по-скъпа 
от местната суровина. В такива случаи трябва да се намери уместен подход и общи действия за повишаване на 
конкурентоспособността на цялата българска икономика.

Код 
по 
МИ

Видове суровини EUR’000 Тона EUR’000 Тона

25 Индустриални минерали, в т.ч. 292083.271 1987762.745 23856.340 348097.161

2507 Каолин 20187.272 208409.507 4348.051 39460.195

2522 Вар 1726.181 25144.770 97.255 1195.920

2523 Цименти 11613.276 359915.637 2810.241 29905.481

2529 Фелдшпат 1614.660 21344.030 4824.065 159053.283

2530 Вермикулит, перлит и хлорити, неекспандирани 5778.781 23577.853 1360.180 3151.187

26 Метални, в т.ч. 225571.489 833410.882 1348396.700 1162648.690

2603 Медни руди и техните концентрати 206040.230 390896.688 1207286.599 963181.402

2607 Оловни руди и техните концентрати 5380.038 5424.372 76774.916 1027523.061

2608 Цинкови руди и техните концентрати 1878.256 4483.050 55881.986 195668.501

2616 Сребърни руди и техните концентрати 1017.650 7468.355 6545.007 1257.193

27 Горива, в т.ч. 3328.089 43281.857 2769444.193 8085306.833

2701 Антрацит: 914.993 5324.584 36493.885 293518.116

2702 Лигнити, дори на прах, но неагломерирани 1427.966 36159.920 109.157 1676.403

2703 Торф 59.762 52.720 1050.580 8790.489

2709 Кондензати от природен газ 55.938 128.985 2025956.930 6023171.728

2711 Природен газ 869.431 1615.648 705833.641 1758150.097

71 Благородни 17555.410 1.336 14593.645 2.853

** Други 21551.092 0.000 56057.239 0.240

Общо 560,089.352 2,864,456.820 4,212,348.117 9,596,055.777

Таблица 3. Справка за внос и износ на минерални суровини през 2015 г. Източник МИ

Автор: инж. Иван Андреев, БМГК

Износ, 2015 г. Внос, 2015 г.

обзор
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Дейност на Българска минно-геоложка камара 

през 2015 Г.

БМГК с последователни усилия 
за устойчиво развитие, 
единство на бранша и диалог

Изминалата 2015 г. бе наситена 
със знакови събития и тенденции 
– Министерски съвет прие 
Националната стратегия за 
минерално-суровинната индустрия, 
Асарел-Медет отбеляза своите 
първи 50 години, диалогът със 
заинтересованите страни – от 
институции до медии – се усили 
качествено. И компаниите 
от бранша продължиха със 
стратегическите инвестиции 
за устойчиво развитие. А 
понижаващите се борсови цени 
оставиха отпечатък върху бизнес-
плановете им.

С последователните си действия, 
Камарата демонстрира единство 
и утвърди своето браншово 
лидерство. Чрез съвместна 
работа и активен диалог с всички 
заинтересовани страни – от 
държавата до местните общности 

– нашите членове въплътиха на практика девиза ни “Силни заедно!”. БМГК 
усещаше подкрепата на своите членове през годината, като всички се 
стремяха да надградят постигнатото до сега. Положителните тенденции, на 
които бяхме свидетели през 2014 г., получиха своето естествено развитие 
и през миналата година. Доказателство за това са нашите дейности през 
2015 г.

Нови членове

Данни до 20.07.2016 г., вкл. с данните докладвани на ОС на БМГК от 14.04.2016 г.

116



17Годишен бюлетин 2016 Г.

Дейност

Радостни сме, че за периода април 2015 г. – юли 2016 г. 8 нови компании 
се присъединиха към нас. Това са: Технострой инженеринг; СМС - С; 
Златна Панега Цимент; Инжконсулт; Минно дружество Белоградчик; Сигма 
България; Асарел - Инвестмънт; Алки-Л; Емкотек

Следвайки своя девиз „Силни заедно!“, БМГК продължава да е отворена за 
добивни, геоложки и минно-логистични компании с доказана репутация, 
със стремеж за устойчиво развитие и с желание да се включат в работата 
на Камарата по общите за бранша проекти и инициативи.

Оперативна работа на БМГК

За повишаване 
ефективността 
на работата на 
Управителния 
съвет на БМГК, 
Общото събрание 
на Камарата 
реши да има 
двама замeстник-
председатели на 
УС. Веднага след 
това, единодушно 
за заместник-
председател на УС 
бе избран проф. 
Любен Тотев, 

ректор на МГУ Свети Иван Рилски. Така УС вече има двама заместник-
председатели, наред с проф. дтн Николай Вълканов.

През изминалата година, подкрепа на екипа и на ръководството на БМГК, 
оказаха и постоянните ресорни комисии към Камарата. 

Сериозна бе работата на правната комисия, която подготви редица 
становища и участва в срещи по важни за бранша законопроекти 
и нормативни актове като: проекто-заповеди на защитени зони 
по Директивата за местообитанията; предложения за промени в 
нормативните актове, свързани с Натура 2000; становище относно 
предложението на ПГ Атака за прекратяване на действащите концесионни 
договори за добив на злато, ценни и редки метали; изготви справки 
за концесионните такси в други държави и др. Комисията подготви и 
техническо задание за изготвяне на предложение за изменение на Закона 
за подземните богатства и свързаните закони, както и становища по 
конкретни проблеми от членовете, като активно съдействаше на УС за 
тяхното преодоляване. Правните експерти подготвиха предложение за 
актуализация на проекта за Национална стратегия за развитие на минната 
индустрия, преди документът да бъде окончателно приет от Министерски 
съвет през м. септември 2015 г.

С подкрепата на Комисията по 
връзки с обществеността и имидж 
беше изготвен план за изпълнение 
на Комуникационната стратегия на 
БМГК през годината с приоритет 
подобряване на вътрешната 
комуникация и координация 
между членовете. Целта е 
повишаване на споделянето на 
информация, както от БМГК към 
членовете, така и от членовете към 
Камарата. Комисията подпомогна 
планирането Европейския ден 
на минералите 2015 г., обсъди и 
участва в изготвянето на Годишния 
бюлетин, както и участието 
на членовете в специалното 
приложение Минна индустрия 
(отпечатано с тиража на в. 24 
часа и в. Труд за Деня на миньора 
– 18.08.2015 г.). Проведе се и 
обща среща с ПК Околна среда 
в навечерието на Световната 
среща за климата, Париж 2015 г. 
за координация на възможните 
действия на БМГК пред МОСВ 
по отношение на позицията на 
България.

През периода Комисията по 
околна среда консултира и обсъди 
актуални въпроси по действащото 
и предлагано за изменение 
законодателство в своята област, 
вкл. изготвения проект на Регистър 
на разрешенията за търсене и 
проучване на подземни богатства 
към МЕ; ЗИД на Актуализация на 
Закона за подземните богатства; 
Наредба за управление на минните 
отпадъци; Проект на Наредба за 
условията и реда за разработване 
и утвърждаване на планове за 
управление на защитени зони; 
въпроси за въздействието върху 
минната индустрия от решенията 
на Конференцията за климата в 
Париж; обсъди предлаганите цели 
и концепция за Кръгова икономика 
на ЕС.

проф. д-р Любен Тотев проф. дтн Николай Вълканов
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По проблеми, свързани с Натура 
2000, Комисията изготви позиция 
на БМГК по проектите на заповеди 
за обявяване на защитени зони по 
Директивата за местообитанията. 
Тя участва в срещи с МОСВ и 
Дирекция Национална служба за 
защита на природата по въпросите 
на забраните за дейности в 
ЗЗ, планове за управление на 
защитени зони и изменение и 
допълнение на стандартните 
формуляри за ЗЗ по Натура 2000.

Експертите ѝ подготвиха въпроси 
за изпълнението на инициативата 
“Европа за ефективно използване 
на ресурсите” и как ОП “Околна 
среда 2014-2020 г.” Тя се 
интересува и от действията на 
държавата за старите и изоставени 
съоръжения за минни отпадъци.

Комисията изгради позицията на 
БМГК по материалите и проект 
на решенията на Комитета за 
наблюдение към ОПОС, като 
координира темата с Комисията по 
околна среда към Евромин.

Тя осигури информация, 
подпомагаща формирането 
на българската позиция, във 
връзка с проект за изменение на 
Рамковата Директива 96/62/ЕС за 
оценка и управление качеството 
на атмосферния въздух и участие 
в работни срещи с индустрията, 
организирани от Дирекция 
Опазване чистотата на въздуха.

Членовете на Комисията по човешки 
ресурси и индустриални отношения 
участваха в работата по Браншовия 
модел за професионална подготовка 
на кадри, съгласувайки видовете 
специалности по професионални 
направления за специалисти 
със средно професионално 
образование и специалностите 
за висше образование, нужни за 
бранша.

Комисията участва при договаряне на условията, залегнали в ОКТД за 2015 
- 2017 г., подписан между БМГК и миньорските федерации. Съгласувани 
бяха и предложенията на браншово ниво за договаряне на МОД 2015 г. 
в сектор Добивна промишленост от всички раздели, като предложенията 
за промени са съобразени с възможностите в бранша за икономическо 
развитие.

Онлайн комуникация

През 2015 г. продължи 
поддържането на актуална 
информация на сайта на БМГК. 
Благодарение на качествената 
услуга медиа мониторинг е 
възможно новини от членовете 
да се улавят навреме и да се 
публикуват. Наред с това базата му 
се обогатява и с най-актуалните 
нормативни актове, касаещи 
минерално-суровинната индустрия.

Стартирането на профил на БМГК в професионалната мрежа LinkedIn, 
доведе до изграждане на нов собствен онлайн канал на Камарата. До 
края на месец юли 2016 г. общият брой контакти достигна 741 – минни 
специалисти, учени, журналисти и влиятелни лидери на мнение. Профилът 
се използва и за публикуване на новини, които достигат насочено до 
нашите контакти. Така се изгражда собствена мрежа от поддръжници.

Диалог с институции 

От края на 2015 г. започна добрата практика за събиране на информация 
от членовете за проблемни въпроси с Министерство на енергетиката 
- забавени преписки, неспазени срокове или др. Те се дискутират 
на ежемесечните срещи между изпълнителния директор на БМГК и 
ръководството на Министерство на енергетиката. И двете страни 
изразяват своето задоволство от тази добра практика.

През отчетения период се надградиха институционалните отношения 
с Министерство на енергетиката. Материализираха се очакванията 
за личния принос на министъра на енергетиката и заместниците към 
подкрепата на държавните институции за изпълнението на общите 
цели. В публични и експертни прояви представители на Министерството 
сочат приоритетната роля на минерално-суровинната индустрия в 
стратегически планове на държавата, както и огромното ѝ значение за 
конкурентоспособността на българската икономика.
Ефективната комуникация с Министерство на енергетиката се 
потвърждава от проведените срещи на високо ниво между представители 
на министерството (министър, заместник-министър, секретар на 
министерство) и УС на БМГК по стратегически и важни текущи въпроси.

Следвайки своята мисия, БМГК бе активна страна в диалога със 
законодателната и изпълнителните власти. През периода Камарата 

Интернет страница на БМГК

дейност на БМГК ПРЕЗ 2015 Г.
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инициира редица положителни 
промени в нормативната база, 
касаеща бранша.

На 29 септември 2015 г. 
Националната стратегия 
за устойчиво развитие на 
минната индустрия е приета 
от Министерски съвет. Така се 
приключи продължилият близо 
5 години процес. Решение за 
изготвяне на Стратегията бе взето 
през 2010 г. и бяха извършени 
промени в ЗПБ. С тях се създаде 
Единния орган за управление на 
подземните богатства (МИЕ).

От началото на 2015 г. МЕ 
поднови работата за приемане на 
проекта на ЗИД на ЗПБ, касаещи 
транспониране на Директивата за 
минни отпадъци. В тях са отчетени 
голяма част от предложенията 
на БМГК. Проектът бе приет от 
Народното събрание.

През ноември и декември 2015 г. 
Министерски съвет инициира 
дебат за транспониране 
на Директива ЕС 2014/23 в 
Закона за концесиите. БМГК се 
консултира с водещи европейски 
правни кантори по отношение 
на дискусионните въпроси и 
внедреното в европейските страни 
законодателство, свързано със ЗИД 
на ЗПБ и със Закона за концесиите. 
Становищата на двете кантори 
подпомогнаха БМГК в отстояване 
на своята позиция. Бяха отклонени 

намеренията за преминаване на 
някои дейности по разрешения за 
търсене и проучване и концесии за 
добив на някои видове суровини в 
обновения Закон за концесиите.

През цялата 2015 г. БМГК продължи 
с усилията си за разрешаване на 
проблема с незаконния добив 
на полезни изкопаеми. При 
регулярните срещи в МЕ това бе 
неизменна точка за дискусия и 
търсене на решения. По време 
на събитието за представяне на 
Оперативна програма Околна 
среда през месец юни 2015 г. 
въпросът бе повдигнат лично от 
председателя на БМГК проф. д-р 
Лъчезар Цоцорков към министър-
председателя Бойко Борисов.
Началото на серията от 
действия бе поставено през 
м. март 2015 г., когато БМГК 
организира работна среща с 
представители на отговорните 
институции за обсъждане и 
приемане на конкретни мерки за 
противодействие на незаконния 
добив. На срещата участваха 
представители на МЕ, МИ, МОСВ, 
МФ, МВР, ГИТ, ДАНС, Басейнова 
дирекция за управление на водите 
- Дунавски район, НСОРБ, КРИБ, 
БСК, WWF България, БАПИМ и 
членове на БМГК. Тогава се реши 
да се създаде междуведомствена 
работна група, съставена 
от представители на всички 
заинтересовани от разрешаването 
на проблема институции и 
браншови организации. Очаква 
се тя да предложи конкретни 
нормативни промени, които да 
предотвратят незаконния добив. 
Инкриминирането му трябва да 
се приеме в Наказателния кодекс. 
Друга задача на работната група е 
изработване на обща инструкция 
за координирани действия между 
различните органи за реагиране 
на сигнали и превенцията на 
незаконния добив. В резултат 

бе официално създадена 
междуведомствена работна група 
под ръководството на Министъра 
на енергетиката. 

сътрудничество

Партньорство с НПРО

През 2015 г. продължи 
ползотворното ни сътрудничество 
с КРИБ и БСК за подобряване 
условията за бизнес и на нивото 
на индустриалните отношения 
и корпоративната социална 
отговорност. 

Общото събрание на БМГК от 
14.04.2016 г. даде пълномощно 
за участие в НСТС за следващия 
изборен цикъл на КРИБ.

Високата оценка за бранша се 
потвърди от серията награди 
на наши членове, връчени на 
Годишните балове на КРИБ. 
През 2015 г. Голямата награда за 
качество бе връчена на Асарел-
Медет, а наградата за иновации – 
на Минстрой-Холдинг. 

През 2016 г. Специалната награда 
за цялостен принос за развитието 
на българската икономика бе 
връчена на Асарел-Медет. При 
приемането на наградите проф. д-р 
Лъчезар Цоцорков, председател на 
НС на компанията и председател 
на УС и на БМГК сподели, че това 
е „признание за цялата българска 
минерално-суровинна индустрия“.

Социално партньорство

И през 2015 г. БМГК продължи да 
развива доброто сътрудничество 
с браншовите синдикални 
организации. Заедно си 
партнирахме при изготвяне 
на общи позиции по актуални 
въпроси. През януари 2015 г. се 
подписа Отраслов колективен 

Работна среща за незаконния добив, БМГК
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трудов договор (ОКТД) за 2015 - 
2017 г.

Всяка година, през периода август 
- септември, се договарят със 
социалните партньори нивата 
за минималните осигурителни 
прагове на всички категории 
служители за всички подотрасли. 
Те се внасят в МТСП. И 2015 г. не 
направи изключение.

Продължава неформалната среща 
на кафе, провеждаща се регулярно 
между изпълнителния директор на 
БМГК и председателите на ФНСМ и 
СМФ. На нея се дискутират актуални 
проблеми в бранша.

Взаимодействие с други 
браншови организации и НПО

Камарата и нашите членове 
активно подкрепяха ежегодните 
научно-технически конференции 
на НТС по МДГМ, които разглеждат 
новостите в науката и практиката в 
минния бранш.

По теми, свързани с опазване 
на околната среда и устойчиво 
развитие, БМГК си съдейства с 
неправителствени организации, 
с цел проучване на мненията и 
балансиране на позициите ни и 
споделяне на добри практики.
Заедно с индустриалните 
браншови организации на енерго-
интензивните, металургичната и 
химическата индустрии (БФИЕК, 

БАМИ и БКХП) няколко пъти бяха 
изготвяни общи позиции.

Установи се контакт с Българско 
дружество за защита на птиците 
и тяхната пан-европейска 
организация BirdLife International. 
Разговорът бе опознавателен и 
в дух на търсене на възможности 
за партньорство с цел устойчиво 
развитие.

БМГК за поредна година партнира 
на проекти на Българска мрежа на 
Глобалния договор на ООН. През 
2015 г. се стартира с инициативата 
“Отговорният избор”. Тя насърчава 
компании към устойчив начин на 
бизнес-планиране и взимане на 
рационални решения, базирани на 
бизнес потребности. Тази линия 
на поведение се предава към 
отделните работещи в компаниите 
за по-отговорно потребление.

През есента БМГК участва в 
Панаир на професиите, където 
представи професията на миньора 
и на минния инженер. Събитието 
бе финал на кампанията “Гордея 
се с труда на моите родители” 
за 2015 г. и привлече близо 800 
деца с атрактивни щандове и 
демонстрации.

Международно сътрудничество

БМГК продължи интензивната 
комуникация с Евромин и 
продължи да участва в техни 
инициативи, касаещи българската 
минна индустрия, както и при 
обмен на информация и изготвяне 
на стратегически документи. 

Д-р Роман Щифтнер, член на борда 
на Евромин уважи Националното 
честване на Деня на миньора. 
Президентът на Евракол изпрати 
поздравителен адрес.

През миналата година БМГК 

подписа меморандуми с 
Австрийската и Македонската 
минни камари. Страните се 
споразумяха да започнат 
активно сътрудничество в 
областите образование, системи 
за управление и превантивни 
дейности на здравословните 
и безопасни условия на труд , 
споделяне на добри практики в 
т.ч. законодателни, технологични, 
за опазване на околната среда, 
въз основа на Европейската 
инициатива за суровините от 
2010 г. и принципите на 
устойчивото развитие.

БМГК участва в работна група на 
Европейското партньорство за 
иновации (ЕПИ / EIP) в областта 
на суровините по подобряване 
на регулаторната рамка, базата от 
знания и инфраструктурната база 
за суровините в Европа. Целта на 
инициативата е осигуряване на 
икономически растеж и основа за 
постигане на по-висока добавена 
стойност в отрасъла. ЕПИ за 
суровините се превръща в част 
от Индустриалната стратегия на 
Европейската комисия (стартирала 
през есента на 2012 г.), чиято 
цел е превръщането на Европа 
в привлекателно място за 
инвестиции в индустрията. В края 
на 2015 г. бе отворен втори етап 
за заявяване на ангажименти на 
минната индустрия. По решение на 
УС, БМГК заяви като ангажимент: 

Подписване на ОКТД 2015 - 2017 г.

Подписване на меморандум с Австрийската 
минна камара

дейност на БМГК ПРЕЗ 2015 Г.
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Стандарт за устойчиво развитие.
По време на Общото събрание 
от 14.04.2016 г. презентация 
за възможностите на ЕПИ за 
суровините направи регионалния 
координатор за Централна и 
Източа Европа Кшиштоф Кобацки.

Проекти

Браншова информационна 
система

И през м.г. продължи да се 
доизгражда БрИС. Тя разполага с 
подобрена структура на браншовия 
портал към сайта на БМГК. Модул 
Справки има две нови секции – 
Членове на БМГК и Концесии. 
Първата съдържа информация за 
членовете по географски области, а 
във втората са представени всички 
добивни концесии на територията 
на България по географски 
координати, площи и добивани 
суровини. 

Добри практики включват 
успешните примери от членовете, 
разпределени в четири категории 
– технически решения, екологични 
решения, безопасност и здраве при 
работа и корпоративна социална 
отговорност. Порталът съдържа и 
доклади и икономически анализи за 
бранша и конкурентоспособността 
на българската икономика, както и 
секторни анализи.

През 2015 г. се структурираха 
данните, техните източници и 
договарянето им с институции. 
Информацията в БрИС има няколко 
направления, вкл. производство 
в отрасъла, инвестиции, заети, 
работна заплата и трудови 
злополуки в бранша. Нужните 
данни ще се набавят от НСИ, НОИ, 
МЕ и МИ. 

Браншови модел за подготовка 
на кадри

Този проект изисква развитие на 
мрежата на БМГК в национален 
мащаб и обследване на нуждите от 
кадри. През периода се проведоха 
осем срещи по региони - Смолян, 
Средногорие, Враца, Плевен, 
София, Благоевград, Стара Загора 
и Перник, за представяне на 
Браншовия модел и се дискутира 
състоянието на професионалното 
образование и нуждите от 
специалисти. Срещите бяха 
отворени за всички концесионери 
по места.

В резултат на това, в гр. Стара 
Загора ще се разкрие паралелка с 
дуалното обучение по специалност 
Електрообзавеждане на 
производството. За реализацията 
на пилотния проект за дуално 
обучение в Община Панагюрище 
може да прочете на стр. 43.

Акцентиране върху важността 
на проблема се постигна чрез 
дискусията за образованието 
през м. май 2015 г., която бе 
част от кампанията “ДА! На 
българската икономика”. Домакин 
бе Асарел-Медет, а организатори 
- в. Стандарт и КРИБ. В нея 
участваха министърът на труда и 
социалната политика, министъра 
на образованието и науката и 
министъра на енергетиката.

Камарата отправи седем 
предложения за промени, 
включващи промяна в Закона за 
публично-частното партньорство, 
промени в начина на одобрение на 
план-приемите в професионалните 
гимназии и висшите училища 
на базата на предложения от 
браншовите организации. БМГК 
настоя за съгласуване на учебните 
програми.

Проектът разчита и на 
партньорство с институции. През 
годината се проведоха срещи 
с РИО и НАПОО за неговото 
представяне и за търсене на 
подкрепа от тяхна страна. 
Моделът бе представен и на 
сродни браншови организации. 
За работа по реализиране на 
модела, желание за партньорство 
заяви Българската асоциация на 
металургичната индустрия (БАМИ). 

През месец май 2016 г. в 
Панагюрище бе представен 
напредъка на пилотния проект 
за дуално образование в града. 
Иницииран от местния бизнес, 
той търси широка подкрепа от 
Община Панагюрище, местните 
образователни институции, 
РИО-Пазарджик и МОН. Една 
от първите негови стъпки е 
обединение на училищата в 
единна професионална гимназия, 
която да обучава по специалности, 
необходими за индустрията. Друга 
стъпка са законодателни промени, 

Среща в с. Челопеч за браншовия модел

Дискусия “Да! на българската икономика” 
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които да улеснят прилагането на 
модела – нов тип трудови договори, 
данъчни облекчения за компании, 
въвели дуалното обучение, както 
и за отпускащите стипендии за 
учащи се; осигуряване на общо 
обучение на наставници, както и 
въвеждане на защитени професии 
в професионалното образование.

За да получи актуална информация 
за нуждите от специалисти от 
своите членове, БМГК разработи 
електронна форма на заявка. 
Получената информация бе 
изпратена до съответните РИО, а 
за висше образование – до МГУ 
Св. Иван Рилски, Министерство на 
икономиката и КРИБ за включване 
в заявката план-приема за 
2016/2017 г. 

БМГК участва в един от 
ръководните органи на проект 
Домино – Националното 
координационно звено. 
Проектът се осъществява по 
Българо-швейцарска програма 
за сътрудничество и в частта 
за подкрепа за въвеждане на 
принципите на дуалното обучение 
в българската образователна 
система. Неговата цел е създаване 
на модел и изграждане на 
капацитет за прилагане на 
принципите на учение чрез работа 
в българското професионално 
образование.

През м.г. Комисия Науки за Земята 
към НАПОО прие 5 проекта 
на Държавни образователни 
изисквания по минни специалности 
с активното участие на 
представители на БМГК: Минен 
техник, Оператор в минната 
промишленост, Сондажен техник, 
Сондьор и Маркшайдер. 

Проект EARBDMining

През м. април 2015 г. БМГК 
стартира проект Проучвателен 
мониторинг за оценка на натиска 
и въздействието от рудодобив и 
рудопреработка на метални руди 
и уранодобив и предложения за 
мерки към ПУРБ в ИБР. Той се 
изпълнява в рамките на програма 
„BG02 Интегрирано управление 
на морските и вътрешните води“, 
съфинансирана от Европейското 
икономическо пространство 
(Финансов механизъм на ЕИП 2009 
- 2014 г.). 

Проектът ще допринесе за 
оценката на тези въздействия 
чрез анализ и синтез на наличната 
информация. Той ще обоснове и 
изключения при необходимост 
от целите и ще предложи мерки, 
основани на добрите практики.
Бенефициент е МГУ Св. Иван 
Рилски и партньори са Басейнова 
дирекция, Източно-беломорски 
район, БМГК и НПО Екофорум за 
природата.

Организирани са три работни 
срещи с компаниите-участници, на 
които са представени резултатите 
от полевите дейности на всеки 
етап от проекта. Обсъдени са и 
предложенията за мерки на базата 
на резултатите от проекта, които да 
бъдат включени в актуализирания 
(ПУРБ).

На 20 април 2016 г. се проведе 
семинар за представяне на добри 
екологични практики при добива 
и преработката на минерални 
суровини. Целта на семинара 
бе повишаване на капацитета 
на експертите по проекта и 
заинтересованите страни за 
прилагане на успешни решения 
при опазване на околната среда. 
Събитието събра близо 30 
представители от участващите в 
проекта, ръководители и експерти 
по околна среда от добивни 
компании от регионите Арда и 
Средногорие.

Събития

Ден на миньора

Националното честване на 
Деня на миньора през 2015 г., 
традиционно организирано заедно 
с НТС по МДГМ и миньорските 
федерации, премина успешно при 
голям брой гости и при широка 
представителност на държавните 
институции.

Работна среща с фирми по проект 
EARBDMINING

дейност на БМГК ПРЕЗ 2015 Г.
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Официални гости бяха министъра 
на енергетиката г-жа Теменужка 
Петкова, председатели на 
постоянни комисии към Народно 
събрание, заместник-министри, 
представители от Администрацията 
на президента, Министерски 
съвет, членове на Европейския 
парламент, областни управители, 
кметове на общини, президентът 
на КНСБ, председателят на КРИБ, 
представители на ръководството 
на БСК, ръководители на браншови 
организации и др. Традиционно в 
честването взеха участие десетки 
минни компании и ветерани от 
бранша.

През 2015 г. ни уважиха и редица 
чуждестранни гости, сред които 
изпълнителният директор на 
Австрийската минна асоциация 
и член на УС на Евромин г-н 
Роман Щифтнер, председателят 
на Македонската минна 
промишленост, г-н Николайчо 
Николов, посланици на минни 
държави и миньорски синдикати от 
съседни страни.

По време на честването БМГК 
връчи своите традиционни награди 
на отличили се свои членове за 
2014 г. Кандидатстваха общо 16 
компании, с общо 36 проекта в 
областите – най-добри годишни 
резултати, иновации, безопасност 
и здраве, грижа за природата и 
социална отговорност. Връчи се и 

награда на журналист за обективно 
и последователно отразяване на 
бранша, както и награда за най-
добър студент от МГУ Св. Иван 
Рилски.

Заедно с отбелязването на Деня 
на миньора, бе публикуван 
и ежегодният Годишен 
информационен бюлетин на 
БМГК за минерално-суровинната 
индустрия. Традиционно изданието 
представи обзор на състоянието 
на бранша, дейността на Камарата. 
Новост в това издание беше 
оформянето на 4 концептуални 
статии, които дадоха отговор на 
въпроси по темите като здраве и 
безопасност, опазване на околната 
среда, КСО и добри практики. 
Включени бяха и материали на 
Евромин и на проф. Л. Тотев, както 
и представяния на компании, които 
честваха кръгли годишнини през 
2015 г. 

Интермин Експо 2015

По време на Есенния 
Международен технически панаир 
се проведе и шестото изложение 
Интермин Експо – всичко за 
добивната индустрия.
На изложбата се представя техника 
и оборудване за добив на подземни 
богатства, за геологопроучвателния 
сектор и за минно строителство. 
Участваха доставчици на техника, 
оборудване, резервни части, 
софтуер, работно облекло и лични 
предпазни средства. 

БМГК участва със свой щанд и 
представи минерално-суровинната 
индустрия и своята дейност.

Обща среща на членовете

През м. ноември 2015 г. в гр. Девин 
се проведе третата обща среща на 
членовете на БМГК. Традиционно 
целта ѝ бе да представи 
напредъка на работата на БМГК, 
да се дискутират проблеми и да се 
развият връзките между членовете. 
Присъстваха близо 70 души – 
членове и обслужващи бранша 
компании.

Дискусиите се проведоха 
във формат, в който всеки от 
участниците имаше възможност 
да сподели своето виждане и да 
даде идеи. Сред най-дискутираните 
приоритети за дейността бяха 
позиционирането на БМГК, 
промените в законодателството, 
диалогът с изпълнителната 
власт, проектите на БМГК и 
комуникационната стратегия.

Във втората част на срещата бяха 
представени дейности, продукти 
и услуги от логистични компании, 
обслужващи бранша. Финалът бе 
с обща вечеря и развлекателна 
програма.

Молебен за здраве в катедрален храм 
“Св. Неделя”, 18 август 2015 г.

Интермин експо 2015 г. в МПП - Пловдив

Обща среща на членовете в гр. Девин
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Европейски ден на минералите 
2015

Европейският ден на минералите 
се проведе в Национален музей 
Земята и хората в партньорство 
с ДМП Челопеч и Каолин, като 
Асарел-Медет домакинства на 
серия посещения на учащи от 
региона.

За трите дни на събитието през 
залите на Музея преминаха над 
1200 души. За пръв път БМГК 
създаде събитие във Фейсбук, 
където се публикуваха любопитни 
факти за минната индустрия. По 
покана на БМГК се организираха 
3 групи от ученици от 3 училища, 
като със съдействието на 
Минстрой-Холдинг гости бяха още 
един клас ученици.

Събитието беше успешно както 
заради големия брой посетили, така 
и заради положителната обратна 
връзка от гостите.

Анализи за конкурентоспособ-
ността на България

С подкрепата на БМГК бяха 
отпечатани два анализа за 
конкурентоспособността 
на българската икономика. 
Това са „Анализ на социално-
икономическото развитие 
и конкурентоспособността 
на България (2007 - 2014)“ - 
разработен от Центъра за 

икономическо развитие и „Анализ 
на конкурентоспособността 
на българската икономика“ 
– разработен от Центъра за 
изследване на демокрацията.

Целта на това представяне е 
широкото споделяне на един 
възможен модел за успешно 
управление на страната и нейните 
приоритетни браншове, за да се 
повиши конкурентоспособността 
на българската икономика и да се 
извършва периодичен мониторинг 
на резултатите, които се постигат.

Двата доклада получиха подкрепа 
на национално-представителните 
работодателски организации и 
синдикатите. Предложението на 
БМГК бе внесено в Министерски 
съвет.

Световен ден на околната среда

През 2015 г. БМГК се включи в 
детското риалити, организирано от 
БМ ГД ООН, „По пътя на храната“. 
Кампанията бе удостоена с втора 
награда на PR Приз 2016 на БДВО в 
категория “Специално събитие“.

За поредна година БМГК 
партнира на Българската мрежа 
на Глобалния договор на ООН 
при отбелязване на Световния 
ден на околната среда, 5 юни. 
През 2016 г. се проведе онлайн 
кампания и вътрешна комуникация 

сред служителите на компаниите-
членове на Мрежата. БМГК 
подкрепи разработването на 
материалите, които заедно с 
нейното лого „25 години БМГК“ 
достигнаха до над 10 000 души.

Базар на професиите

Големият финал на четвъртото 
издание на проекта „Гордея се с 
труда на моите родители“ за 2015 г. 
бе даден с проведения Базар на 
професиите. Събитието привлече 
над 800 посетители – предимно 
семейства с деца на различни 
възрасти.

БМГК участва със собствен щанд 
и представи професиите миньор 
и минен инженер. Децата се 
запознаха с важността на добива 
и приложението на минералите в 
нашето ежедневие.

БМГК като партньор

През периода Камарата бе 
партньор на няколко важни 
събития. БМГК и нейни членове 
бяха партньори на представянето 
на Оперативна програма „Околна 
среда“, което бе организирано от 
в. 24 часа и в. Труд, заедно с КРИБ.

В началото на тази година БМГК бе 
сред институционалните партньори 
на 10-тата Годишна среща на 
бизнеса с правителството, 
организирана от в. Капитал.

През пролетта на т.г. се проведе 
международната конференция 
Образование и бизнес - Бъдещите 
лидери, организирана от Медийна 
група Bulgaria ON AIR и BloombergTV 
Bulgaria. БМГК бе поканена за 
партньор.

Европейски ден на минералите в НМ 
“Земята и хората”

Автор: инж. Иван Андреев, БМГК

Представяне на Анализ на 
конкурентоспособността

дейност на БМГК ПРЕЗ 2015 Г.



Европейски минен бизнес форум 2016
IV-то издание

Под патронажа на министъра на 
енергетиката на Република България.

13 септември 2016 г. I Хотел Хилтън – София

Основни теми:

Панел 1:  Пазари. Инвестиции. Рискове. Конкурентоспособност на 
минерално-суровинната индустрия.

Панел 2: Реиндустриализация. Ролята на минерално-суровинната   
  индустрия.

Панел 3:  Хоризонт 2020. Възможности. Европейско партньорство за   
  иновации.

Панел 4: Устойчиво развитие. Отговорна минна индустрия.    
  Добри практики. Закриване на конференцията.
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Иновациите като ключ за устойчивото 

развитие на бранша

Иновациите са жизнено 
необходими за добивната 
индустрия на България. Тяхното 
навременно внедряване 
способства за повишаване на 
конкурентоспособността на 
бранша и оттук - на националната 
икономика. Нашата индустрия става 
все по-богата на примери на добри 
практики и проекти, които чрез 
иновации я движат напред.

Тук сме събрали част от примерите 
за последния период, през който 
иновациите бяха застъпени в 
значителна част от инвестициите 
на компаниите от бранша. Това е 
логична и очаквана крачка напред. 
Ако погледнем състоянието на 
отрасъла преди 15 - 20 години 
ще видим, че част от сегашните 
водещи компании са били на ръба 
на фалита или пред закриване 
поради лошо управление.

Благодарение на усилията 
на мениджмънта им, на 

стратегическите решения и на 
ентусиазма и трудолюбието на 
техните многобройни екипи, 
старите рудници днес са 
вече модерни рудодобивни и 
преработвателни комплекси. 
Лидерите в рудодобива биват 
отличавани с национални 
и международни награди, 
което е оценка за тяхната 
последователност и стратегическо 
инвестиране.

добив на минна маса. Отделен 
неин компонент е системата за 
високоточно позициониране Pro-
Vision, която успешно контролира 
правилното и точно изземване на 
минна маса, както и прецизното 
сондиране.

Общата стойност на инвестицията 
само в Dispatch за периода 2015 - 
2016 е над 4,5 млн. лева. 

„Екипът на нашия рудник 
съвместно с представители 
на доставчика внедри цялата 
система Dispatch през 2015 - 
2016 г. Изградихме безжична 
комуникационна мрежа и 
инсталирахме компютър на всяка 
машина. Сървърните центрове 
за Dispatch осигуряват надеждно 
място за събиране на данните 
от целия производствен процес” 
– споделя инж. Младен Недков, 
ръководител на Информационни 
системи в минната промишленост в 
рудник Елаците.

Модерна система за 
управление на минните 
процеси

Добивните процеси в рудник 
Елаците вече се осъществяват 
и контролират от нова, модерна 
система за управление на минното 
производство - Dispatch. Доставчик 
е Modular Mining Systems Inc., САЩ. 
Чрез нея се постигна повишаване 
на производителността и 
ефективността на управление 
на технологичните дейности за 
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Системата управлява напълно 
автоматично производствения 
процес, като се ръководи от 
критериите, поставени от минните 
инженери, геолози, маркшайдери 
и диспечери. Чрез нея се постига 
максимална продуктивност на 
машините чрез намаляване до 
минимум на времето за изчакване 
на багерите и самосвалите 
(увеличаване на КПД с над 5%). 
Управлението на процесите, в т.ч. 
постоянно наблюдение и контрол, 
се осъществява от минен диспечер 
от контролен център.

Нейната полезност се открива 
и в процеса по автоматично 
шихтоване. При него Dispatch 
осигурява надеждно смесване на 
рудата и постигане на планираните 
показатели. 

Преносът на данни се осъществява 
чрез изградената безжична 
мрежа Wi-Fi на територията 
на Рудодобивния комплекс, 
захранвана изцяло от „зелена 
енергия“. 

За една година Елаците-Мед 
успяват да постигнат увеличение 
на производителността на целият 
машинен парк с 19,8% в аспект тон 
извозена минна маса на работещ 
самосвал, за час. Тя помага за 
намаляване на аварийните 
ремонти по машините, за сметка 
на превантивните, оптимизира 
разходите и подобрява ЗБУТ.

Контрол на работата на Dispatch на 
работната площадка

Системата допринася и за повишаване на безопасността при работа. 
Възможностите ѝ са големи и включват както избягване на опасни зони, 
сигнализиране за опасности, регулиране на трафика и на скоростта на 
движение, така и подобрено движение при ограничена видимост.

Нова Циклично-поточна технологична линия

Асарел-Медет въведе в експлоатация през 2016 г. нова Циклично-
поточна технологична линия за транспорт на руда (ЦПТ-3). Нейната 
инвестиция е в размер на 20 млн. лева.

Анализът на първите резултати след пуска ѝ показва, че ефективността на 
рудничния транспорт се е подобрила с 18,4%. Това е третата ЦПТ, която 
вече оперира в Асарел-Медет, но е първата за транспорт на руда.

При изпълнението на проекта е извършено уникално за българския 
рудодобив двукратно преместване на модулите на Полустационарния 
трошачен корпус на спряната от работа ЦПТ-1 за откривка, чието 
оборудване е използвано най-рационално и екологосъобразно в 
изграждането на новата линия. Преместването на цялото съоръжение, 
което е с тегло над 1 100 тона, е осъществено на четири модула без 
детайлно разглобяване.

Намаляването на автотранспортната дейност и въвеждането на циклично-
поточни технологии за транспорт води до редуциране с около 40% на 
вредните емисии от изгорели газове от рудничните автомобили. 

ЦПТ-3 постига и икономически резултат заради значителното намаление 
на обема на произведените тонкилометри и редуциране на разходите 
за строителство и поддръжка на рудничните пътища. Това води по-
ниска себестойност на добиваната руда, което е от основно значение 
за конкурентоспособността на компанията и нейната устойчивост при 

Циклично-поточна технологична линия за транспорт на руда
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срив на цените на металите на 
международните борси.

Нова линия за преработка и 
обогатяване на оловно-цинкова 
руда

В Рудметал се внедрява най-
модерната и иновативна за 
България линия за преработка и 
обогатяване на оловно-цинкова 
руда. „Модулната линия е не само 
по-ефективна, но и решава сериозни 
екологични проблеми, свързани 
с флотацията.“ – посочи Митко 
Младенов, директор на Рудметал. С 
нейното внедряване се повишава 
конкурентоспособността на 
предприятието. 

Компанията внедрява безцианидна 
технология на обогатяване, като 
в новата линия са инвестирани 
над 10 млн. лв. Доставката на част 
от оборудването за линията е по 
европейски проект с безвъзмездно 
финансиране от 2.9 млн. лв.

Сред иновациите в новата линия 
е използването на колонни 
флотационни машини. Те са по-
ефективни и дават по-високо 
качество на концентратите. 
Поточната линия работи на пълен 
кръгооборот на водата, което 
спестява необходимостта от 
хвостохранилище. Комбинацията 
ѝ с безцианидна технология 
на флотация води до огромни 
екологични ползи.

Допълнителна икономия на 
реагенти се постига с монтираното 
устройство, което отделя около 
40% от безрудната маса във вид 
на филц преди ситното трошене и 
смилането. Получаваният филц ще 
се реализира в строителството.

Капацитетът на линията е за 
преработка на 110 000 тона руда 
годишно, като добитата от Рудметал 

оловно-цинкова руда ще осигури 
около 60% от потенциала й. В 
минното предприятие планират в 
бъдеще и внос на руда.

Стандарт за управление на 
енергията 

Елаците-Мед е първата наша 
добивна компания, която получи 
сертификат за съответствие с 
международния стандарт ISO 
50001:2011 за управление на 
енергията. Това е шестият подобен 
сертификат за компанията. С него 
тя надгради внедрената вече 
Интегрирана система за управление 
(ИСУ), която включва стандартите 
ISO 9001, ISO 14001 и BS OHSAS 
18001. Освен това дружеството 
притежава сертификати за 
акредитация съгласно стандартите 
ISO 17025 – лаборатории за 
изпитване и калибриране и 
ISO 17020 – дейност на органи, 
извършващи контрол.

След влизането на България в ЕС 
групата фирми ГЕОТЕХМИН въведе 
нови управленски практики и 
усъвършенства системите си за 
качествено управление. В унисон с 
тази политика, през 2010 г., Елаците-
Мед започна работа за поетапно 
разработване и внедряване на ИСУ. 
Чрез нея се постига по-ефективно 
управление на всички бизнес 
процеси.

Новият стандарт ще помогне на 
Елаците-Мед да усъвършенства 
системите и процесите, с които се 
подобряват енергийните 
характеристики и използването на 
енергията. Прилагането му цели и 
намаляване на въздействието върху 
околната среда и на енергийните 
разходи чрез систематично 
управление на енергията. 
ISO 50001 задава рамката, по 
която да се изгражда и подобрява 
системата за енергиен мениджмънт 

за постигане на ефективното 
оползотворяване на енергията 
и разработването на мерки за 
енергийна ефективност.

Цифрови регулатори

За първи път в нашата минна 
индустрия Елаците-Мед 
въвеждат в експлоатация цифрови 
регулатори от ново поколение. 
Те служат за захранване на 
възбудителната намотка на ротора 
и автоматично регулиране на 
възбудителния ток на синхронните 
двигатели с инсталирана мощност 
2,5 MW, задвижващи топкови 
мелници. Изключително високата 
им надеждност се дължи на два 
напълно идентични, независими, 
галванически разделени блока 
за регулиране, всеки със свой 
комплект захранващи източници, 
сензори и оперативни вериги. 
Цифровият регулатор позволява 
запис на не по-малко от 100 
осцилограми за анализиране на 
основните събития при работа.
„Инвестицията е в най-
енергоемкият процес от 
технологичната схема на 
Елаците-Мед, а високата 
надеждност и прецизното цифрово 
управление дават възможност за 
оптимизиране в максимална степен 
на разходите за електроенергия.“ - 
казва инж. Кирил Йончев, директор 
Дирекция Автоматизация на 
Елаците-Мед.

Нови цифрови регулатори в Елаците-Мед

Иновациите като ключ за устойчивото развитие на бранша
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модернизация на подсистемите ѝ се осигури висока надеждност на 
работата на съоръженията, намали се разходът на електроенергия и се 
гарантира в максимална степен здравословните и безопасни условия на 
труд.

Ново руднично оборудване

Заедно с ЦПТ, Асарел-Медет въведе в експлоатация и ново руднично 
оборудване. Новият електрически багер Komatsu е с тегло 252 тона и с 
обем на кофата от 15 куб. м.

Към него се добавят и двата нови верижни булдозера Caterpillar, които 
имат система Product Link. Тя позволява дистанционно наблюдение на 
важните работни параметри. Греблото им е с обем 8,7 куб. м. Имат система 
за бързо зареждане с гориво Wiggins, както и със система за автоматично 
гресиране Linkoln. Дизеловият двигател е с електронно управление на 
впръскването на горивото и турбокомпресор, покриващ екологичните 
норми ЕРА Клас 4F и EU Етап IV.

Обновлението се допълва и с четирите нови автосамосвала БелАЗ. 
Те имат товароносимост от 130 тона и са с английски двигатели 
Cummins. Машините са с подобрено окачване, усилен заден мост и 
усъвършенствана електрическа система.

Обновяване в процеса на флотация

Другият мащабен проект на Асарел-Медет е обновяването на първа 
секция на Флотационното отделение на Обогатителна фабрика Асарел, в 
което компанията инвестира близо 25 млн. лв.

Модернизацията постига максимално добри технологични резултати и се 
отчита намаление на консумираната електроенергия с 22,5%. Това снижава 
себестойността на произведения меден концентрат.
Процесът на флотация в новата секция се извършва в изцяло автоматичен 
режим. 46-те нови флотационни машини са произведени от финландската 

Подобряването на енергийните 
характеристики на мелниците 
е сред основните цели на 
внедрената в компанията Система 
за управление на енергията (ISO 
50001:2011).

Ново развитие на 
автоматизираната система за 
средно и ситно трошене 

В началото на 2016 г. Елаците-
Мед извършиха цялостна 
реконструкция на частта Ел. 
и КИПиА на Електростатичен 
филтър №1 на цех Средно и 
ситно трошене. Модернизацията 
включи полагане на нови кабелни 
трасета, монтаж на електрически 
разпределителни и управляващи 
табла, монтиране на оборудване 
на Rico-Werk. Обхватът включи и 
нова система за автоматизирано 
управление на съоръжението, 
изградена на база програмируем 
логически контролер Siemens 
Simatic S7. Електростатичен филтър 
№1 бе интегриран в Системата 
за автоматизирано управление 
на технологичния процес на 
цех Средно и ситно трошене 
в Обогатителния комплекс, с. 
Мирково.

Анализът на резултатите показва, 
че Системата за автоматизирано 
управление на Електростатичния 
филтър и регулаторите Prome-
tos Gamma DP за управление 
на трифазните повишаващи 
трансформатори, предоставят 
възможност за оптимално 
управление по задание (входен 
ток, изходен ток и напрежение 
към полетата), пълен мониторинг 
на състоянието и работните 
параметри на всички агрегати. 
С въвеждането в експлоатация на 
нова Система за автоматизирано 
управление на технологичния 
процес на цех Средно и ситно 
трошене през 2014 г. и поетапната 

Ново руднично оборудване в Асарел Медет
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на автоматичен режим и др. 
Прекият ефект от тези инвестиции 
е подобряването в максимална 
степен на здравословните и 
безопасни условия на труд на 
работещите.

Представените примери доказват 
ангажимента на компаниите от 
минерално-суровинната индустрия 
на България за устойчиво развитие 
чрез иновации. Те показват 
стремеж към внедряване на нови 
технологии, които за добивните 
компании ще повишат тяхната 
ефективност, а за логистичните – 
ще подобрят услугите им, разширят 
пазарния им дял и ще привлекат 
нови клиенти.

ЕкоЛогично

От 2016 г. варненската фирма 
Инжконсулт предлага 
собствена марка електрически 
велосипеди. Мнозина от 
жителите на Европа и Северна 
Америка гледат особено 
сериозно на явлението 
електрическоколело. Повечето 
от тях намират офиса и 
автомобила за ежедневие, 
което ги потиска и изморява. 
Мисията на електрическия 
велосипед на Инжконсулт 
е да ги извади от него в 
полза на фитнеса и чистия 
въздух. Времето и разходите 
за придвижване, паркинг и 
поддръжка са значително по-
малки, а новите технологии 
превръщат електрическият 
байк в безопасен, икономичен 
и екологичен транспорт.

компания Оutotec. Нейно е оборудването на изградената през 2011 г. 
високотехнологична Инсталация за екстракция и електролиза на катодна 
мед.

Технологично обновление

Друг пример от бизнеса дава Геострой. Компанията инвестира постоянно 
в нови машини и технологии, за да се подобри ЗБУТ. Една от дейностите 
ѝ са строително-монтажни работи и минни дейности в рудник Елаците. 
В стремежа си към непрекъснато подобряване на работата през 2016 г., 
Геострой закупи два нови самосвала LuiGong, поливоносителна машина 
Luigong и 15-кубиков багер Hitachi. 

Компанията обнови изцяло и хале (802 м2 + 800 м2 плац) за профилактични 
ремонти на машините. Днес то е модерна база за минна и спомагателна 
техника. Проектът бе изпълнен при спазване на всички проектни 
изисквания и строително-монтажни работи. Монтирано бе съвременно 
лъчисто отопление Electric Infrared Star Progetti, филтрираща общо-
обменна вентилационна инсталация, аварийно нагнетателна вентилация 

Флотационно отделение на обогатителна фабрика Асарел

Ново хале за профилактични ремонти на Геострой

Иновациите като ключ за устойчивото развитие на бранша
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Иновации

Иновативен подход

Минно-геоложки университет 
Св. Иван Рилски и Минстрой 
Холдинг работят съвместно по 
мащабна научно-изследователска 
и внедрителска програма за 
по-ефективно и комплексно 
оползотворяване на минералните 
ресурси от рудни полезни 
изкопаеми и за устойчиво 
развитие на минерално-
суровинната индустрия на 
България. Съвместният им проект 
е в съответствие с най-добрите 
световни стандарти и практики.
В рамките на изследователската 
програма, колектив с ръководител 
проф. д-р Иван Нишков от 
Централна лаборатория по 
управление и преработка на 
суровини и отпадъци към МГУ 
Св. Иван Рилски разработи 
„Иновативен подход за комплексно 
управление на добива и 
преработката на оловно-цинкови 
руди в Горубсо-Златоград”. 

Обхват на проекта:

 ► Минераложки мониторинг 
на работните добивни места 
за определяне минералния 
състав на суровината. Целта 
тук е управление качеството на 
добиваната руда и получаване 
на изпреварваща информация 
при преработката ѝ в 
обогатителната фабрика.

 ► Минераложки мониторинг 
на междинни продукти в 
обогатителната фабрика, 
за определяне на рудните 
минерални фази, с цел 
управление качеството на 
крайните продукти – оловен и 
цинков концентрати.

 ► Нов технологичен и реагентен 
режим с дробно подаване на 
нови нетоксични флотационни 

реагенти за ефективно протичане на флотационния процес. Целта е 
да се получат оловни и цинкови концентрати с подобрени качествени 
характеристики, съгласно изискванията на металургията.

Иновативният подход е внедрен в Горубсо-Златоград и води 
до стабилни качествени и повишени количествени показатели. 
Произвежданите висококачествени метални концентрати отговарят 
напълно на изискваните параметри за металургичната преработка.

Внедрената технологична иновация за първи път ще бъде представена 
пред международната научна общественост на XXIV Световен минен 
конгрес (октомври 2016 г., Рио де Жанейро, Бразилия).

Представените данни за съдържание на вредни примеси в крайните 
продукти – кварц и олово в цинковия концентрат и цинк в оловния 
концентрат, показват, че в резултат на внедрения иновативен подход за 
комплексно управление на добива и преработката на оловно-цинкови 
руди в Горубсо Златоград се произвеждат висококачествени концентрати.

Иновативният подход за комплексно управление на добива и 
преработката на оловно-цинкови руди в Горубсо-Златоград осигурява 
рационално използване на природните ресурси и предотвратяване 
тяхното изчерпване. 

Реализираните в Горубсо-Златоград иновативни технологични дейности 
довеждат до екологично, ефективно и комплексно преработване на 
оловно-цинковите руди, съобразно изискванията на устойчивото развитие.

Създаването на иновации изисква целенасочени усилия в научните 
изследвания и мултидисциплинарен подход. В тази връзка - иновациите не 
са предизвикателство пред Горубсо-Златоград – те са реалност. 

Микрофотография на 
марматит (сиво) в асоциация 
с галенит (бяло)

Микрофотография на кварц 
(тъмносиво) в асоциация с 
галенит, сфалерит и пирит
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Конкурентоспособност и иновации – 

секторът на неенергийните суровини 

предлага решения

Корина Хебестрейт 
Изпълнителен директор, Евромин

През м. юни ЕС публикува своя 
годишен доклад за изпълнението 
на Европейското партньорство 
за иновации (ЕПИ) в областта на 
суровините: Карта за оценка на 
ЕПИ. Тя цели да направи оценка 
на състоянието на европейската 
индустрия и служи като основа 
за откриване на бъдещите 
предизвикателства.

Разбира се, националното 
производство на суровини е 
съществена част от икономиката 
на ЕС. То осигурява надеждни 
доставки за множество 
промишлености, разположени 
по веригата (например, 
производството на автомобили, 
химикали и електроника). 
Вътрешният добив на строителни 
полезни изкопаеми се е увеличил 
от седемдесетте години на 20 век, 
благодарение на което ЕС е 
независим по отношение на тези 
суровини в по-малка или по-голяма 
степен. 

От друга страна, през осемдесетте 
години имаше стагнация на 
вътрешния добив на индустриални 
материали, както и този на 
метали, който дори отбеляза 
лек спад въпреки същественото 
увеличаване на търсенето. От 
друга страна, данните на Евростат 
показват, че обработката на 
суровини в ЕС надвишава техния 

добив. Тази разлика може да бъде 
обяснена с вноса и рециклирането. 
Ако разгледаме по-отблизо добива 
на метали, ще установим, че в 
ЕС се добиват няколко метални 
суровини. Наистина ЕС има 
потенциал да увеличи сегашното 
си производство чрез откриване на 
нови производствени мощности. 
Независимо от това вътрешният 
добив на метали е в голяма степен 
недостатъчен за удовлетворяване 
на нуждите на ЕС от суровини.

Създаване на стойност и 
работни места

През 2012 г. суровинните 
производства, взети заедно, 
осигуряват 280 млрд. евро 
добавена стойност и над 4 млн. 
работни места. Но икономическото 
значение на суровинния 
сектор значително надхвърля 
икономическите дейности, 
тясно свързани с добивната и 
преработвателната промишленост.

Ако разгледаме само веригата 
на добавена стойност на 
металите, сигурната доставка 
на суровини е от съществено 
значение за работните места в 
производствените сектори по 
веригата. Тя включва производство 
на метални продукти, електроника 
и машини и оборудване. Обхванати 
са повече от 11 млн. работни 

места, което представлява 40% от 
заетостта и добавената стойност в 
целия производствен сектор на ЕС.

Ако ЕС иска да поддържа тази 
заетост, той трябва да гарантира, 
че секторът може да се разширява 
в Европа. По конкурентни и 
технически съображения секторът 
трябва да се автоматизира във 
възможно най-голяма степен, 
което означава загуба на работни 
места. Следователно, само ако 
цялата снабдителна верига в 
Европа може да бъде запазена и 
разширена, ще бъде възможно да 
се поддържа този важен компонент 
от икономиката на ЕС.

Иновации за 
конкурентоспособност

Иновациите са от съществено 
значение, за да може ЕС да запази 
своята конкурентоспособност на 
международно равнище. Няма 
налична статистика за разходите 
за проучване в ЕС, поради което 
секторът претендира ниска НИРД, 
което не отговаря на истината. 
Ако тези цифри се вземаха 
под внимание, положението 
би било различно. Дори ако 
разгледаме само водещите 
инвеститори в НИРД в областта 
на суровинния сектор, ще видим, 
че те са увеличили почти двойно 
годишните си разходи за НИРД от 
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2003 г. насам. В периода между 2003 г. и 2013 г. тези разходи са нараснали 
почти два пъти по-бързо от публичните инвестиции в НИРД. При сегашния 
икономически спад цифрите отново ще се понижат.

Необходимо е да се улесни достъпа до рисков капитал и да се 
подпомогнат компаниите да пуснат иновациите на пазара.

В същото време се наблюдава низходяща тенденция при заявките за 
патент в суровинния сектор в ЕС. Независимо от това през 2011 г. ЕС 
все още има дял от 36 % от заявките за патент, подадени общо от ЕС, 
Австралия, Канада, Япония, Русия и САЩ (показател 9).

За да може да запази лидерската си позиция в областта на иновациите, ЕС 
се нуждае от съответните познания и умения или от обучена работна сила. 
По-специално в сектора на минното дело и полезните изкопаеми вече се 
отчита съществен недостиг на специалисти.

Рамкови условия за минното дело в Европа

Ако разгледаме дейностите по геоложки проучвания, ще видим, че 
залежите от полезни изкопаеми на ЕС не са достатъчно проучени и 
експлоатирани. Геоложките проучвания са важна стъпка в цикъла на 
минното производство, защото те допринасят за откриване на нови 
залежи и отварянето на нови мини. Инвестициите в тези дейности също 
са малко въпреки потенциала от полезни изкопаеми в ЕС. Освен това 
през последните години инвестициите в проучването за метални полезни 
изкопаеми плавно намаляват, като в ЕС така и в световен мащаб. Това се 
дължи основно на отсъствието на стимули и достъп до рисков капитал, а 
не до липсата на потенциални ресурси.

Институционалната рамка — националната политика по отношение на 
полезните изкопаеми, данните за правата върху полезните изкопаеми, 
екологичното законодателство, общественото одобрение и др. – може 
както да създава трудности, така и да ускори развитието на минното 

дело. Политическата рамка, и по-
специално регулаторната структура 
са важни фактори, които влияят 
върху мотивацията за развитие 
на минното дело в ЕС. Честите 
изменения или приемането на 
ново законодателство, което 
променя изискванията и оказва 
влияние върху структурата на 
разходите, както и слабостите при 
прилагане са фактори, отблъскващи 
инвеститорите. Препоръчва 
се „разумно” изпитване на 
административните процедури.

Общественото одобрение е друг 
фактор със сериозно влияние върху 
дейността на минните компании. 
Данните показват, че общественото 
одобрение на добивните дейности 
в ЕС е ниско в сравнение с 
това на други икономически 
дейности, което отчасти се дължи 
на исторически причини, но 
също и на трайната политическа 
подкрепа за „сектора на услугите”, 
която при подпомагането на 
нови производствени сектори 
не би следвало да пренебрегва 
съществуващите производства. 

Решаващото значение на 
националните политики за 
добива

Националните политики за 
полезните изкопаеми, които 
гарантират сигурност на доставките 
на важни суровини и устойчивост 
на добивните дейности, както и на 
продуктите от тях, са от решаващо 
значение за икономическите 
политики.

Иновативни решения в европейските добивни компании
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Принципи за създаване на национални политики за полезни изкопаеми:

 ► ПРИНЦИП 1: СПРАВЕДЛИВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ
Разрешителни за проучване следва да бъдат предоставяни обективно и най-общо съобразно принципа за 
свободен и открит достъп при отсъствие на обстоятелства, които предполагат намесата на многопартийни 
интереси при евентуалното обявяване на обществена поръчка.

 ► ПРИНЦИП 2: ГАРАНЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТА
От проучвателната компания следва да се изисква поемането на траен финансов ангажимент, за да се 
поддържат правата за проучвателна дейност.

 ► ПРИНЦИП 3: СРОК НА ПРОУЧВАНЕ – ДОСТАТЪЧЕН ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАХОДИЩЕ
Проучвателната компания следва да може да запази правото на проучване за достатъчен период от време, 
за да има реална възможност да направи откритие с икономическо значение.

 ► ПРИНЦИП 4: ПРАВО НА ДОБИВ
„Правото на добив” е основен постулат във всеки кодекс на минното дело; то се отнася до изключителното 
право на добивната компания да произвежда полезни изкопаеми без намесата на трети страни, при 
условие че това право се предоставя въз основа на обективни критерии и независимо от лични 
пристрастия единствено под влияние на общи практически съображения, свързани със здравето, 
безопасността, околната среда и други подобни.

 ► ПРИНЦИП 5: СРОК НА ДОБИВ – ДОСТАТЪЧЕН ЗА МИННО-ГЕОЛОЖКО ОТКРИТИЕ
Минната компания трябва да има права върху добива на полезни изкопаеми до изчерпването на 
съществуващото рудно находище.

 ► ПРИНЦИП 6: ОБЕКТИВНИ, СПРАВЕДЛИВИ И ЯСНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ПРАВАТА
Минната компания трябва да има права върху добива на полезни изкопаеми до изчерпването на 
съществуващото рудно находище.

 ► ПРИНЦИП 7: НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПУБЛИЧНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
Съвременните минни кодекси следва да вземат под внимание механизми за ангажиране на местните 
общности, но възможността за налагане на «вето на общността» върху проектите трябва да бъде избягвана.

 ► ПРИНЦИП 8: ПРОЗРАЧЕН И БАЛАНСИРАН ЕКОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД
Екологичното одобрение за предложените минни обекти следва да се основава на принципа, че 
проучването и експлоатацията следва да бъдат подпомагани, когато има разумни основания за това; 
процесът следва да включва ясни и обективни критерии, с помощта на експертен принос в определени (и 
спазени) времеви рамки, с цел намаляване на влиянието върху околната среда, когато това е възможно, и с 
правото на обжалване или преразглеждане.

 ► ПРИНЦИП 9: ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВОТО НА ДЪРЖАВАТА ДА НАСЪРЧАВА ПРОУЧВАНЕТО И 
ЕКСПЛОАТАЦИЯТА
Всички минни кодекси следва да разглеждат евентуалната необходимост, в ограничен брой случаи, за 
държавна намеса за преодоляване на регулаторни, финансови или други пречки за развитието или 
трайното изпълнение на даден проект.

 ► ПРИНЦИП 10: ДАНЪЧНА СВОБОДА
Минната компания следва да има свобода да реализира стойността на направената инвестиция.

Конкурентоспособност и иновации – секторът 

на неенергийните суровини предлага решения
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Екологична и социална устойчивост

Приспособяването към изменението на климата е едно от основните 
бъдещи предизвикателства пред суровинния сектор.

Данните за емисиите във въздуха показват, че производството на 
суровини вече не влияе върху замърсяването на въздуха и емисиите 
на парникови газове. В периода между 1995 г. и 2009 г. емисиите от 
производството на суровини в ЕС намалява с 10-40 %. При условие че 
много сектори от суровинното производство са енергийно интензивни, 
това намаление е отражение на икономическия спад, преминаване към 
други видове горива и увеличеното използване и ефективността на 
системи за управление на енергията и емисиите във въздуха в рамките на 
ЕС.

Здравето и безопасността на работното място заемат важно място в 
социалната устойчивост. Въпреки че професионалните рискове са 
сравнително високи в суровинните сектори – процентът на злополуки е 
същият, както при други високорискови сектори като строителството – 
броят злополуки намалява от средата на деветдесетте години на миналия 
век. Новите технологии ще продължат да намаляват опасностите и 
рисковете в сектора.

Освен това, суровинният сектор в ЕС е световен лидер по отношение на 
устойчивостта. Около 1/3 от отчетите в суровинния сектор в рамките на 
Глобалната инициатива за отчитане (GRI, ГИО), са подадени от компании 
със седалище в Европа.

Европейската асоциация 
на минните индустрии 
(Евромин) е официалният 
представител на европейската 
промишленост за добив на 
метали и суровини. Основната 
цел на нейните членове 
е развитието на сектора и 
поддържането на връзки с 
европейските интистуции на 
всички равнища. Асоциацията 
предоставя услуги на своите 
членове във връзка с 
политиката на ЕС и предлага 
мрежа за сътрудничество и 
обмен на информация в целия 
сектор в Европа. Тя също 
поддържа контакти с минната 
общност по целия свят.

Членовете на Евромин са 
големи и малки компании, 
които, заедно със своите 
дъщерни компании в Европа 
и останалата част от света, 
осигуряват работа на повече 
от 350 000 души. В резултат на 
тяхната дейност се произвеждат 
повече от 42 различни видове 
метали и полезни изкопаеми. 
Европа е световен лидер в 
производството на някои 
метали и полезни изкопаеми.

Социално-икономически комитет, ЕК
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Марина Стефанова 
Изпълнителен директор на Бълграската мрежа на Глобалния договор на ООН

КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ. СОР21. 

БИЗНЕСЪТ

„Вашето посвещение, лидерство и партньорство са необходими 
повече от всякога“. 

Бан Ки-мун, Генерален секретар на ООН

В края на 2015 г. в Париж, 
бе прието историческо 
международно споразумение за 
климата. Експертите определиха 
резултата като „повратна 
точка“ за ограничаване на 
климатичните промени. За някои 
икономически сектори това бе 
сигнал за края на техния „обичаен“ 
бизнес. През изминала година 
Франция насърчаваше всички 
заинтересовани страни да заявят 
своята подкрепа и да се ангажират 
с конкретни действия. По време 
на срещата на високо равнище 
на официалния портал на COP21 
бяха регистрирани почти 11 000 
ангажименти от 2250 населени 
места в 150 региона, 2025 
компании, 424 инвеститори, както и 
235 организации на гражданското 
общество. Безпрецедентната 
подкрепа и получените конкретни 
обещания за действие от 
всички заинтересовани страни 
създадоха атмосфера на доверие и 
допринесоха за успеха в Париж. 

Какви ангажименти поеха 
компаниите?

Caring for Climate Initiative: 
Над 450 изпълнителни директори 
от 65 страни и 30 индустрии 
се ангажираха да си поставят 
конкретни цели, да докладват 
за напредъка и да работят с 

политиците за засилване на 
климатичните действия.

Научно поставени цели: 
Над 100 фирми от цял свят се 
ангажираха да уеднаквят своите 
цели за намаляване на емисиите 
с нивото на глобалните цели за 
декарбонизация, които предвиждат 
ограничаване на повишаването на 
температурата под 2°C.

Отговорно ангажиране в 
политиките за климата: Над 100 
международни компании се 
ангажираха да участват в процеса 
на формиране на политики за 
климата.

Цена на въглерода: 65 компании 
с 1,9 трилиона USD обща пазарна 
капитализация от 20 сектора 
калкулираха цена на въглерода 
в дългосрочните си стратегии, 
инвестиционните си решения 
и застъпническите си кампании 
за обществени политики и ще 
докладват своя напредък в тази 
посока.

79 изпълнителни директори от 
Alliance of CEO Climate Leaders, 
чиито корпорации регистрират 
2,13 трилиона USD годишни 
приходи, се ангажираха публично 
да намалят екологичния и 
въглеродния отпечатък на своите 

компании; да зададат цели за 
намаляване на техните емисии и 
да си сътрудничат по веригата за 
доставки и в различните сектори.

Над 100 фирми със 100 USD обща 
пазарна капитализация и 30 
институционални инвестиционни 
посредници се ангажираха да 
оповестяват редовно информация, 
свързана с изменението на климата 
в своите ежегодни отчети.

Конкретни, последователни, 
прозрачни

„Работата не свършва със 
споразумението на COP21, тя 
тъкмо сега започва.“

Преди и след COP21 как да 
ограничим затоплянето с до 2оC 
е тема, по която дебатира цялото 
човечество. Има, обаче, безспорни 
твърдения: 

 ► Технологиите, от които се 
нуждаем, за да постигнем целта 
на COP21, вече съществуват.

 ► Тези технологии трябва да 
заработят в много по-голям 
мащаб.

 ► Трябва да действаме много 
бързо. 

 ► Те имат изключително висока 
цена.
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Устойчиво развитие

И докато правителствата и 
инвеститорите се опитват да 
изчислят и да се споразумеят 
за разходите, то компаниите 
имат друга задача. Те трябва 
да трансформират своите 
бизнес модели, да пренасочат 
своя капитал за инвестиции в 
технологии, които намаляват 
въглеродните емисии, и да 
комуникират прозрачно своите 
усилия в посока управление 
на екологичния отпечатък на 
дейността си. Най-смелите 
от тях отиват и по-далеч – 
търсят решения да превърнат 
климатичните предизвикателства в 
пазарни възможности.

Ако това звучи сложно и отнесено, 
ето няколко практични стъпки:

1. Научете повече по темата. 

2. Присъединете се към 
съществуваща и утвърдена 
инициатива/общност, от 
която можете да почерпите 
бързо успешен опит, знания 
и насоки. В България такава 
е Българската мрежа на 
Глобалния договор на ООН. 
От 2007 г., съвместно с UNEP 
и UNFCCC, ние ръководим 
глобалната инициатива „Грижа 
за климата“ (Caring for Climate). 
Днес тя обединява повече от 
450 компании, които до 2013 
отчетоха намаление на своя 
въглероден отпечатък с 12%. 

3. Анализирайте своята дейност 
и изгответе стратегия за 
управление на климатичните 
промени и адаптиране на 
бизнеса. 

4. Поставете си ясни, конкретни и 
измерими цели за намаляване 
на парниковите емисии. 

5. Оределете своя вътрешна/
доброволна цена на отделяните 

въглеродни емисии. Тази цена 
трябва да бъде достатъчно 
висока, за да повлияе на 
инвестиционните Ви решения. 

Може би климатичните промени са 
неизбежни, но останалото зависи 
от Вас.

За последващо четене:

http://web.unep.org/greeneconomy 
http://caringforclimate.org/ 
http://sciencebasedtargets.org/faq/ 
http://www.worldbank.org/en/programs/pric-
ing-carbon

XXII-та конференция на ООН за 
климатичните промени (COP 
21)

На конференцията за климата 
в Париж през декември 2015 г., 
195 държави приеха първото 
по рода си универсално, 
правно обвързващо глобално 
споразумение за климата. То 
съдържа глобален план за действие 
с цел ограничаване на глобалното 
затопляне до под 2°C.
Споразумението ще влезе в сила 
през 2020 г., след като 55 страни, 
които представляват най-малко 
55% от глобалните емисии 
депозират своите инструменти за 
ратификация.

Правителствата се съгласиха да:

 ► запазят повишаването 
на средната глобална 
температура до под 2°C над 
прединдустриалните равнища;

 ► да ограничат увеличението до 
1,5°C, защото това намалява 
значително рисковете и 
въздействията от изменението 
на климата;

 ► да си сътрудничат в различни 
области, вкл. системи за ранно 
предупреждение, аварийна 
готовност и застрахователен 
риск;

 ► да мобилизират USD 100 
милиарда годишно до 2020 
г. за изпълнение на поетите 
ангажименти;

 ► да проследяват и текущо да 
докладват напредъка си.

Българската мрежа на 
Глобалния договор на ООН 
е сдружение на компании, 
висши учебни заведения и 
неправителствени организации, 
в които всички вярват че:

 ►мисията на човека е да бъде
 полезен;

 ► свободният труд е творчество;

 ► само създавайки за другите, 
могат да създадат себе си, и

 ►по този начин могат да бъдат 
пример за децата си.

Мрежата в България обединява 
35 члена, които създават 
колективни проекти с 
обществена значимост, които 
имат положителен ефект върху 
устойчивото развитие на 
бизнеса и обществото. Най-
значимите от тях са „Гордея се 
с труда на моите родители“ и 
„Отговорният избор“.

БМ на ГД осъществява своята 
дейност на основата на 
принципите на Глобалния 
договор на ООН и е национална 
партньорска организация на 
CSR Europe за България.
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Образование и бизнес

Отговорността за бъдещето 
започва с грижа за настоящето. 
Това мото е валидно както за 
опазването на околната среда, 
за здравето и безопасността 
на работещите, така и за 
образованието.

Когато се говори за образование, 
често на преден план се изтъква 
нуждата от кадри, които след време 
да поемат работата и управлението 
на процесите в добивните 
компании. Това неминуемо е така. 
Но ангажиментът на българската 
минерално-суровинна индустрия 
към следващото поколение 
минни инженери и още повече 
към младите хора, които търсят 
ориентация за професионална 
реализация, се забелязва с 
мащабните целенасочени 
инициативи. Нещо повече, ние сме 
свидетели на регулярни практики, 

някои от които с продължителност 
над десетилетие. Тяхната цел е 
да покажат минната професия 
като интересна, привлекателна и 
носеща удовлетворение.

Включването на младите

Най-популярният и ефективен 
начин да се приобщят студентите 
към бранша е те да участват в 
студентска практика в добивна 
компания. Така пряко придобиват 
впечатления и правят първи 
крачки към разбирането на 
добивната индустрия.

Добър пример в това отношение 
е проект “Студентски практики”. 
Това, всъщност, е един от най-
успешните европейски проекти във 
висшето образование. Участието 
на МГУ Св. Иван Рилски в 
проекта изигра положителна роля 

за професионалната реализация 
на студентите. Постоянната 
координация и професионалното 
управление от страна на екипа на 
Министерство на образованието 
и науката създаде работна среда, 
в която всички участници бяха 
мотивирани да изпълняват 
качествено и отговорно своите 
задължения.

Най-доброто доказателство за тези 
констатации е фактът, че всички 
студенти от МГУ, които започнаха 
практика по проекта, завършиха 
успешно. 

По последни данни от МГУ, в 
проекта са участвали 1062 от 
неговите студенти, като 515 са 
завършили практиката и на 117 им 
е предложена работа. В очакване 
на продължение, допълнително 
134 студенти вече имат потвърдено 

Партньорството бизнес-образование като отличителна черта на добивната ни 
индустрия
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Пътят напред

от работодателите съгласие за 
провеждане на обучение.

“Най-впечатляващото от 
работата по проекта са няколкото 
случаи, в които студенти 
предпочетоха да започнат работа 
в наши предприятия, вместо да 
пътуват в чужбина. Очевидно е, че 
когато се създава една обективна 
конкурентна среда, нещата се 
случват.” – споделя доц. д-р Юли 
Радев, ръководител на Центъра за 
кариерно развитие към МГУ.

Броят на регистрираните фирми, 
предлагащи стаж и работа на 
студенти от МГУ, е над 90. Наред 
с водещите фирми от бранша 
като Асарел Медет, Дънди 
Прешъс Металс Челопеч, Елаците 
Мед, Овергаз Инк, Горубсо 
Златоград, успешно се развива 
партньорството с представители 
на малкия и средния бизнес като 
Вимаг Инженеринг, Транссистем, 
Тера Арс, Почвен мониторинг, Лого 
Къмпани и др. 

В рамките на проекта, най-голям 
интерес към ангажирането на 
студенти от МГУ за практическо 
обучение проявиха от Горубсо-
Кърджали, ЧЕЗ България, 
Транссистем и др.

Ролята на наставника

Наставникът и студентът изграждат 
професионална връзка, за да 
може практиката да е успешна и 
за двамата. Студентът, очаквано, 
се стреми да се докаже и да научи 
повече от престоя си в програмата. 
Наставникът, от своя страна, цели 
неговата група студенти да е сред 
най-добре представилите се и 
повече от тях да бъдат избрани от 
компаниите-домакини за постоянна 
работа. Нещо повече, наставникът 
е истински съпричастен с 
реализирането на своите студенти 

в престижни проектантски 
организации и производствени 
отдели, предимно в минния бранш.
Студентската практика играе 

важна роля във формирането 
на интелекта и социалното 
възпитание на младите хора, като 
ги учи на отговорност, показва 
им възможностите, които стоят 
пред тях и им дава шанс за по-
нататъшна реализация и развитие.

Посещенията, които се 
осъществяват, дават на 
академичния наставник, на 
фирмите, участници в проекта, 
както и на самите студенти, 
усещане за сигурност и коректно 
извършена работа.

„В лицето на своите ментори, 
някои от практикуващите 
студенти разпознаха своите първи 
работодатели. Редица компании, 
участвали в програмата, дадоха 
възможност дори да вземат пряко 
участие при разработването 
на екологични проекти, при 
извършването на сондажни 
работи, да работят със съвременни 
сканиращи устройства като 
3D-скенер и т.н.“ – споделя доц. 
д-р инж. Евгения Александрова, 
академичен наставник на 48 
студенти за период от 2 години.

Участниците са доволни от 
възможността да приложат на 
практика уменията, усвоени в 

МГУ, работейки във фирми, които 
разполагат с високотехнологично 
модерно оборудване, свързано 
с използването на най-новите 
софтуерни технологии.

„Моите студенти споделят 
своята удовлетвореност от 
практиката: придобитият опит 
им е бил полезен и оценяват високо 
помощта от приемащата ги 
фирма, както и равностойното им 
включване в работните екипи.“ – 
казва гл.ас. Десислава Симеонова, 
академичен наставник. Двама от 
нейните студенти започват работа 
в Електрон-М и ЧЕЗ Радпределение, 
където са били на стаж. „Сега те 
могат да се похвалят, че са добре 
реализиращи се млади хора.“ – с 
гордост казва тя.

Подобренията

Друг академичен наставник 
доц. д-р инж. Христо Стоев сочи, 
че в интерес на всички е да 
се подпомогнат пътуванията 
до рудниците. Вариант би бил 
да се увеличат часовете на 

Група студенти на терен със своя 
преподавател

Студент-геолог и наставникът ѝ в ДПМ 
Челопеч
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хора. „Много съм доволен и от организацията на практиката и от 
наученото във фирма Изи 3D. Научих нови програми за 3D моделиране. 
Смятам, че тази платформа трябва да се обогати и развие.“ – казва 
Любомир Мешеков, спец. КТИД.

Студентите изтъкват и други положителни страни от програмата. Наред 
с прилагането на практика на наученото под насоките на ментора, 
студентите получават и стипендии. Дори някои от тях успяват с тези суми 
да покрият таксата за обучение за следващата година.

Всеки един от тях препоръчва програмата да се надгради и да се развие, 
за да могат повече млади хора да надграждат своите теоретични знания и 
да усъвършенстват своите умения на практика.

„По време на практиката си имах възможността да се запозная с 
технологичните процеси за производство на злато. Тази практика 
ме накара да продължа да се развивам в професионална насока: вече 
уча магистратура в МГУ в същото направление, защото по време на 
практиката си, аз се запознах с бъдещата си професия.“ – казва Емине 
Мюмюн, специалност „Обогатяване и рециклиране на суровини“.

Стажантските програми и приемствеността

Създаването на възможност за реализация на младите специалисти 
чрез предоставяне на подходящи работни места и инвестиция в 
тяхното професионално развитие е един от ангажиментите, свързани 
със социалната отговорност на групата Геотехмин и важен елемент от 
ефективната политика по управление на човешките ресурси на Елаците-
Мед.

Компанията провежда стажантска програма от 2011 г., като целта ѝ е да 
привлече млади специалисти. Тя им дава възможност за професионално 
ориентиране в реални условия. „За нас е важна приемствеността между 
поколенията, обмена на натрупаните знания и опит, както и подбора 
и развитието на кадри, необходими за производствените направления 

наставниците, а гл.ас. Десислава 
Симеонова добавя, че това не 
само би подпомогнало по-добрата 
логистика, но и би увеличило 
възможността на наставника да 
набира информация от стажантите 
и да анализира своите наблюдения.

Гласът на студентите

Студентската практика съчетава 
както „сблъсък с новото и 
неизвестното“ в приложната област 
на знанията, така и ентусиазмът 
и стремежът към себеразвитие у 
младия човек. 

„В стажантската академия на 
Овергаз Инк. получих информация, 
която по никой друг начин не 
бих могла да получа.“ – споделя 
Миглена Янкова от специалност 
Приложна геофизика, която от 
1 август 2015 г. вече работи 
в отдел Качествен контрол и 
метрология на Асарел-Медет. 
„Бяха ми предоставени най-
съвременни софтуерни продукти 
за цифровизация, визуализация, 
обработка и интерпретация на 
сондажно-геофизични данни. Така 
написах и защитих с отличие 
магистърска работа на тема: 
Качествена и количествена 
интерпретация на сондажно-
геофизични данни от сондажи в 
Североизточна България.“ Миглена 
се запознава с практическата 
работа на петролен геолог „очи 
в очи“. „А невероятният екип от 
млади специалисти – сред които 
на първо място е моят ментор г-н 
Никола Сечкарьов (бел.ред. – член 
на УС на БМГК), работещи в отдела 
Търсене и проучване на нефт и 
газ - ми предаде своите знания и 
умения за обработка на каротажни 
диаграми.“

Модерните техники за 3D 
сканиране и принтиране са сред 
най-привлекателните за младите 

Студентски практики в Асарел-Медет

Партньорството бизнес-образование като 

отличителна черта на добивната ни индустрия
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Студенти добавят стойност

По време на практиката си в гр. Белоградчик, група студенти 
създават база данни за геоложките забележителности на Геопарк 
Белоградчишки скали. Тя включва подбор, експертна оценка и 
научно описание на геотопите за кандидатстването на геопарка 
в ЮНЕСКО. По време на практиката са описани и маркирани 
няколко геопътеки в района на Белоградчишките скали. Оформена 
е колекция от стотици скални образци за новопостроения 
посетителски център в града, която ще се експонира във витрините 
на новия геоложки музей.

„Създадохме геоложка карта на геопарка в Arc GIS с нови данни за 
геоложкия строеж на района. Цялата база данни за геологията на 
Белоградчишкия регион послужи като основа за разработването 
на апликационното досие при кандидатстването на геопарк 
„Белоградчишки скали” в Европейската Мрежа от геопаркове през 
2014 г.“ - споделя проф. д.г.н. Д. Синьовски, също академичен 
наставник.

Студентите заедно с наставника си получават признание от местната 
власт. Те са приети от кмета на община Белоградчик г-н Борис 
Николов, който им благодари за извършената работа. Той изрази и 
надежда, че студентите и в бъдеще ще помагат със своите познания 
за развитието на един от най-бедните региони в Европа.

на фирмата“, казва инж. Симона 
Събкова, директор „Човешки 
ресурси“, Елаците-Мед.

През 2016 г., за шеста поредна 
година, програмата дава 
възможност на младежи от 
техническите и икономическите 
специалности от различни висши 
учебни заведения да работят 
в отдели и структурни звена 
на дружеството през летните 
месеци и да получат информация 
и опит, които ще бъдат от полза 
за бъдещата им професионална 
реализация. Всички стажанти 
имат възможност да се запознаят 
отблизо с дейността на Елаците-
Мед. 

Платеният летен студентски стаж 
е с продължителност от юли до 
септември. Провежда се в реална 
работна среда в Обогатителен 
комплекс, с. Мирково, и в 
Рудодобивен комплекс, гр. 
Етрополе. Стажантите работят под 
ръководството на наставници с 
доказан професионализъм и богат 
опит.

Инвестиции в образованието 
на младите

Дванадесет години подред Дънди 
Прешъс Металс инвестира в 
образованието на младите хора. 
Ежегодна практика за дружеството 
е да обучава ученици и студенти 
в рамките на лятна стажантска 
програма.

С традициите си в осигуряването на 
практически опит в реална работна 
атмосфера, компанията подкрепя 
десетки студенти по пътя им към 
различни специализирани области 
като геология, геомеханика, 
обогатяване и рециклиране 
на суровини, маркшайдерство, 
разработка на полезни изкопаеми и 
минно инженерство. 

На Калето с ментора Любомир Веселинов
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Големият интерес на студенти 
от различни университети за 
стаж в рудник Челопеч, е повод 
дружеството всяка година да 
обновява и развива своята 
стажантска програма. Новост 
от последните две-три години 
е възможността студенти от 
гр. Крумовград и района да се 
обучават в различни отдели 
на ДПМ Челопеч като по този 
начин се подготвят практически 
за бъдещото производство в 
Крумовград.

През 2016 г. близо 400 студенти 
от различни специалности 
кандидатстват по обявите в 
различните отдели на компанията. 
За втора година 6 студенти имат 
възможност да се запознаят и с 
работата на екипа в Крумовград.

Стажантските програми осигуряват 
двупосочна полза – и за студентите, 
и за дружеството. От голямо 
значение е мотивацията на 
младите хора, която демонстрират 
в първите си стъпки в реална 
работна среда. Благоприятно за 
компанията е наемането на млади 
хора с подходящо образование 
и мотивация. Опитът показва, че 
такива стажанти придобиват опит 
по-бързо и след като бъдат наети 
на работа се развиват успешно в 
професията си.

Учебни практики 

Освен лятна стажантска програма, ДПМ Челопеч предоставя възможност 
студенти от МГУ Св. Иван Рилски и СУ Св. Климент Охридски да 
усъвършенстват теоретичните си знания и на практика чрез провеждането 
на учебни практики. В периода от април до юли компанията посреща над 
140 студенти, чиято практика в предприятието е с продължителност от 
един до пет дни. 

Макар и много ангажиращо, добре проведените учебни практики са ценен 
опит и подпомагат качеството на обучение. Ползите от предоставената 
възможност са както за студентите, така и за преподавателите, които 
постоянно актуализират познанията си за съвременните производствени 
практики.

Добре дошли!

За тринадесета поредна година в Асарел-Медет стартира стажантската 
програма на дружеството. На 1 юли с „Добре дошли“ бяха приветствани 
първите за 2016 г. 30 студенти. Те кандидатстваха и бяха одобрени, за 
да придобиват нови знания и професионални умения в панагюрската 
компания.

Стажантите са разпределени в основните производствени цехове и 
административни отдели, като в продължение на един или повече 
месеца ще бъдат част от екипа на дружеството. Сред тях са студенти 
от водещи български университети като СУ Св. Климент Охридски, ПУ 
Паисий Хилендарски, МГУ Св. Иван Рилски, Технически университет, УНСС, 
Икономически университет – Варна, Стопанска академия в Свищов и др. 
Тази година стажантската програма има два етапа: първият е в периода 
1 - 31 юли, а от 1 август в нея ще бъдат включени и други амбициозни 
студенти.
„Стажантската програма на Асарел-Медет e един от начините рано 
да идентифицираме талантливите бъдещи професионалисти и да 
подпомогнем тяхното израстване. Тя е насочена към студенти, желаещи 

Студентски стаж в ДПМ Челопеч

Студентски стаж в Асарел-Медет

Партньорството бизнес-образование като 

отличителна черта на добивната ни индустрия
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да приложат наученото на 
практика и амбицирани да 
успеят. Програмата дава шанс на 
младежите да открият силните си 
страни и да положат основите на 
успешна кариера. Стажът при нас 
е максимално полезен за младежите. 
Студентите имат шанс да се 
запознаят с реалната работна 
среда, правилата и атмосферата 
във водеща минна компания.” - 
коментира след старта на първия 
етап изпълнителният директор на 
Асарел-Медет инж. Делчо Николов.

Ежегодно броят на желаещите да се 
включат в стажантската програма 
на компанията расте. Показателен 
за това е фактът, че по време 
на форума „Дни на кариерата”, 
проведен в началото на 2016 г., над 
500 млади хора проявиха интерес 
към щанда на дружеството. 

В досегашните 12 издания на 
Програмата са взели участие 
над 500 стажанти, като повече 
от 100 вече са част от екипа на 
дружеството, информират още от 
отдел „Персонал”. Само през 2015 г. 
участваха 59 студенти. 

Дуално обучение

По инициатива на Асарел-Медет 
в община Панагюрище стартира 
пилотен модел на дуална система 
за професионално обучение. Така 
на практика на местно ниво се 
прилага браншовият модел на 
БМГК за подготовка на кадри.

През Учебната 2015/2016 г. 
партньорството между Асарел-
Медет и Професионалната 
гимназия по индустриални 
технологии, мениджмънт и туризъм 
в града се гради върху четири 
нови утвърдени специалности.
Учениците, завършили седми клас, 
кандидатстваха за специалността 
„Минна електромеханика”. Пред 

осмокласниците вариантите бяха 
три – „Добивни и строителни 
минни технологии”, „Обогатителни, 
преработващи и рециклационни 
технологии” и „Автотранспортна 
техника”. 

Дуалната система дава възможност 
част от обучението да се провежда 
в предприятието, в реална 
производствена среда, като дава 
шансове за стипендии и наемане 
на работа в компанията. Освен 
това завършването на една от 
тези специалности е много добра 
основа за продължаване на 
образованието във висше учебно 
заведение, както и възможност за 
студентска стипендия от Асарел-
Медет при избор на специалност, 
необходима за предприятието.

Подкрепа за искащи знания

Чрез проекта „Образование 
за всички“ Фондация Асарел 
осигурява условия за равен достъп 
до образование на ученици в 
неравностойно положение от 
община Панагюрище. Ученици 
от училищата в общината, които 
имат отличен успех и по-малко от 5 
неизвинени отсъствия, получават 
стипендии от Фондацията. 
Стипендиантите са от 8 до 12 клас и 
учат в училищата от общината.

Проектът осигурява още и 
безплатни учебници на деца от 

Ученици се запознават с дейността на 
Асарел-Медет

социално слаби семейства, като 
110 са учениците, подпомогнати 
с учебници през 2015 г. Чрез 
тази инициатива се оказва 
подкрепа (транспорт и учебници) 
и на социално слаби жители на 
общината, които са надхвърлили 
ученическата възраст, но са 
записали задочна форма на 
обучение в Професионалната 
гимназия. 

В този проект Фондация Асарел си 
партнира с Община Панагюрище 
и ръководствата на всички 
шест училища в общината. 
Анализите показват, че над 90% 
от подпомогнатите ученици са 
повишили успеха си. Мнението 
на директорите на училища и на 
самите педагози е, че така се е 
повишило и качеството на учебно-
възпитателния процес, а учениците 
са по-подготвени и по-мотивирани.
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Опазване на околната среда

Надграждане на законовите изисквания за опазване на околната среда

Опазването на околната среда 
е сред водещите приоритети 
на компаниите от минерално-
суровинната индустрия. Един от 
основните принципи, на който 
се основават политиките им за 
опазване на околната среда, 
е задължението за спазване 
на приложимите нормативни 
изисквания на българското 
екологично законодателство.

Следвайки принципите на 
устойчивото развитие, водещите 
добивни компании обаче 
показват, че спазването на 
законодателството е само първата 
крачка на тяхната екологична 
отговорност. Стремежът към 
постоянни подобрения, към 
съвършенство в процесите 
и планирането и оттук – в 
представянето, позиционират 
Каолин и Асарел-Медет като 
лидери в превантивното опазване 
на околната среда.

Крачка напред

„Нашата политика е не да чакаме 
някой отвън да ни каже какво 
не е наред и да ни притиска да 
го подобряваме или поправяме. 
Ние сами се контролираме, 
правим мониторинг и навреме 
предприемаме разумните 
превантивни действия.“ – заявява 
инж. Мариела Джиджинкова, 
ръководител на отдел Екология в 
Асарел-Медет.

„Ако ограничим нашата политика 
само до задължителното спазване 
на действащото законодателство 
това значи, че се задоволяваме само 
с основното ниво. За компания със 
стремеж към растеж и постоянно 
развитие, това е недопустимо.“ – 
споделя инж. Валентина Добрева, 
ръководител Направление 
Екология и ЗБР в Каолин.

Философията на модерния добив 

на полезни изкопаеми включва 
разбирането за законовите 
изисквания като очертаващи пътя, 
по който една компания трябва 
да върви. Те задават насоката и 
чертаят границите, които не бива 
да се преминават. 

„Както човек трябва да се грижи 
за здравето си превантивно, 
така и ние като компания търсим 
непрекъснато иновативни 
решения за предотвратяване на 
щетите за околната среда и за 
цялостен екологосъобразен подход 
за управление на нашите бизнес-
процеси.“ – допълва още инж. 
Добрева.

“Крайната цел е постигане на 
баланс между икономическите 
интереси на бизнеса и 
отговорността му към 
обществото и към следващите 
поколения по отношение на 
околната среда.
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Яркият пример тук е на Асарел-
Медет. „Неслучайно още през 2002 
г. ние станахме първата българска 
компания в страната – забележете 
в страната, не само в нашия 
бранш или в тежката индустрия, 
която се сертифицира по ISO 
14001 - за опазване на околната 
среда.“ – с гордост коментира инж. 
Джиджинкова.

За мнозина е известен 
класическият пример на Асарел 
Медет, когато още от 1988 г. 
функционира Комплексен 
екологичен полигон, създаден в 
партньорство с БАН и различни 
научни институти. Полигонът 
въведен в експлоатация 10 години 
- преди задължителното законово 
изискване.

Обещано и изпълнено

Мащабни и отговорни бизнеси 
като добивния изискват 
последователни и надграждащи 
мерки за управление на процесите 
по опазване на околната среда, 
както и достатъчно инвестиции. 
Тези мерки кореспондират с 
дейностите за корпоративна 
социална отговорност, защото 
добивът засяга местната общност, 
където реално живеят семействата 
на работещите в предприятията. 

„Опазването на родния Панагюрски 
край, в който живеят над 97% 
от нашите колеги, намира израз 
в нашите инвестиции за 
внедряване на екологосъобразни 
технологии и модерна техника, 
в изпълнението на фирмени 
екологични проекти и стриктното 
спазване на регламентираните 
норми съгласно комплексното 
разрешително за дейността и 
международния стандарт ISO 
14001.“ – аргументира грижата за 
хора и природа инж. Джиджинкова. 
Неслучайно девизът на Асарел-

Медет изтъква баланса и единството на човек и природа.

Доказателство за тези думи са цифрите и изпълнените проекти. За 
последните 15 г. Асарел-Медет инвестира над 80 млн. лв. в екологични 
проекти. Така компанията гарантира спазването на всички емисионни 
ограничения за опазването на околната среда. Тя разработва и изпълнява 
собствена годишна програма „Екология”, която включва ефективен 
мониторинг, рекултивиране на нарушени от минната дейност терени, 
надеждна работа на системата от хидротехнически съоръжения, както и на 
трите пречиствателни станции на дружеството (за руднични, дренажни и 
отпадно-битови води). 

над 80 млн. лв.

инвестира Асарел-Медет в екологични проекти (1999-2015)

Само за 2015 г. изпълнението на Програмата възлиза общо на 4,329 млн. 
лв. Сумата включва и експлоатационните разходи за пречиствателните 
станции, и мероприятия за опазване и възстановяване на околната среда 
в района на рудника. Отделно дейностите по опазване на почвите и 
рекултивация са на стойност 1,518 млн. лв.

При Каолин личи стремежът към 
непрекъснатото подобряване на 
енергийната ефективност. Един от 
успешните проекти на компанията 
е изграждането на инсталация 
за алтернативно гориво за 
заместване до 50% на използвания 
природен газ с биомаса. Друг 
проект е насочен към подобряване 
на енергийната ефективност в 
производството - подмяна на 
топлоизолация на мощностите 

за сушене на каолин. А мерките за утилизиране на отпадната топлина 
от сушилния процес са сред примерите за надграждане на системата за 
енергиен мениджмънт. 

„Ние се стремим към оптимално използване на природните ресурси. 
Начините за това са много: чрез селективен добив на необходимите 
качества суровина, чрез изследователска и внедрителска програми 
за намаляване на технологичните отпадъци, чрез увеличаване на 
производителността и чрез нови продукти.“ – посочва инж. Добрева. 
„Наша отговорност са както възстановяване на продуктивността 
на нарушените терени чрез рекултивацията им, така и опазване на 
биоразнообразието в тях.“

Открояващите се реализирани проекти на Асарел-Медет включват 
цялостната техническа и биологична рекултивация на Окисно 
насипище, възстановяването и рекултивационните дейности в района 

Каолин Ветово - кварцкаолин
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на Източно насипище. Общият бюджет на програмата за опазване 
на водите и въздуха, мониторинг на компонентите и факторите на 
околната среда възлиза на 2,811 млн. лв. През 2015 г. са изпълнени 
различни мониторингови проучвания на флората и фауната в района на 
дружеството. Продължава и публичният мониторинг на състоянието на 
водите в района, което от 2011 г. се следи чрез автоматизирани станции 
от последно поколение, предаващи непрекъснато данни в реално време. 
Уникален пример за българската индустрия изобщо е, че данните от 
мониторинга на водите в района могат да се видят в реално време – 24/7, 
от всички заинтересовани страни на уебсайта на компанията.

За да осигури минимизиране на 
неблагоприятното въздействие 
от добива и преработката на 
индустриални минерали, Каолин 
осъществява непрекъснат 
контрол чрез идентифициране 
на потенциалните рискове и 
планиране на операции, свързани 
с определените значими аспекти 
на околната среда, в съответствие 
с политиката, общите и конкретни 
цели по околна среда.

Компанията създава, прилага и поддържа процедури, касаещи 
определените значими аспекти на околната среда и планира ефективни 
средства за оперативно управление – от поддръжка на съоръженията 
през физически средства за контрол до обучен персонал. Крайната цел 
е ежедневно ефективно производство с контрол или намаляване на 
вредните въздействия и предотвратяване на инциденти.

Отличителните черти

В търсене на отличителните черти на водещите добивни компании 
двамата ни експерти посочват тези, които най-добре характеризират 
собствените им компании. „Водещите компании у нас разбиха остарелите 
митове за добивната индустрия като непривлекателна, неекологична 
или неефективна. От цялото ни общество трябва да се знае, че 
редица дружества инвестираха огромни средства и вече са модерни 
производствени комплекси с автоматизирани системи за управление, 

съвременна техника и нови 
технологии. “ - посочва инж. 
Джиджинкова.

В отговор на глобалната тенденция 
на съвременното общество към 
постигане на устойчиво развитие и 
повишаващата се чувствителност 
по темата от страна на местните 
общности и клиенти, българските 
добивни компании се стремят да 
отговорят адекватно като обръщат 
все по-голямо внимание на най-
добрите налични технологии за 
добив и преработка с все по-голям 
акцент върху минимизиране на 
неблагоприятното въздействие от 
тяхната дейност върху околната 
среда. 

„Същото важи и за Каолин. Нашата 
компания-майка Кварцверке 
е с безупречна репутация по 
отношение на опазването на 
околната среда. В Германия тя е 
трикратен носител на Голямата 
награда за устойчиво развитие. 
Тя влага усилия и инвестиции 
Каолин да работи по най-добрите 
световни стандарти.“ – разказва с 
гордост инж. Добрева.

Вместо заключение

На институциите и на бизнеса е 
известно отдавна, че българските 
добивни компании отговарят 
на международните стандарти и 
прилагат най-добрите практики 
за ефективност, безопасност при 
работа, опазване на околната 
среда, грижа за хората и социална 
отговорност, насочена към 
социално-икономическото 
развитие на съответните региони. 
Това е визията за развитие на 
минния бранш. Когато тя достигне 
до младите хора, започва да става 
привлекателна за тях. Така те 
проявяват все по-голям интерес 
към минните професии, което е 
отличен залог за бъдещето.

Окисно насипище - Асарел

Пясъчна кариера Каолин Дъбравино 
спасителен пояс за брегови лястовици

Водещите компании 
у нас разбиха 
остарелите митове за 
добивната индустрия 
като непривлекателна, 
неекологична или 
неефективна. - инж. 
Мариела Джиджинкова, 
Асарел Медет

Надграждане на законовите изисквания 

за опазване на околната среда
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Полеви тестове на хвостохранилище Челопеч

С лавандула, шипка и маслодайна роза се 
рекултивира хвостохранилище 

От 2011 г., като част от Плана за закриване и рекултивация, отдел 
„Опазване на околната среда“ в ДПМ Челопеч, съвместно с екип 
специалисти от Лесотехнически университет - гр. София, работи по 
иновативен петгодишен проект за отглеждане на растения на терен в 
близост до хвостохранилище Челопеч.

Проектът „Полеви тестове на хвостохранилище Челопеч“ започва с 
подготвителни дейности и проучване. Отглеждането на етерично-маслени 
култури в района на Подбалканските полета е бил традиционен отрасъл в 
миналото и това насочва специалистите към отглеждане и анализиране на 
етерични култури - шипки, маслодайна роза, лавандула и др. Тези култури 
са характерни за района, отглеждането им има висок икономически ефект, 
търсени са на международния пазар, а за някои от тях има екологични и 
биологични предпоставки за отглеждането им върху деградирани земи, 
тъй като не са претенциозни по отношение на почвеното плодородие. 

Целта на изследванията в рамките на проекта е да бъдат проучени от една 
страна възможностите за възстановяване на стопанското производство 
и околната среда на нарушените земи, а от друга – възможностите за 
адаптация на някои видове етерично-маслени култури да растат, да 
се развиват и да дават стопански оправдана продукция. Въз основа 
на получените резултати и анализи от провежданите полеви тестове, 
специалистите ще препоръчат растителните видове, които виреят най-
добре на терена, запазват качествата си и осигуряват възможност след 
рекултивация мястото да се използва като земеделска земя.

Шипка, маслодайна 
роза, лавандула са 
характерни култури за 
района и отглеждането 
им има висок 
икономически ефект.

Във връзка с провеждането на 
полевите тестове са изградени 
експериментални участъци в 
района на хвостохранилището 
на ДПМ Челопеч. Тестовата 
площадка имитира условията на 
хвостохранилището след като то 
бъде рекултивирано. Теренът, 
върху който се правят полевите 
тестове, е с обща площ от 5 дка.

Ежегодно се проследява и 
изследва растежът и развитието 
на етерично-маслените и лечебни 
култури. Изследва се начинът на 
презимуване на растенията, отчита 
се качественият състав на водата в 
почвата и почвените субстрати. 

В края на 2016 г. проектът ще 
приключи и специалистите ще 
обобщят данните от петгодишните 
си наблюдения върху културите 
в различните тестови зони. 
Благодарение на реализацията на 
този проект, изцяло иницииран и 
финансиран от ДПМ Челопеч, ще 
бъде избран най-подходящият 
метод за рекултивация. Другата 
много важна страна от проекта 
е, че с помощта на доброто 
планиране и проведените 
проучвания и тестове, след 
приключване на рекултивацията, 
местната общност ще може да 
развива земеделие, отглеждайки 
етерично-маслени култури на 
подобен терен.
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Безопасност

Превенция и проактивност в условия на постоянно производство

Високият темп на развитие на 
техниката и технологиите, създава 
необходимостта от съвременни 
методи за идентификация, оценка 
и анализ на риска в минната 
индустрия. Основната цел при 
управлението на риска е насочена 
към неговото минимизиране и 
ограничаване. Това означава 
свеждане до минимум появата на 
условия, създаващи предпоставки 
за възникване на аварии и 
злополуки. Големи аварии и 
злополуки обикновено възникват 
при нарушаване на процедурите 
за безопасно изпълнение на 
технологичните процеси. 

Не са редки обаче и случаите, 
когато злополуки или аварии 
могат да възникнат в резултат на 
съчетаване на различни фактори 
по време и място. Последиците 
от такива аварии – хуманни и 
материални, могат да бъдат 

значителни. За да не се допусне 
съчетаване на такива фактори, е 
необходимо да бъдат разпознавани 
предупредителните знаци и 
сигнали, предшестващи даденото 
събитие. Това дава възможност 
да се прилагат мерки и дейности, 
които елиминират условията 
и предпоставките за аварии и 
злополуки.

Оценка на риска

“Един традиционен, но 
изключително ефективен подход 
за управление на безопасността 
се основава на оценката на риска. 
Неговата база е познаване на 
опасностите при различните 
технологични процеси и механизма 
на тяхната реализация.” - това 
посочва гл.ас. Александър 
Крилчев, МГУ „Св. Иван Рилски“, 
чиято експертиза е в областта 
на рудничната вентилация и 

техническата безопасност.

При сложни технологични 
системи, обаче, могат да се 
появят непредвидими опасности 
с тежки последици. В такива 
случаи, прилагането на адекватни 
профилактични мерки се извършва 
единствено след проиграване на 
различни сценарии. Те трябва 
да проследяват развитието и 
реализирането на тези опасности.
Безопасността може да се 
управлява и чрез метод, при който 
се извършва бърза идентификация 
на опасността и се прилагат 
предвидените мерки и дейности 
с цел недопускане повторната ѝ 
поява.

Обучения

Важна роля при управлението 
на риска има обучението на 
работниците. Статистиката на 
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злополуките в минния отрасъл 
показва, че основната причина 
за възникването им е човешката 
грешка. Това е свързано с 
неспазване на процедури 
за работа и инструкции за 
безопасност, използване на 
машините и съоръженията не по 
предназначение, подценяване 
на опасностите при работа, 
неадекватни действия при 
аварийни ситуации и др. За да 
се промени това е необходимо 
повишаване на знанията, уменията 
и навиците на работниците, както 
и извършване на строг контрол 
от страна на работодателите 
във връзка със спазване на 
изискванията на нормативните 
документи касаещи здравословните 
и безопани условия на труд, 
посочва д-р Крилчев.

Добри примери

Сред фирмите с най–добра 
политика за управление на 
безопасността са Асарел Медет, 
Елаците – Мед, а при подземия 
добив - Дънди Прешъс Металс 
и Имерис Минералс България. 
Компаниите имат внедрени 
интегрирани системи за 
управление на качеството, 
опазване на околната среда и 
осигуряване на здравословни 
и безопасни условия на труд. 
Техните планове и дейности 
се осъществяват съобразно 
международните стандарти ISO 
9001:2002, ISO 14001:2004 и OHSAS 
18001:2002. 

Всички инструкции и процедури 
за безопасното изпълнение 
на различните технологични 
операции са включени към система 
за управление на безопасността. 
Това позволява да се извършва 
непрекъснат контрол и оценка на 
прилаганите процедури, инстукции 
и др.

В дружествата непрекъснато се 
внедряват добри практики за 
осигуряване на здравословни 
и безопасни условия на труд. 
Инвестиционните им програми, 
чрез които се подобряват 
условията на труд, се изпълняват 
стриктно всяка година. Обвахтът им 
включва от закупуване на работни 
облекла и лични предпазни 
средства до профилактични 
медицински прегледи.

Практическа безопасност

„Осигуряването на най-висок 
стандарт за безопасност и 
здраве при работа, както и 
непрекъснатото подобряване на 
условията на труд са важен аспект 
от социалната отговорност на 
нашата компания.“ – казва инж. 
Нейко Узунов, ръководител на 
отдел Безопасност и здраве при 
работа в Асарел-Медет.

Общо 4,696 млн. лв са вложени 
през 2015 г. в тяхната Програма 
за осигуряване на здраве и 
безопасност при работа. Тя 
включва осигуряване на работно 
облекло, лични предпазни 
средства, безплатна храна, 
профилактични медицински 
прегледи, допълнително здравно 
осигуряване и животозастраховане 
и др.

Проектите на Асарел-Медет 
допринасят както за надграждане 
на социалната грижа към 
работещите, така и осигуряват 
колективни мерки за защита на 
хората.

Постоянните мерки за подобряване 
на здравето и безопасността 
при работа в рудник Асарел и 
Обогатителна фабрика Асарел 
включват и доставката на 
нови машини и съоръжения, 
отговарящи на най-високите 
европейски и световни норми по 
безопасност. На територията на 
дружеството стриктният контрол 
по използването на съвременните 
лични предпазни средства и 
специалното работно облекло е 
стандарт.

„Златни“ правила

Най-важните приоритети на 
Дънди Прешъс Металс са 
грижата за здравето на хората и 
осигуряването на здравословни 
и безопасни условия на труд. 
В българските дружества на 
компанията – ДПМ Челопеч и 
ДПМ Крумовград - се насърчава 
възможността всеки служител 
да участва в осигуряването на 
личната си безопасност при работа 
и да подпомага безопасността на 
колегите си. 

Още през 2007 г. ДПМ Челопеч 
въведе първото златно правило – 
нулева толерантност за служители, 
употребили алкохол преди работа.
През 2013 г. бе приложено 
и второто златно правило 
„Разединяване и обозначаване 
на електрическо и механично 
оборудване“. За последните две 
години компанията въведе общо 
четири златни правила, вкл. Работа 
на височина, Влизане и работа 
в ограничени пространства, 
Работа с повдигателни 

Спазване на високи стандрати за 
безопасност в Асарел-Медет
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съоръжения и товарозахващащи 
приспособления. През 2016 г. ще 
се въведат още две златни правила 
- Правоспособност за управление 
на мобилно оборудване и Работа 
под незакрепен масив.

7 златни правила  
 за безопасност 

С въвеждането на златните 
правила се осигурява по-сигурна 
и безопасна работна среда, 
както за служителите, така и за 
подизпълнителите на обекта. 
Чрез тях ДПМ демонстрира 
своите ценности. Те са начин на 
мислене, разписано в процедури 
и инструкции. Целта им е да 
бъдат още едно напомняне за 
специфичните изисквания на 
работа.

Благодарение на въведените 
Златни правила е възможно по-
доброто планиране на работата и 
управлението на риска. Познавайки 
ги всеки може сам да си отговори 
на въпроси като: Какво погрешно 
може да се случи? Колко лошо 
може да бъде (тежка травма или 
смъртен случай)? Какво трябва да 
се направи, за да го контролираме? 

Освен че насърчават Културата 
за опазване на колегата, Златните 
правила са демонстрация на 
практиката в ДПМ за ръководене 
чрез пример, защото истината е, 
че всеки служител е пример - за 
новопостъпил колега или за хора с 
по-малко опит. 

Разбирането и спазването на 
Златните правила е грижата към 
собственото здраве и това на 
колегите.

Автоматизация и безопасност

Подобряването на условията по 
ЗБУТ за работещите предвижда 
и непрекъснати инвестиции 
в производството, какъвто е 
примерът с Автоматизирана 
система за управление на 
минното производство Dispatch на 
Елаците-Мед. Внедрената през 
2015-2016 г. система повишава 
безопасността при работа, като 
осигурява точна и адекватна 
карта на рудничните пътища в 
мината, както и разположението 
на машините. Предоставяната 
графична информация е особено 
полезна при намалена видимост 
при лоши метеорологични условия. 
Системата осигурява и други 
предимства като ограничаване 
преминаването на автосамосвали 
в опасни зони за движение; 
маркиране на зони в мината които 
са опасни, като известяват водача 
когато навлиза в такива зони; 
контрол на скоростта; наличие на 
авариен бутон за известяване при 
инцидент.

Безопасност в ДНК-то

В резултат на системната политика 
и всеобхватна грижа, за четвърта 
поредна година Асарел-Медет 
отчита нулев трудов травматизъм 
и липса на професионални 
заболявания. Това се дължи на 
засиления ежедневен контрол 
(24/7) по спазване на безопасните 
и здравословни условия на труд, 
провежданите годишни обучения 
на всички нива в дружеството 
и прилагането на най-добрите 
практики в тази област. 

За да се насърчава и надгражда 
културата по безопасност, във 
всеки брой на вътрешнофирмения 
бюлетин има по една страница, 
посветена на темите за 
безопасност и здраве при работа. 

„От години наред в предприятието 
ни принципите на безопасност са 
синтезирани в т.н. Пет стъпки 
за безопасна работа, които 
работещите спазват безусловно.“ – 
споделя още инж. Узунов.

„Фирмената политика на 
Елаците-Мед по безопасност и 
здраве при работа е част от 
цялостната фирмена ДНК.“ – казва 
инж. Спас Пенков, ръководител 
ЗБУТ, Елаците-Мед. Поетият 
и деклариран ангажимент от 
ръководството за реализиране 
на основни и конкретни цели 
в тази област се изпълнява 
чрез необходимите обучения 
на персонала. „Обученията при 
нас постигат добър резултат. 
Осезаемо колегите променят 
своето виждане към работния 
процес, като осъзнават 
необходимостта от отговорно 
и стриктно прилагане на 
здравословните и безопасни условия 
на труд.“ – допълва още той.

Безопасността е за всеки

На територията на Асарел-Медет 
правилата за безопасност са 
задължителни и за всички фирми-
партньори, които извършват 
различни дейности на тяхна 
територия. Тези изискания са част 
от общите правила към договорите 
с контрагентите.

„До момента сме издали и шест 
книжки, свързани с безопасната 
работа и здравословното хранене и 
природосъобразен начин на живот. 
Показателно е, че популяризираме 
правилата за здравословен 
живот и оказване на първа 
долекарска помощ и сред нашите 
заинтересовани страни. Те носят 
ново знание за децата от училища 
и детски градини в Панагюрище, 
с които си партнираме.“- посочва 
инж. Узунов.

Превенция и проактивност в условия 

на постоянно производство
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14001:2015.“ – допълва инж. Спас 
Пенков от Елаците-Мед.

Съвкупността от стратегическо 
целеполагане и планиране, 
приоритизиране на безопасността 
и развитието на култура по 
безопасност оформят основите 
на добрите резултати в областта 
на здравословните и безопасни 
условия при работа. Споделеният 
ангажимент между ръководство и 
работещи, както и добрият диалог 
по между им, предопределя работа 
в полза на опазване на здравето и 
живота на всички.

Изследване на стреса

Определян като бича за днешния 
човек, стресът на работното място 
е често пренебрегван от работещи 
и работодатели като фактор за 
ниска продуктивност и влошено 
здраве. Предизвикателство 
е да се изследва нивото на 
стрес у работещите в добивна 
компания. С тази задача се заемат 
Асарел-Медет и експертно-
консултантската компания 
Одико-69. Опитът и на двете 
довежда до резултати, които 
красноречиво потвърждават 
фактите, че инвестициите в 
човешки капитал и в технологични 
подобрения рефлектират върху 
добрите показатели както на 
компанията, така и на психичното 
здраве на работещите. 

На два пъти – през 2013 г. и 
през 2015 г. – са проведени 
социологически проучвания на 
персонала на Асарел-Медет за 
нивото на стреса. Получените 
резултати са анализирани, 
обобщени и са предприети мерки, 
които са част от двугодишна 
Програма за минимизиране на 
стреса, утвърдена от Експертен 
технико-икономически съвет в 
компанията. Мениджмънтът на 

Съответствие

Геострой осъзнава, че 
устойчивото развитие на 
дружеството трябва да е в 
синхрон с нуждите на своите 
служители, партньори и с 
обществото. В компанията 
функционира Интегрирана система 
за управление, обединяваща 
стандартите ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 и OHSAS 18001:2007. 

Тя бе сред първите в 
строителството, сертифицирана 
и по ISO 50001:2011- Системи 
за управление на енергията. За 
дружеството това бе поредна 
стъпка към отговорно управление 
на влаганите ресурси и инвестиции 
в енергийно-ефективно 
оборудване и механизация.

Внедрената и успешно 
функционираща Интегрирана 
система на управление в Елаците-
Мед по стандартите ISO 9001:2004, 
ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 
е ориентирана към политика на 
превенция и подобряване при 
оценка на възможните опасности 
и рискове за подобряване на ЗБУТ 
и околна среда, както и проактивно 
поведение чрез поемане на 
отговорността за спазване на 
изискванията за безопасност на 
работещите в условия на 
постоянно производство. „При нас 
са в процес на въвеждане са новите 
изисквания по ISO 9001:2015, ISO 

Асарел-Медет работи над 10 г. по 
изследване и минимизиране на 
професионалния стрес.

“TAKE 5”

В Имерис Минералс България 
системно и последователно се 
изучават и внедряват добри 
практики по осигуряване на 
здравословни и безопасни условия 
на труд възприети и прилагани 
на корпоративно ниво в цялата 
международна група на Имерис.

“TAKE 5” (Петте стъпки) за 
безопасност се внедряват с цел 
осигуряване на безопасността 
във връзка със самооценката на 
рисковете на собственото работно 
място. Петте стъпки са:

1. Мисли за задачата
2. Виж на какво си изложен
3. Прецени риска
4. Вземи предпазни мерки
5. Върши работата безопасно 

Чрез TAKE 5 се засилва личната 
отговорност на работника за 
превенция и прилагане на 
безопасни действия всеки работен 
ден преди започване или при 
смяна на работната позиция.

“Serious Six” или Сериозната 
шестица е друга инициатива 
на Имерис, която има за цел да 
се идентифицират и отстранят 
условия и действия, които 
представляват значителен 
риск за сериозно нараняване 
или злополука на служител или 
изпълнител. Чрез ежемесечни 
прегледи ръководителите 
на обекти идентифицират 
неблагоприятните условия и 
предприемат подходящи действия 
за своевременно отстраняване на 
проблемите. 

Системата Dispatch в Елаците-мед 
повишава безопасността при работа
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общност. Всяка от тях е уникална, 
но общото е, че допринасят за 
развитието на местни групи или 
на цялото население, добавят 
стойност и повишават качеството 
на живот.

Новото златно съкровище

Асарел-Медет инвестира над 
90 млн. лв. в старата болница 
в родния Панагюрище, за да я 
превърне в модерния медицински 
комплекс „Уни Хоспитал“. Това 
е най-мащабната инвестиция в 
българското здравеопазване за 
последния четвърт век.

Изграждането на модерен 
високотехнологичен болничен 
комплекс с онкологичен център 
и комплексна многопрофилна 
дейност стартира през месец април 
2015 г. Проектът, реализиран с 
публично-частно партньорство 

Да си част от местната общност

Компаниите от минерално-
суровинната индустрия следват 
стриктно своите ангажименти по 
отношение на трите стълба за 
икономическата, социалната и 
екологична отговорност.

От години, нашият добивен бизнес 
е неразделна част от решаването 
на стратегически или ежедневни 
проблеми в местната общност. 
Водещите минни компании 
структурират и осъществяват 
социални инвестиции в местата, 
където оперират. Всяка една от тях 
е неразделно свързана с региона, 
в който работи. Така по естествен 
начин, допълнен и от факта, че 
работниците и мениджмънтът 
на компаниите са местни хора, 
проектите носят ползи за всички.

Тук ще разкажем част от значимите 
истории за доброволни инвестиции 
и проекти в подкрепа на местната 

между Община Панагюрище и 
Асарел-Медет, привлече редица 
инвеститори и десетки лекари 
и медицински специалисти от 
региона и страната. 

Уни Хоспитал разполага с 296 
легла и 715 души медицински 
и немедицински персонал. За 
обучението на кадрите се планира 
годишен бюджет от 400 000 лв. 

Ползите от медицинския комплекс 
са значими: на всеки 50 пациенти 
на онкологичния център, 
държавата ще пести по около 
1 млн. лв., тъй като цените, на 
които ще се извършват услугите 
по здравна каса, ще са около два 
пъти по-ниски тук спрямо цените в 
Турция и три пъти по-ниски спрямо 
тези в Германия. 

Обществената значимост на 
проекта се изразява в основната, 

социална отговорност
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обединяваща дългосрочна цел – жителите на общината и региона да 
имат висок социален и здравен стандарт, достъп до качествено и модерно 
здравеопазване, възможности за пълноценна обществена и личностна 
реализация.

За изграждането на високотехнологичната болница Асарел Медет и 
създаденото инвестиционно дружество Асарел Панагюрище Здраве 
получиха голямата награда „Инвеститор на годината“ за 2015 г. на 
Българската агенция за инвестиции. Това е третото подобно отличие 
за Асарел-Медет, след като по-рано дружеството бе удостоено за 
извършената модернизация и иновативните си екологични проекти през 
2007 и 2011 г.

Национално самосъзнание и ценности

Една от най-популярните 
програми на Елаците-Мед 
и Геотехмин е „Култура и 
национална идентичност“ с фокус 
върху духовното израстване и 
съхраняване на националното 
самосъзнание на младите хора 
в местните общини, където 
дружествата осъществяват своята 
дейност. За четири години от 
нейния старт през 2012 г. са 
дарени общо над 10 000 книги от 
световната и българската класика 

на детски градини, училища и читалища в десет общини. Успехът на 
програмата сред местните общности мотивира Елаците-Мед и Геотехмин 
да организират през м.г. регионалния конкурс за рисунка, родословно 
дърво, съчинение и стихотворение „Родният край в моите очи“. Учениците 
от първи до осми клас в седем училища-партньори от региона на 
Средногорието и Етрополе проучват местните обичаи, разкази за герои и 
извършени подвизи и претворяват в творби събития от родния край. 

С регионалния конкурс за рисунка, 
съчинение, есе и стихотворение 
на тема „Мечта за свобода“ от 
2016 г. двете компании подпомагат 
усилията на местни училища и 
родители да възпитат личности, 
които отстояват и ценят свободата 
и родината си чрез укрепване 
на българското самосъзнание и 
ценности.

Партньори на конкурса „Мечта за 
свобода“ са Дирекция на музеите, 
гр. Копривщица, и Национален 
музей „Христо Ботев“, гр. Калофер. 
Техни експерти водят беседи 
във всички училища-партньори. 
Така учениците чуват вълнуващи 
разкази за съдбата на поетите-
герои Христо Ботев и Димчо 
Дебелянов и виждат оригинални 
експонати от музеите.

Интересът към конкурса расте: 
през 2016 г. има 189 лауреати на 
първо, второ или трето място в 
различните категории, което е с 95 
повече от м.г.

Портретите на български 
възрожденци, апостоли и видни 
личности намират отново място 
в класните стаи и училищни 
коридори. С финансовата подкрепа 
на Инжконсулт подбрана 
колекция от 60 портрета на видни 
български личности срещат 
учениците от IV ЕГ Фредерик 
Жолио-Кюри, Варна всеки ден.

Геотрейдинг от години има 
принос за духовното и културно 
развитие на общността в с. 
Душанци. Компанията подкрепи 
редица местни проекти, като 
издаване на книгата „Из летописа 
на с. Душанци“, театралната 
постановка „Душанци – бисер 
между селата“, филмът за селото и 
т.н.

Модерна, високо-технологична болница в гр. Панагюрище

Копие от знамето на Ботевата чета се 
изнася за първи път от НМ „Хр.Ботев“
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автентичните стенописи - дело 
на иконописеца Иван Стоянов 
Зографски, който е сподвижник 
на Георги Бенковски. В проекта 
се включва още и строителната 
компания Геострой – част от 
групата ГЕОТЕХМИН. През 2015 г. 
бе осветен и храмът “Рождество 
Христово” в столичния квартал 
Младост, изграден с участието на 
дарителите Геострой и Геотехмин, 
за чието строителство разказахме в 
миналогодишния бюлетин.

За талантите

Панагюрските таланти срещат 
радушна подкрепа от Асарел-
Медет съвместно с Община 
Панагюрище. В инициативата 
„Звезден клас“ се включват местни 
момчета и момичета с изявени 
дарби. Признание и стипендия 
получават спортисти, мажоретки, 
певци и музиканти, деца, печелили 
отличия от международни 
и национални състезания и 
олимпиади. През 2015 г. са 
отличени 250 деца от общината. 

Компанията традиционно подкрепя 
и Националния фестивал за 
млади изпълнители на българска 
патриотична песен „Родолюбие“. 
През 2016 г. бе дванадесетото 
му издание. Проявата е част от 
календара за извънучилищните 
дейности на Министерството 
на образованието и науката. 

Съпричастността на Огняново К в 
подкрепа на обществено полезни 
каузи и активно подпомагане на 
местните общности е известен 
факт. Следвайки последователната 
си политика през юни 2016 г. 
компанията подкрепи пълното 
издание на събраните съчинения 
с краеведческа литература - 9 тома 
описващи миналото на Сливница и 
региона.

Нощ на музеите

През май 2016 г. във Варна се 
състоя първото мащабно издание 
на Европейска нощ на музеите. 
Инжконсулт осигури 200 бутилки 
вино от Бутикова изба Побити 
камъни, които бяха награди за 
първите варненци, посетили над 20 
от обектите, включени в специална 
културна карта на Морската ни 
столица.

Съхранение на автентичността 

С дарение от Геотрейдинг е 
направен основен ремонт и 
реставрация на стенописите на 
135-годишната църква „Св. Св. 
Кирил и Методий“ в с. Душанци. 
Това е единствената църква в 
наброяващото около 800 души 
село. Тя пострада значително след 
обилните дъждове през 2014 г. 

Благодарение на дарението на 
Геотрейдинг са реставрирани 

Тя ежегодно събира стотици 
деца и младежи от страната и от 
българските общности в чужбина. 
Най-добре представилият се 
изпълнител панагюрец получава 
специалната награда на Асарел-
Медет.

Гордея се

Проектът на Българска мрежа на 
Глобалния договор на ООН се 
проведе за трета поредна година 
в членовете на БМГК Асарел-
Медет и в Огняново-К. Чрез него 
деца на работещите в компаниите 
посетиха работното място на мама 
и тате, разгледаха производството 
и научиха повече за труда и за 
професиите на своите родители.

„Къде точно работят мама и 
тате? Колко е дълбок рудникът? 
Колко руда побират големите 
камиони? Как от огромните скали 
се извлича медта? Как тази мед 
попада в компютрите, телефоните, 
автомобилите и самолетите?”

Отговорите на тези въпроси през 
2015 г. получиха 16 асарелски деца. 
Те погледнаха производствените 
процеси в компанията отвътре 
и се запознаха с различни 
професии – на геолога, минния 
инженер, диспечера, шофьора, 
багериста и др. По традиция 
гостите се запознаха с историята 
на компанията чрез фирмената 
експозиция. След това си 
направиха селфи пред огромните 
сонди, багери и самосвали–
ветерани, които са на заслужен 
отдих в откритата експозиция на 
дружеството. 

Мащабите на рудник Асарел и 
пултът, от който се ръководят 
работните процеси накараха 
повечето от децата да се 
размечтаят за кариера в 
компанията. Всяко от тях взе за 

Църква „Св. Св. Кирил и Методий“ в 
с. Душанци

Национален фестивал за млади 
изпълнители, гр. Панагюрище

Да си част от местната общност
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спомен минерал, открит в недрата 
на панагюрското находище. 
Уникалната инсталация за 
производство на катодна мед чрез 
екстракция и електролиза бе друг 
обект, който се оказа интересен за 
децата.

Огняново-К посрещна освен 
деца на своите служители, така 
и гостуващи от ВЦ Свети Антим. 
Събитието се проведе във Варов 
завод Пуклина край Сливница. 

Подрастващите на възраст 
между 9 и 13 години научиха 
повече за ценностите на труда и 
образованието, видяха примери 
за важността на всеки един 
работник и служител в общия 
работен процес, запознаха се 
със спецификата на професиите 
инженер, механик и лаборант. 

„Вдъхновени от активността 
и ентусиазма на нашите деца 
през миналогодишните издания 
на проекта, тази година отново 
поставихме на фокус както 
ценностите на труда, старанието 
и учението, така и намерението 

ни да ги подпомогнем в бъдещата им професионална ориентация.“ – каза 
Николай Колев, изпълнителен директор.

Децата научиха много нови знания за варовика - един от най-
разпространените минерали в природата, за неговото превръщане в 
различни продукти и широкото им приложение. Малките гости участваха 
пряко в лабораторен експеримент, чрез който изпитаха тръпката на 
откривателя.

В рамките на инициативата Огняново-К участва и в Детския базар на 
професиите проведен в НДК. Инициативата привлече над 800 деца за един 
ден. Мнозина от тях посетиха щанда на Огняново К, където бе представена 
професията „Лаборант“. Те с неподправен интерес наблюдаваха и 
участваха в представените на живо опити които показваха какво се случва 
при превръщането на негасената вар в гасена. 

Отношение към служителите

По повод Деня на детето - 1 юни, 
Геотрейдинг организира конкурс 
за рисунка за децата на своите 
служители. Малчуганите и бъдещи 
тийнейджъри развихриха своето 
въображение по темата „Големите 
машини“. На белите листа оживяха 
различни видове механизация.

В трите възрастови категории до 
5 години, от 6 до 9 и от 10 до 12, 
беше отличен по един победител, 
за когото имаше специална награда – конструктор. Всяко дете получи 
подарък за празника, който се проведе в сервизния център на компанията 
в ProAuto в квартал Горубляне в София. А, забавлението беше за всички 
– с куклен театър, с боулинг и с ателие за ръчно изработени маски. Най-
голям интерес у бъдещите инженери предизвика сглобяването на багер от 
картон. Домакините бяха подготвили демонстрация с мини-багер и мини-
челен товарач LiuGong. Накрая на партито децата имаха възможност да се 
качат и да се снимат с големите машини.

Професионално дълголетие

Дългогодишна фирмена традиция в Асарел-Медет е по случай Деня на 
миньора да се отличават работниците, специалистите и мениджърите с 
най-добри професионални постижения и с непрекъснат трудов стаж от 
25, 30, 35 и 40 години в дружеството. През 2015 г. компанията отбеляза 
половинвековен юбилей, под чиито знак бяха всички празненства с 
мотото „50 години заедно“. Общо 252 работещи в дружеството бяха 
отличени за професионални постижения или за дългогодишна трудова 
кариера в компанията.

„Гордея се“ в Огняново-К АД

Детски конкурс за рисунки в Геотрейдинг



56

Инвестицията е на стойност 15,5 млн. лв. и бе реализирана от Спорт 
Инвест Панагюрище, в което по модела на публично-частното 
партньорство участват Асарел-Медет и Община Панагюрище. Залата има 
2 250 седящи места, пригодена е за 30 вида спорт и за състезания от най-
висок национален и международен ранг. Тя предлага и отлични условия 
за концерти, изложби и др. Реализацията на този проект е предпоставка за 
развитието на спортния туризъм и предполага значим косвен ефект върху 
развитието на хотелиерството, ресторантьорството, търговията и услугите 
в общината и региона.

Спортните клубове в община Панагюрище получават през 2015 и 2016 г. 
финансова подкрепа от Асарел-Медет чрез Асоциацията на спортните 
клубове. Там членуват 21 клуба: по футбол, джудо, самбо, волейбол, 
хандбал, лека атлетика, тенис на маса, бадминтон, шахмат, автомобилизъм, 
таекуондо, кикбокс, туризъм, мотоциклетизъм, мини-футбол и баскетбол.
Асарел-Медет е генерален спонсор и на ФК Оборище, който през 
2015 г. постигна най-големия успех в своята история с влизането си в 
професионалната „Б“ група.

През 2015 г. Панагюрище бе домакин 
на Международен турнир по тенис 
на маса Асарел България Оупън. 
Това е първото подобно събитие в 
страната ни, което е част от календара 
на Международната федерация по 
тенис на маса ITTF. Генерален спонсор 
е Асарел-Медет.

В турнира участваха състезатели от 
24 държави, сред които 20 тенисисти 
от Топ 100 на световната ранглиста 
при мъжете и жените. През 2016 г. Турнирът е с още по-висок ранг и ще се 
проведе през м. август в Панагюрище.

Огън в небето

За четвърта поредна година 
Панагюрище е домакин на 
Световно първенство по 
фойерверки „Огън, цвят и 
фантазия“. Асарел Медет е 
генерален спонсор на 
атрактивното събитие. 
Първенството протича при 
изключително голям интерес сред 
жителите и гостите на града през 
трите дни на провеждане. То води 
до увеличаване на туристическия 
поток към града и стимулира 
местния бизнес.

Кръводаряване

Традиционната акция за 
доброволно и безвъзмездно 
кръводаряване привлече 136 
работещи в Асарел- Медет 
и Групата Асарел-Медет . 
Инициативата бе организирана 
заедно с Районен център по 
трансфузионна хематология – 
Пловдив.

В името на спорта

През месец август м.г. се сбъдна 
една дългогодишна мечта на 
поколения панагюрци – да имат 
модерна спортна зала, в която да 
тренират бъдещите шампиони на 
България. 

Световно първенство по фойерверки в 
гр. Панагюрище

Спортна зала “Арена Асарел”, гр. Панагюрище

Награждаване Асарел България Оупън

Да си част от местната общност
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Да осиновиш реката

Инициативата Да осиновим река 
Златна Панега стартира през 
2013 г. като част от политиката 
за корпоративна социална 
отговорност на Титан България.

Негови инициатори са широк 
кръг заинтересовани страни – от 
местния бизнес, сред които лидер 
е Златна Панега Цимент, Дирекция 
„Бюро по труда“ Тетевен, общините 
Ябланица и Луковит, „Регионален 

исторически музей“ - Плевен, „Институт за биоразнообразие и екосистемни 
изследвания“ към БАН, местни училища и НПО и др. Те подписват 
меморандум за сътрудничество с цел цялостно и дългосрочно устойчиво 
развитие на целия регион по поречието на р. Златна Панега.

В обхвата на проекта досега са реализирани редица идеи.
През 2016 г. успешно приключи под-проектът “Осинови река” за 
биомониторинг на реката и околността от ученици от училищата в 
населените места около нея. Проектът е разработен с помощта на 
Регионален екологичен център за ЦИЕ – България, Секция „Природа“ на 
Регионален исторически музей – гр. Плевен и Офис за околна среда и 
обществено здраве Кйос, Исландия. Той бе грантово финансиран чрез 
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство.

Обществен съвет

Успешният бизнес за Холсим трябва да създава ценности за обществото, 
в което се развива. Това включва не само печалбата и реализираните 
продукти на пазара, а и дълготрайно ангажиране с дейности, които 
подобряват жизнената среда и благосъстоянието на местните хора. 
Приоритетни сфери в корпоративната социална отговорност на Групата 
ЛафаржХолсим са инфраструктура, образование и устойчиво развитие 
на местната общност.

За да бъде максимално близко до нуждите на местните хора, Холсим 
Кариерни материали - София създаде през април 2012 г. Обществен 
консултативен съвет. Той обединява представители на техния мениджмънт 
с представители на местната власт и общественост. Подобни съвети 
функционират успешно в много компании на Групата ЛафаржХолсим по 
света. Те са доказали ефективността си като много добро средство за 
комуникация, установяване и разрешаване на проблеми и заздравяване на 
връзките с обществеността в местата, в които компанията работи.

В началото на всяка година компанията определя годишен бюджет за 
финансиране на проекти или инициативи в отделните населени места. 
Досега реализираните проекти включват автоматизирана поливна система 
на стадиона в с. Негован, детски площадки в Нови Искър, Световрачене, 
Негован, стрийт-фитнес в с. Чепинци, реновации и благоустройство в 

Нови Искър (фонтан), с. Чепинци 
(площад), инфраструктура в 
Световрачене (път).

Обратната връзка е повече от 
положителна. „Съветът е един 
успешен пример за устойчиво 
сътрудничество. Той може да 
послужи като образец за това 
как трябва да работят бизнеса 
и администрацията. Ползите 
от подобно взаимодействие са 
двустранни.“ – споделя Даниела 
Райчева, кмет на район Нови 
Искър.

Това са само част от успешните 
примери от компаниите-членки на 
БМГК. Те развиват зрели програми 
за корпоративна социална 
отговорност, с които надграждат 
постигнатото от тях и от местната 
общност в името на устойчивото 
развитие. Активното участие на 
всяка добивна компания в живота 
на местната общност способства 
за приемането на добивния 
бранш от местните жители, както 
и за споделяне на общи цели и 
ценности и носи ползи на всички. 

Проект “Осинови река” на Златна панега

Детска площадка в Нови Искър
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Скално-облицовъчните материали - 

бизнес и традиции

Интервю с инж. Кирил Петров, 
Изпълнителен директор на „Бумар“ ЕООД, член на УС на БМГК

Скално-облицовъчните 
материали са емблематична 
суровина за България. Започнали 
своето развитие с решение 
на социалистическата тогава 
държава, днес родната продукция е 
разпознаваема и търсена в Европа 
и по света. 

Подотрасълът, обаче, среща 
редица трудности, чието 
разрешаване е постижимо в 
средносрочен план. Обърнахме 
се към отговорника за 
подотрасъла от УС на БМГК 
инж. Кирил Петров да очертае 
тенденциите и очакванията на тези 
производители.

Какви са тенденциите пред 
подотрасъла?

С колегите отчитаме намаляващ 
добив на български суровини 
спрямо базата, която имаме. В 
голяма степен ние изнасяме 
суровина – най-вече врачански 
варовик. От друга страна 
внасяме евтина суровина или 
полуфабрикати предимно от Китай 
и Турция. Това рефлектира върху 
преработващите български фирми. 
Тази тенденция е в сила над 10 
години.

Смятам, че този въпрос може да 
се разреши по един начин. Нужно 
е да се разработи суровинната 

база и да започне да се добива 
българска суровина от повече 
видове. Така България ще се 
превърне в солиден износител 
на готова продукция и на т.нар. 
полуфабрикати. Например, в 
Гърция има 150 геоложки типа 
скално-облицовъчни материали, 
от които 120 са търговски 
типове. У нас в България броят 
на геоложките типове е над 170, 
но само 25-30 от тях са станали 
търговски интерес.

Тези цифри говорят отчетливо, 
че нашият суровинен потенциал 
е по-голям. А оттук и генериране 
на устойчив растеж. Нашите 
обработващи фирми изпитват 
нужда от суровина и за да работят, 
те доставят скални блокове от 
чужбина.

Какви са Вашите очаквания 
към държавата?

Пред страната има редица 
предизвикателства за 
разрешаване. Радостно е, че имаме 
отличен диалог с единния орган 
за управление – Министерство 
на енергетиката. Но проблемите 
се трупат с годините и трябва 
да се решават. Например, за да 
се развива подотрасълът ни, 
очакваме държавата да съдейства 
за разкриването на нови кариери. 
Вече посочихме, че имаме 

потенциал. През последното 
десетилетие, обаче, единственият 
нов район за добив на скално-
облицовъчни материали са 
гнайсовите находища край гр. 
Гоце Делчев. Към това добавяме и 
факта, че нашите производители 
и предимно преработватели на 
скално-облицовъчни материали 
са притискани от дъмпинговите 
цени на китайските и турски 
материали. В тези и други държави 
износът на тези материали 
се дотира. Тези облекчения 
им създават конкурентни 
предимства. Например, Италия 
има дългогодишни традиции и 
дори култура на камъка. Затова 
при стартиране на скално-
облицовъчния подотрасъл, 
на Апенините прилагат 
протекционистки мерки. Чрез тях 
стимулират местното потребление. 
Емблематичен е примерът, при 
който, ако в италианска къща няма 
местен камък, то тя не се узаконява. 
Така се дава тласък на италианската 
индустрия.

Примерът за Турция е по-
драстичен, но е показателен за 
своеобразна грижа на държавата 
да подпомогне бранш, в който 
има потенциал. Те дават гратисен 
период между 5 и 10 г. на скално-
облицовъчните компании, за да 
се развият, да свикнат с пазарните 
условия и да заработят нормално.
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Отново ще дам гръцки пример. 
След падането на Хунтата, мерките 
са сходни с турските. Към тях, 
обаче, се добавят и облекчените 
процедури и ниски износни мита на 
суровини, се получава кумулативен 
ефект в тяхна полза и в наш ущърб.

При нас тези мерки сега са 
немислими, защото сме член на 
ЕС. Въпреки това съм убеден, 
че има начини за създаване на 
условия за облекчаване на средата 
за устойчиво развитие на този 
подотрасъл.

Каква е административната 
тежест при стартиране на една 
концесия?

Нашият бизнес се регулира от 
множество закони и нормативни 
актове, които често поставят 
повече трудности, отколкото да 
подпомагат нашето развитие. 
Проблем има в процеса за 
стартиране на добив след даване 
на концесията. Отделен е въпросът 
за продължителността и забавянето 
при получаването на самата 
концесия. Но след това започват 
проблемите свързани със статута 
на земите и правата за достъп и 
строеж. Но вече като притежател 
на концесия, инвеститорът започва 
веднага да плаща концесионни 
такси, независимо, че още няма 
реален приход от добив.

Нашият подотрасъл, по подобие и 
на останалите добивни подотрасли, 
изисква сериозни инвестиции и 
поемане на риск. За разлика от 
рудодобива, възвращаемостта 
при нас е в пъти по-ниска. 
Предимството ни, обаче е, че 
въпреки малките печалби и ако се 
разработят наличните залежи на 
скално-облицовъчни материали, 
могат да се включат много 
повече работещи предприятия на 
различни места.

Може ли да очертаете три възможни стъпки за подобряване на 
бизнес климата в подотрасъла?

Първо трябва по-бързо да минава целия процес на геология и получаване 
на концесия. Често имам усещането, че той сега е блокирал. Предлагаме 
той да се ограничи до 5-7 години.

Втората стъпка е данъчни облекчения, което не означава търсене на 
привилегии. Първите пет години са критични за развитието на едно наше 
предприятие. То едва „прохожда“, направени са големи инвестиции в 
машини и оборудване, а трябва и да се пробива на пазара. Затова през 
първите две години е възможно да не се плаща концесионна такса. 
Следващите три години да се заплащат минимални концесионни такси. 
И вече след петата година да се премине към заплащане на пълната 
концесионна такса и дори може да се възстанови облекчението от 
гратисния период в началото.

Третото е липсата на защита на родните добив и преработка. В момента 
съществува експанзия на евтини китайски гранити. Възможно е да се 
сложат индикативни цени на вносната продукция, която би позволила на 
държавата да получава поне повече ДДС от тях. Дори и митата да не са 
високи. Примерът ми тук е от Македония – тя е въвела подобни мерки още 
преди 20 години.

Кои са преките конкуренти на родните производители?

Нямаме защита на нашето производство. На пазара ни навлизат мраморни 
плочи от Турция за надгробни паметници, които се търгуват по 20 евро. 
А стойността на нашата продукция е за поне 40 евро. Ако държавата 
определи ставка на продажба от 40 евро и за вносните материали, но 
не да ги задължава да се продават на тази цена, а само да взима ДДС, то 
крайната цена на вносните плочи ще скочи с 10 лв., което ще е някакво 
облекчение за българския производител.

Кариера за добив на скало-облицовъчни материали
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на Министерство на енергетиката 
нещата ще се решат изключително 
бързо. Въпросът с кметовете стои 
двояко. От една страна, трябва 
да ги привлечем на наша страна, 
въпреки, че те имат свои интереси. 
От друга страна, те искат да са 
от полза на своите съграждани, 
което значи, че допускат незаконен 
добив.

А къде е мястото на 
иновациите?

През последните пет години 
наблюдаваме компании от 
подотрасъла, които успяват да 
спечелят финансиране по 
европроекти, за да могат да 
подобрят своето техническо 
обезпечаване – от иновации до 
нови машини.

Чужди инвеститори и доставчици 
на машини казват, че у нас има 
голям хъс за работа в подотрасъла. 
Това, което имаме като природни 
ресурси и опит е огромно 
предимство за държавата. Това е 
нашата база. Това липсва в Чехия 
и Унгария, например. А нашите 
компании работят въпреки всички 
трудности.

Радостно е, че скално-облицовъчни 
материали са вкарани в 
програми на правителството 
сред приоритетните области 
за развитие. Финансирането 
тук е насочено към машини за 
преработка, което е добре. Но, 

потърпевши сме ние – законните 
добивни компании. След сигнал 
държавата започва проверки на 
съществуващите и регистрирани 
находища с нагласата за търсене 
на поводи за санкции.

През последните 2-3 години се 
усеща раздвижване в подотрасъл 
„Инертни материали“. Колегите 
от БАПИМ са амбицирани 
да оказват регулярен натиск 
върху институциите, да дават 
предложения и да подпомагат 
работата им, за да може да се 
реши проблема. Имам очаквания, 
че техните усилия и с помощта 
на БМГК ще имаме положителни 
резултати. Може би ще срещнем 
подкрепа от структурите на 
Регионалните управления на 
горите по места, защото те имат 
поглед върху територията, която 
управляват. Освен това, ограничи 
ли се незаконния добив от речните 
корита, то ползвателите на тези 
материали ще се обърнат към 
нашите производители. Убеден 
съм, че с местните хора и дори с 
част от кметовете, проблемът няма 
да се регулира. Смятам, че ние 
имаме достатъчно опит по темата. 
Ако към нашите силни страни 
се добави и информацията за 
местата с незаконен добив – те са 
известни – и ако насочим нашите 
удари срещу тях, то изчистването 
на подотрасъла ще стане факт в 
рамките на 1-2 години.

Друг момент е, че трябва да 
работим със собствениците на 
земите – държава и общини. 
Те трябва да спазват своите 
задължения, произтичащи от 
правото им на собственост. Тук 
говорим за мониторинг и контрол, 
вкл. и на дейностите, които се 
извършват на тяхна територия. 
Освен това БМГК знае за случаите 
на незаконен добив – фирми, 
лица, дейности – и с подкрепата 

Възможно е да се обмислят 
мерки за дотиране на родното 
производство. Например за 
квадратен метър изнесен материал 
е възможно да се обмисли 
подкрепа от страна на държавата в 
размер на 1-2 евро. 

А как стои въпросът с 
незаконния добив?

Това е темата, с която най-често 
се свързва скално-облицовъчния 
подотрасъл. Той съществува и при 
добива на инертни материали. Това 
е проблем, който е неразрешен от 
дълги години. По-конкретно при 
нас е известно, че при гнайсите 
има най-много незаконен добив.
Институциите обаче, които трябва 
да контролират и санкционират, 
не си вършат работата. 
Понякога даден случай достига 
до прокуратурата и... дотам. 
Регистрираните фирми за добив и 
преработка на скално-облицовъчни 
материали работят законно, плащат 
си данъците, концесионните 
такси - всичко, каквото изискват 
законите. А закононарушителите 
заради това че не плащат нищо, 
имат възможност да формират 
значително по-ниски цени 
за своята продукция и така 
нелоялно конкурират редовните 
производители.

Каква е ролята на 
институциите по отношение на 
незаконния добив?

Дори и да разбират в дълбочина 
проблема, все още липсва обща 
воля, за да го разрешат. Моят опит 
с незаконния добив е над 20 г. През 
годините повечето от моите колеги 
започнаха да се демотивират. 
Защото когато сме сигнализирали 
чрез БМГК държавните институции, 
вместо да се обмислят мащабни 
и спешни мерки за регулиране и 
спиране на незаконния добив, то 

Подготовка за добив

Скално-облицовъчните материали - бизнес и традиции
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за съжаление, нашата суровина 
остава неразработена. Така се 
превръщаме в преработваща 
страна на евтини материали и 
т.нар. полуфабрикати. А иначе 
заетостта при нас е висока, 
плащаме данъци, които като обем 
могат да растат, ако има стимули 
за развитие на добива и повече 
компании да се включат в него.

Има ли още неразкрит 
потенциал в подотрасъла?

Срещаме разбиране от страна на 
кметовете на общини и села. На 
доста места са правени геоложки 
проучвания и местните хора знаят 
за този потенциал. Като се добави 
и нуждата от заетост и по-добри 
доходи, тогава сме приемани като 
инвеститор. Но тук отново излиза 
споменатия по-горе проблем. 
Чака се 10-12 г. за получаване на 
концесия, а после – още чакаме, за 
да имаме път. Отделен е въпросът 
за Натура 2000, защото въпреки 
ползите за природата като цяло, 
тълкуването ѝ от институции и 
от зелените създава излишни 
бюрократични пречки.

А как стои въпросът с кадрите?

Нашият отрасъл може да поеме до 
1% от трудоспособното население. 
На нас са ни нужни квалифицирани 
работещи. Възнагражденията, 
които предлагаме, смятам, че 
осигуряват добре хората. Нива 
от порядъка 1000-1200 лв. за 

регионите, в които оперираме осигуряват нормален живот. На нас са ни 
нужни предимно местни хора, които искат и имат умения за тази работа – 
предимно в преработващите предприятия. Има и единични примери за 
работещи, които се извозват от други населени места. Но това оскъпява 
продукцията и крие други рискове също.

Това не се разбира от местните хора. Формирането на заплащането е 
функция от много фактори. Добавената стойност в нашия подотрасъл е 
малка, оттук и ниските нива на печалба. Конкуренцията отвън е голяма 
и като добавим и натискът с евтини суровини и полуфабрикати, тогава 
получаваме тези нива на заплати.

Къде се реализира готовата продукция?

Знаете, че врачанският варовик е известен в почти целия свят. Гнайсите 
също са ни много популярни. Това реално са ни достъпните суровини. 
Предимно изнасяме за Европа, а варовикът среща добър прием и 
в Китай. Нашата цел е да се превърнем в добивно-производствена 
база на Европа, а не да сме само работилница за материали. Голямата 
дългосрочна цел е увеличаване на приложението на суровината и 
ефективното ѝ оползотворяване. Например, в мрамори и варовици има 
голям потенциал за оползотворяване на суровината, която не става за 
блокове. Тя би била полезна като инертен материал, например в цименто-
производството. Преди 3 години МГУ Св. Иван Рилски направи разработка, 
която посочи техните неизползвани възможности. Положителен тласък 
би бил ако се подтикнат българските архитекти да предпочитат наши 
скално-облицовъчни материали в своите проекти. Но тук трудността е, че 
въпреки природното богатство, разполагаме само с 20-30 вида, които се 
използват. С разработването на суровинната база можем да помогнем и на 
архитектите да са оригинални и значим чрез разнообразието от нашите 
материали.

Въпроси: Даниел Киряков, БМГК

Обработка на скало-облицовъчни материали

Обработка на скално-облицовъчни 
материали
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60 години инициативност, професионализъм, 

коректно партньорство

Минпроект - надежден партньор в енергетиката, минното дело, преработката на 
суровини и промишленото строителство

Началото на Минпроект датира 
от 1 януари 1956 г. Тогава е 
създадена проектантската 
организация за минно-
промишлено проектиране. Нейна 
задача е комплексно решаване на 
всички научноизследователски, 
конструкторски и проектантски 
въпроси, свързани с 
изграждането на въгледобивни 
мини, обогатителни фабрики, 
с брикетното производство, с 
повишаването на икономическата 
ефективност на отделните 
предприятия и на отрасъла като 
цяло.

Поради стагнацията в 
потреблението на въглища в 
началото на 70-те години на ХХ 
век Минпроект пренасочва част от 
потенциала си към рудодобива и 

нерудните изкопаеми. По негови 
проекти са изградени рудниците 
в Мадан, Маджарово, Кърджали 
и Бургас, редица кариери и 
трошачно-пресевни инсталации 
за добив на инертни материали 
и суровини за циментовата 
промишленост.
Тогава мините от Бобовдолския 
въглищен басейн са обединени 
в крупен въгледобивен комплекс 
за добив на кафяви въглища. 
Въведени са съвременни, 
високопроизводителни, 
механизирани комплекси и 
транспортни системи.

През 80-те години на миналия 
век добивните мощности в 
Пиринския въглищен басейн 
достигат максимално развитие и 
оползотворяване, отговарящи на 

националните нужди. Минпроект 
разработва комплексните проекти 
за строежа и експлоатацията на 
новия рудник „Черно море-2” в 
Черноморския въглищен басейн.

Предприятието активно участва в 
модернизацията и автоматизацията 
на процесите в обогатителните 
фабрики на въгледобивните 

Подземна минна галерия
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На фокус

дружества в Бобов дол, Перник, Твърдица, както и в първата брикетна 
фабрика в България – Брикел, гр. Гълъбово.

През 1995-1997 г., в периода на голямата финансово-икономическа криза в 
България, Минпроект проектира и съдейства за ефективното разработване 
на находище Катрище (Кюстендилски въглищен басейн).
 
Минпроект разработва оригинални за световната минно-добивна практика 
проектни решения и методически ръководства за оразмеряване на 
бордовете на рудниците, въз основа на които е извършена реконструкция, 
модернизация и окрупняване на рудниците в Източно-маришкия лигнитен 
басейн. Въведена е съвременна система за управление на качеството на 
добиваните лигнитни въглища.

Иновации в мащаб

Научноизследователският и внедрителският потенциал на института 
реализира важни проекти за нови добивни технологии, системи за 
комплексен анализ и контрол на качеството на въглищата, както и 
цялостни програми за опазване и възстановяване на околната среда, за 
безопасност и хигиена на труда, за консервиране на неефективни минни 
изработки, ликвидиране и саниране на закрити минни обекти.

В условията на редуващи се финансово-икономически кризи и свободна 
пазарна конкуренция, Минпроект разшири своята дейност. Експертите се 
фокусираха към инженерингови услуги за реализацията както на крупните 
енергийни проекти на територията на Източно-маришкия минно-енергиен 
комплекс, така и за преработващата промишленост и цветната металургия.

Експертиза и опит

Минпроект е специализирана компания за предпроектни проучвания, 
инвестиционно проектиране, консултиране, надзор в широк диапазон 
на индустрията. Неговите специалисти работят по проекти за добив на 
въглища и полезни изкопаеми, тримерно моделиране на находища; 

Минпроект днес

 ► Единственото държавно 
проектантско дружество в 
областта на енергетиката, 
минното дело и 
преработката на суровини.

 ► Сертифицирано ISO 
9001:2008 и притежава 
модерна и добре 
организирана база за 
изпълнение на проекти 
от национално и 
международно значение. Те 
се осъществяват с грижа за 
околната среда, персонала 
и обществото.

 ► Притежава единствения у 
нас нотифициран орган за 
оценка на съответствието 
на:
- взривни вещества 
за граждански цели 
(Директива 2014/28/ЕС)
- съоръжения и системи 
за защита, предназначени 
за експлоатация в 
потенциално експлозивна 
атмосфера (Директива 
2014/34/ЕС) със собствен 
изпитателен център.

 ► Опитен и 
висококвалифициран 
персонал.

 ► Специализиран 
лицензиран инженерен 
софтуер и съвременен 
хардуер.

 ► Сътрудничество с 
български и чуждестрани 
партньори.

Гумено-лентов транспортьор /ГЛТ/ за транспорт за насипни материали
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инженерна геология и 
хидрогеология; технологични 
инсталации и системи; лентови 
системи и транспортьори за 
насипни материали, както и 
за тяхната автоматизация и 
управление.

Експертизата на компанията 
се надгражда и от изградените 
архитектурни и строителни 
проекти на промишлени и 
обществени сгради и съоръжения; 
оздравителни и спортни комплекси 
и свързаните с тях отопление, 
вентилация и климатизация. 

Минпроект е предпочитан 
партньор за отводняване на 
рудници и хидротехнически 
съоръжения, както и за ВКWS&S 
systems и за съоръжения за 
пречистване на води. 

Опитът в електроизграждането 
включва изграждане на кабелни 
системи и проводници високо и 
ниско напрежение до 110 kV, на 
подстанции и трансформатори, 
външно и вътрешно 
електроснабдяване на промишлени 
и обществени обекти, пътища, ж.п. 
линии и транспортни съоръжения, 
както и геодезическа експертиза 
и оценка на недвижими имот, 
машини и сгради, земеделски земи 
и насаждения.

Безспорно лидерско качество на 
Минпроект е в сферата на здраве 

и безопасност. Компанията е създала и обновила серия от правилници за 
безопасност на труда, като най-ярките примери са тези, касаещи работата 
в подземните въглищни рудници; при разработване на находища по 
открит начин, както и правилника за безопасност при разработване на 
рудни и нерудни находища по подземен начин.

Всичко това става възможно при наличие на добреобучен, мотивиран 
и професионален екип. Всички инженери на Минпроект са с лиценз за 
пълна проектантска правоспособност в инвестиционното инженерно 
проектиране и териториално строителство. Компанията надгражда техните 
знания и умения чрез ежегодно обучение за развитие на кадрите и 
придобиване на допълнителна квалификация.

Човешки капитал

100 
служители

90% с висше образование

15 
инженерни и 
икономически специалности

Промишлена сграда за преработка на 
суровини

60 години инициативност, професионализъм, 

коректно партньорство
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апаратура – тя прави бързи 
измервания с висока точност. А 
нейните високо квалифицирани 
и опитни специалисти работят 
съвместно с водещи научни 
институти.

Най-важният принцип 
за следващите
 

60 години 

дейност ще бъде 
коректност спрямо 
партньорите.

ДИАЛ на 60 години

“Не сме безразлични към средата, в която живеем и работим. Стремим се да 
допринасяме за нейното усъвършенстване.“

Дозиметрична и инженерно-
аерологична лаборатория (ДИАЛ) 
е създадена през 1956 г. в състава 
на Редки Метали с цел проучване 
на условията на труд в урановата 
промишленост и предлагане на 
мерки за подобряване на работната 
и околна среда в радиационно 
отношение. Лабораторията прави 
първите радиационни измервания 
при уранодобива у нас, в резултат 
на което Министерски съвет 
въвежда национални норми за 
работа с източници на йонизиращи 
лъчения.

Лабораторията участва при 
избора на всички промишлени 
и работни площадки на 
урановата промишленост. Тя 
изготвя проекти на мрежите за 
комплексен мониторинг. Така са 
се контролирали радиационните и 
нерадиационните показатели през 
експлоатационния, ликвидационен 
и следликвидационен период.
През 1992 г. МС прекратява 
уранодобива в България и ДИАЛ 
става отделно дружество.

Днес ДИАЛ извършва широк 
спектър от услуги – от вземане 
и анализ на водни, почвени, 
въздушни и др. проби до изготвяне 
на доклади за състоянието на 
околната среда и радиационната 
безопасност, контрол за наличие 
на радиоактивност на стоки, 
материали и продукти при 
производство, внос и износ. 
Участва и извършва научно-
приложни разработки, участва в 
международни проекти, извършва 
проекти за изграждане на мрежа 
за комплексен мониторинг, 
екологични оценки.

Лабораторията е сертифицирана 
по ISO9001:2008, има лиценз от 
Агенцията за ядрено регулиране 
за работа с източници на 
йонизиращи лъчения и има 
разрешение от АЯР за временно 
съхранение на радиоактивни 
вещества. Акредитирана е ИА 
„БСА”. Измерванията и анализите се 
извършват както по БДС-, така и по 
европейски методи.

Качеството ѝ на работа се 
гарантира от новата и модерна 
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проф. д-р Лъчезар Цоцорков
Председател на УС и на БМГК 
Асарел-Медет АД

Т:  +359 357 63 164
Ф: +359 357 64085
secretar@asarel.com

проф. д.т.н. Николай Вълканов
Заместник-председател на УС
Минстрой Холдинг АД

Т:  +359 2 962 40 33
Ф: +359 2 962 42 50
office@minstroy.com

д-р инж. Илия Гърков
Член на УС
Представител на подотрасъл “Рудодобив”
Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД
Дънди Прешъс Металс Крумовград ЕАД
Т:  +359 728 68 302
Ф: +359 728 68 295
maria.doganova@Dundeeprecious.com

Люба Кожухарова
Член на УС на БМГК
Представител на подотрасъл
“Индустриални минерали”Ватия АД

Т:  +359 2 854 81 13
Ф: +359 2 854 81 17
office@vatia.bg

инж. Кирил Петров
Член на УС
Представител на подотрасъл 
“Скално-облицовъчни материали”
Бумар АД
Т:  +359 74 33 20 67
Ф: +359 7433 2067
bumarp@abv.bg

инж. Иван Андреев
Член на УС
Изпълнителен директор на БМГК

Т:  +359 2 99 50 424
Ф: +359 2 967 64 25
director@bmgk-bg.org

Радомир Чолаков
Член на УС
Съпредседател БАПИМ
Каолин АД

Т:  +359 2 489 36 86
Ф: +359 2 962 68 81
rcholakov@kaolin.bg

Хубен Хубенов
Член на УС
Представител на подотрасъл
“Логистични дейности”
Минпроект ЕАД
Т:  +359 2 975 82 20
Ф: +359 2 975 33 48
hubenov@minproekt.com

Управителен съвет

проф. д-р Любен Тотев
Заместник-председател на УС
МГУ „Св. Иван Рилски“

Т:  +359 2 806 02 01
Ф: +359 2 868 72 24
rector@mgu.bg
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Никола Сечкарьов
Член на УС
Представител на подотрасъл “Добив на 
нефт и газ”
Овергаз Инк. АД
Т:  +359 2 428 34 90
Ф: +359 2 962 17 24
nikola_sechkariov@overgas.bg

Сашка Кожухарова
Член на УС
Представител на подотрасъл “Геология”
Евротест Контрол ЕАД

Т:  +359 2 447 03 60
Ф: +359 2 872 05 96
office@eurotest-control.bg 

инж. Драгомир Драганов
Член на УС
Елаците-Мед АД

Т:  +359 2 923 77 12
Ф: +359 2 923 78 67
d.draganov@ellatzite-med.com

Юлий Тодоров
Член на УС
Геотехмин ООД

Т:  +359 2 965 01 40
Ф: +359 2 952 60 80
yu.todorov@geotechmin.com

Андон Андонов
Член на УС
Мини Марица-изток ЕАД

Т:  +359 417 8 33 05
Ф: +359 417 82 605
mmi@marica-iztok.com

Контролен СЪВЕТ

Неделчо Бонев
Председател на КС на БМГК
Минстрой Холдинг АД

Т:  +359 2 963 55 55
Ф: +359 2 962 42 50
bonev@minstroy.com

д-р Никола Вардев
Член на КС на БМГК
БН - Консулт инженеринг ООД

Т: +359 2 491 32 30
rbg.sofia@gmail.com
bn.sofia@gmail.com

д-р Розалина Козлева
Член на КС на БМГК
Инфрапроект консулт ООД

Т:  +359 2 983 61 88
Ф: +359 2 983 61 92
rozalina@infrapro.com



68

ДОБИВ НА МЕТАЛНИ 
ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

ДОБИВ НА НЕМЕТАЛНИ 
ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ 
– ИНДУСТРИАЛНИ 
МИНЕРАЛИ

НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ

ВЪГЛЕДОБИВ

ДОБИВ НА ИНЕРТНИ 
И СТРОИТЕЛНИ 
МАТЕРИАЛИ

Асарел-Медет АД
4500 Панагюрище 
Т: +359 357 60 210 
Ф: +359 357 64 085
Е-mail: office@asarel.com
www.asarel.com

Горубсо-Златоград АД
4980 Златоград, 
ул. „Стефан Стамболов” № 2
Т: +359 3071 23 01
Ф: +359 3071 24 88
Е-mail: r_bodurova@abv.bg

Горубсо-Мадан АД
4900 Мадан, ул. „Явор” № 1
Т: +359 308 98 004; 
Ф: +359 308 98 003
Е-mail: office@gorubsomadan.com

Дънди Прешъс Металс Челопеч EАД
2087 Челопеч
Т: +359 728 68 226
Ф: +359 728 68 286
Е-mail: pr@dundeeprecious.com
www.dundeeprecious.com

Елаците-мед АД 
2086 Мирково
Т: +359 2 923 77 12
Ф: +359 2 923 78 67
Е-mail: office@ellatzite-med.com
www.ellatzite-med.com

Лъки-инвест АД
4860 Лъки, ул. „Освобождение” № 2
Т: +359 3052 20 46
Ф: +359 3052 21 22
Е-mail: luckyinvest@abv.bg

Рудметал АД
4960 Рудозем, Промишлена зона
Т: +359 3065 33 35
Ф: +359 3065 31 25
Е-mail: office@rudmetal.com 
www.rudmetal.com

Целзиан ООД 
1407 София, 
ж.к. Лозенец, ул. „Банат” № 28
Т: +359 2 963 32 47
Ф: +359 2 865 73 26
Е-mail: janet@jbi.bg; r.markov@celsian.eu

Дънди Прешъс Металс Крумовград 
ЕАД
1000 София, ул. „Бачо Киро” № 26, ет. 3
Т: +359 2 930 15 00
Ф: +359 2 930 15 95
Е-mail: office_sofia@Dundeeprecious.com
www.dundeeprecious.com

Трейс Рисорсиз ЕООД
1680 София, бул. „България” № 102, 
Бизнес център Белисимо, ет. 6, бл. Б 
Т: +359 2 808 25 18
Ф: +359 2 808 25 29
Е-mail: office@thrace-resources.com
www. thrace-resources.com

Базалт България ЕООД
1504 София, 
ул. „Оборище” № 20, ет.1, офис 5
Т: +359 2 946 19 93
Ф: +359 2 944 96 89
Е-mail: basalt@abv.bg

Ватия АД
1113 София, ул. „Самоков” № 28 И, 
Комплекс „Есте”
Т: +359 2 854 81 10
Ф: +359 2 854 81 17
Е-mail: office@vatia.bg
www.vatia.bg

Имерис Минералс България АД
6600 Кърджали, бул. „Беломорски” № 97 
Т: +359 361 608 00
Ф: +359 361 608 09
Е-mail: office-bulgaria@imerys.com
www.bentonite-bg.com

Каолин АД
7038 Сеново, ул. „Дъбрава” № 8
Т: +359 84 61 25 00
Ф: +359 84 61 25 05
Е-mail: office@kaolin.bg
www.kaolin.bg

РМД Жабляно АД 
2442 Жабляно
Т: +359 7741 38 17
Ф: +359 7741 38 17
Е-mail: jabliano@yahoo.com
www.jabliano.hit.bg

Овергаз Инк. АД
1407 София, ул. „Филип Кутев” № 5
Т: +359 2 428 35 93
Ф: +359 2 962 17 24
Е-mail: external@overgas.bg
www.overgas.bg

Проучване и добив на нефт и газ АД 
1080 София, 
ул. „Стефан Караджа” № 2
Т: +359 2 946 16 00; +359 2 980 16 11
Ф: +359 2 980 20 32
Е-mail: office@pdng-bg.com
www.pdng-bg.com 

Мини Марица-изток ЕАД
6260 Раднево, 
ул. „Георги Димитров” № 13
Т: +359 417 833 04
Ф: +359 417 826 05
Е-mail: mmi-ead@marica-iztok.com
www.marica-iztok.com

Мина Станянци АД
2254 Станянци
Т: +359 729 220 54
Ф: +359 729 220 52
Е-mail: minasta@abv.bg

Минно дружество Белоградчик АД
2300 Белоградчик, 
кв. Здравец, бл. 35, ет. 2
М: +359 885 219350
E-mail: irina@wautelet.net

Българска асоциация на 
производителите на инертни 
материали (БАПИМ)
1404 София, 
Околовръстен път 27, ет. 1
М: +359 888 506 407
Е-mail: office@bapim.org
www.bapim.org 
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ДОБИВ НА СКАЛНООБ-
ЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИА-
ЛИ

Би Ен Ес Ес ООД
3000 Враца, 
ул. Сестри Хаджикръстеви” № 4
Т: +359 92 630 446
Ф: +359 92 630 414
Е-mail: bitunski@bnstones.com
www.bnstones.com 

Бумар АД
2800 Сандански, ул. „Свобода” № 3
Т: +359 7433 20 67
Ф: +359 7433 20 67
Е-mail: bumarp@abv.bg
www.bumarp.com

Дионисомарбле - България ЕООД
1303 София, 
ул. „Отец Паисий” № 17, ет. 4, ап. 8
Т: +359 2 989 06 23
Ф: +359 2 989 61 23
Е-mail: office@dionyssomarble.bg
www.dionyssomarble.bg

Илинденски мрамор ООД
2949 Марчево, Община Гърмен
Т: +359 7523 22 15
Ф: +359 7523 22 15
Е-mail: ilindenski_mramor@yahoo.com

Илинденци – мрамор АД
2825 Струмяни
Т: +359 746 321 04
Ф: +359 746 321 06
Е-mail: ilindentci_mramor@yahoo.com
www.ilindencimramor.domino.bg

Конструктинг ЕООД
1505 София, бул. „Мадрид” № 39
Т: +359 2 946 10 82 (83)
Ф: +359 2 943 49 44
Е-mail: office@gp-group.org

Марин Батуров ЕООД
1000 София, ул. „Г. С. Раковски” № 111
Т: +359 2 983 22 70
Ф: +359 2 983 22 74
Е-mail: baturov@baturov.com
www.baturov.com

Попчев Стоун Дизайн ЕООД
9000 Варна, ул. „Кирил Шиваров” № 1, 
вх. А, ет. 4, ап. 14 
Т: +359 52 300 658
Ф: +359 52 303 768
Е-mail: office@popchevstone-design.com
www.popchevstone-design.com 

ХЕМУС-М АД 
3100 Мездра, ул. „Христо Ботев” № 1
Т: +359 910 919 99
Ф: +359 910 919 90
Е-mail: a_ispyridis@hemusmarble.com
www.hemusmarble.com

ГЕОЛОГИЯ

АС-Геоинженеринг Инк. ООД 
1000 София, ул. „Георги Бенковски“ 6
Т: +359 887 205 099; +359 889 307 570
Ф: +359 2 846 21 19
Е-mail: asgeo_inc@yahoo.com
www.asgeogroup.com

Люляка Матириълс ЕАД
9160 Девня, Индустриална зона
Т: +359 519 924 20
Ф: +359 519 932 14
Е-mail: communication@devnyacement.bg
www.devnyacement.bg

МДЗ Балша ЕАД
1217 Балша
Т: +359 7118 22 08; +359 7118 22 14
Ф: +359 7118 22 09 
Е-mail: mdzbalsha@abv.bg
www.mdz-balsha.com

Огняново-К АД
1000 София, ул. „Позитано” № 7, ет. 4
Т: +359 2 989 53 31
Ф: +359 2 980 20 87
Е-mail: office@ognyanovo-k.com
www.plena-bg.com

СК-13 Пътстрой АД
2307 Перник, ул. „Софийско шосе” № 38
Т: +359 76 64 90 00
Ф: +359 76 64 90 00
Е-mail: ck_13.patstroy@abv.bg 

СМА Минерал ЕООД
8001 Бургас, 
кв. Победа, ул. „Чаталджа” № 52
Т: +359 56 811 506
Ф: +359 56 811 505 
Е-mail: office@smamineralbg.com
www.smamineralbg.com

ТИТАН Златна Панега Цимент АД
5760 Златна Панега, ул. „Шипка” № 2
тел: +359 2 88 20 101
тел: +359 2 976 00 70
Email: office@titan.bg
www.titan.bg

Батова Ривър Манганийз Майн ООД
9600 Балчик, ул. „Черно море” № 28
Т: +359 579 246 31
Ф: +359 579 631 10
Е-mail: brmm@balchik.net

БН–Консулт-инженеринг ООД
1618 София, ул. „Народен певец” № 10
Т: +359 2 444 72 55
М: +359 888 259 001
Е-mail: bn.sofia@gmail.com
www.bn-mineral.com

България Алфа ЕАД
1000 София, бул. „Христо и Евлоги 
Георгиеви” № 14, ап. 4
Т: +359 2 423 78 80
Е-mail: sromanska@mundoro.com
gmagaranov@mundoro.com

Геоинс Консулт ООД
гр. София, Студентски град, бл. 6А, вх. Г
T: +359 878 711 130; +359 878 711 120 
Ф: +359 2 868 10 74
Е-mail: geoins_k@abv.bg

Геопс – Болкан Дрилинг Сървисис 
ЕООД
4250 Асеновград, кв. Долни Воден, 
ул. „Кукленски път” № 5 
Т: +359 89 334 9105
Ф: +359 331 492 92
Е-mail: office@geopsbg.com
www.geopsbg.com

Георадар ООД
4003 Пловдив, 
бул. „България” № 61, ет. 5, офис 2
Т: +359 308 25 51
Ф: +359 308 825 77
Е-mail: georadar@abv.bg

Геосервизинженеринг АД
4230 Асеновград, 
ул. „Сава Катрафилов” № 19
Т: +359 331 624 20
Е-mail: office@gse.bg
www.gse.bg

Евромакс Експлорейшън Сървисиз 
ЕООД
1504 София, ул. „Оборище” № 22, ап. 4
Т: +359 2 978 48 80
Е-mail: 
i.mihaylova@euromaxresources.com
www.euromaxes.com

Евротест контрол ЕАД
1517 София, ул. „Бесарабия” № 108
Т: +359 2 447 03 60; +359 2 447 03 45
Ф: +359 2 870 05 83; +359 2 872 05 96
Е-mail: inet@euroins.bg, lgi@inet.bg
www.eurotest.hit.bg
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Каракал - Кеймбридж България ЕАД
1164 София, 
бул. „Джеймс Баучер” № 26, ет. 2, ап. 3
Т: +359 2 963 11 85; +359 2 865 60 93
Ф: +359 2 963 27 60
Е-mail: hereward@mail.orbitel.bg

М и В Дрилинг Груп ООД 
6900 Крумовград, ул. Княз Борис І” № 4, 
вх.В, ет.4, ап.36
Т: +359 887 92 64 74, +359 886 15 91 95
Ф: +359 331 492 92
Е-mail: driling@abv.bg 

Рамово ЕООД
5400 Севлиево, 
ул. „Никола Петков” № 41 А
Т: +359 888 21 03 74
Е-mail: vstancheva@nat.bg

Си. Джи. Ес. Консулт ЕООД 
1404 София, ул. „Луи Айер” № 17, ап. 2А
Т: +359 2 962 61 78
Ф: +359 2 962 6198
Е-mail: cgs@techno-link.com; 
chris@cgsgeo.com

Асарел-Инвестмънт ЕАД
1680 София, БЦ Белисимо, 
бул. „България” № 102, ет. 6, бл. Б
Т: +359 2 808 25 10
Email: office@asarel-investment.com
www.asarel-investment.com

Тера Арс ЕООД
1592 София, кв. Редута, ул. „Яребична 
планина” № 4, офис 3, Партер
Т: +359 888 62 57 55
Е-mail: vpp973@gmail.com
www.tars.bg

ГЕОЛОГИЯ

Асарел - Ремонт ООД
п.к. 81, 4500 Панагюрище
Т: +359 34 44 83 65
Ф: +359 34 44 55 98
Е-mail: office@asarel-remont.com
www.asarel-remont.com

Атко трейд ЕООД
1111 София; ул. „Хемус” № 8
Т: +359 2 978 90 08
Ф: +359 2 978 55 75
Е-mail: atcotrade@abv.bg; 
mail@atcotrade.com
www.atcotrade.com

Геотехмин ООД
1606 София , ул. „Люлин планина” № 9
Т: +359 2 965 01 32; +359 2 965 02 21
Ф: +359 2 952 60 80; +359 2 965 02 22
Е-mail: office@geotechmin.com
www.geotechmin.com

Геотехникс ЕООД
1124 София , ул. „Мануш войвода” 6-8, 
ет. 3, ап. 9
Т: +359 2 843 50 94
Ф: +359 2 843 50 94
Е-mail: geotechnix@mail.bg 

Геотрейдинг АД
1517 София, ул. „Бесарабия” № 108
Т: +359 2 930 70 50
Ф: +359 2 987 28 87
Е-mail: office@geotrading.bg
www.geotrading.bg

Делгадо и Малеев ООД
1113 София, ул. „Жолио Кюри” № 20, 
ет. 14, офис 1409
Т: +359 2 816 43 51 
Е-mail: mihail@delgado-maleev.com

Денкщат България ООД 
1421 София, бул. „Арсеналски” № 115, ет. 5, 
ап. 7
Т: +359 2 470 75 08
Ф: +359 2 416 56 11
Е-mail: office@denkstatt.bg
www.denkstatt.bg

ДЗЗД Браншови минно-геоложки 
здравен институт
1504 София, ул. „Шейново” № 18
Т: +359 898 49 44 04
Ф: +359 2 986 50 02
Е-mail: zdraven.institut@abv.bg 

ДИАЛ ООД
1830 Бухово, ул. „Никола Бонев” № 7
Т: +359 2 994 22 40
Е-mail: dial_ltd@abv.bg
www.dial-ltd.com

Екотехконсулт-Б.М. ЕООД
1712 София, ж.к. Младост 3, 
ул. „Филип Аврамов” № 17, 
Център Кондор, ет. 3, офис 311
Т: +359 887 849 296
Е-mail: milushev@ecotechconsult.org; 
b_milushev@yahoo.com; 
www.ecotechconsult.org

Актемиум БЕА Балкан ЕООД 
1505 София, 
бул. „Ситняково” № 23, офис 406-407 
Т: +359 2 9717123 
Ф: +359 2 87 22 073 
Е-mail: beabalkan@actemium.com
www.actemium.de

Белаз - София ЕООД 
1124 София, ул. „Хан Омуртаг” № 18 
Т: +359 2 948 40 00 
Ф: +359 2 948 40 11 
Е-mail: office@belaz-sofia.com
www.belaz-sofia.com

Биоинформ Консулт ООД
8000 Бургас, ул. „Успенска” № 3
Т: +359 56 84 00 45
Ф: +359 56 82 57 40
Е-mail: bioconsood@gmail.com

Благиев инженеринг ЕООД
1000 София, 
ул. „Стефан Стамболов” № 30, ет. 3
Т: +359 2 984 88 80
Ф: +359 2 984 88 81
Е-mail: m_blagiev@abv.bg

БТ-Инженеринг ЕООД
1700 София, 
ул. „Леа Иванова” № 2, вх. В2 
Т: +359 2 945 47 29
Ф: +359 2 945 47 28
Е-mail: bte@inet.bg 

Булмарма АД
1618 гр. София, 
бул. „Цар Борис-ІІІ“ № 136 Б
Т: +359 2 955 54 17
Ф: +359 2 955 54 16
Е-mail: office@bulmarma.com
www.bulmarma.com
Геопродукт АД
4230 Асеновград, ул. „Б. Икономов” № 19
Т: +359 331 650 46
Ф: +359 331 625 12
Е-mail: geoproduct@mail.bg
www.geoproduct-bg.com

Геопроект ЕООД
1606 София, ул. „Люлин планина” № 9 
Т: +359 2 937 70 10
Ф: +359 2 937 70 17
Е-mail: geoproject@geoprojectbg.com

Геострой АД
1404 София, ул. „Боянски водопад” № 106 
Т: +359 2 902 40 90
Ф: +359 2 958 20 14
Е-mail: office@geostroy.com
www.geostroy.com
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Експлозивпрогрес - ГТМ ЕООД
1619 гр. София, 
бул. „Цар Борис ІІІ” № 279 Б
Т: +359 2 902 65 20
Ф: +359 2 902 65 27
Е-mail: office@explosiveprogress.eu
www.explosiveprogress.eu

ЕнвироХеми България ЕООД
1505 София, бул. „Христо и Евлоги 
Георгиеви” № 100, ап.7
Т: +359 2 846 30 65
Ф: +359 2 846 30 66
Е-mail: info@envirochemie-bg.com
www.envirochemie.bg

Енеа АД
9020 Варна, кв. „Възраждане”, 
ул. „Идеал Петров” № 28
Т: +359 52 72 23 80
Ф: +359 52 72 24 89
Е-mail: office@enea-bg.com
www.enea-bg.com

ЕТ Рекс – Георги Георгиев
8600 Ямбол, 
ж. к. „Златен рог” бл. 13, вх. В, ап. 61
Т: +359 46 63 91 82
Ф: +359 46 63 91 82
Е-mail: georgimg@abv.bg
www.gembg.com

Зет и Ем Прайвит Ко ООД
1000 София, ул. „Ангел Кънчев” № 5, ет. 4
Т: +359 2 986 58 55
Ф: +359 2 981 61 29
Е-mail: office@zandm.net
www.zandm.net
Инфрапроект консулт ООД
1111 София, ул. „Голаш” № 12
Т: +359 2 983 61 88
Ф: +359 2 983 61 92
Е-mail: office@infrapro.com
www:infrapro.com

Л и Д ООД
1225 София, 
ул. „Христо Станишев” № 26-28
Т: +359 2 936 61 27
Ф: +359 2 936 60 36
Е-mail: office@lid-bg.com
www.lid-bg.com

МАГ ООД 
2670 Бобов дол, 
ул. „Йорданка Николова” № 13 
Т: +359 702 652 22 
Ф: +359 702 670 02 
Е-mail: mag@magbg.net 
www.magbg.net

МГУ Св. Иван Рилски
1700 София, Студентски град, 
ул. „Проф. Боян Каменов”
Т: +359 2 80 60 201
Ф: +359 2 868 72 24
Е-mail: rector@mgu.bg
www.mgu.bg

Метсо минералс ТП
1505 София, ул. „Атанас Узунов” № 21
Т: +359 2 971 33 08
Ф: +359 2 971 00 77
Е-mail: info@metso-bulgaria.com
www.metso-bulgaria.com

Минен и кариерен сервиз ЕООД
1532 София, 
бул. „Околовръстен път” № 467, ет. 2,
Т: +359 2 426 13 39
Е-mail: yankov.mks@gmail.com
www.mks-bg.com

Минна компания – Петров АД
8600 Ямбол, ул. „Ямболен” № 13, ет. 5
Т: +359 46 66 11 29
Ф: +359 46 66 11 29
Е-mail: min_petrov@abv.bg
www.mine-petrov.com

Минпроект ЕАД
1756 София, 
бул. „Климент Охридски № 14
T: +359 2 975 82 20
Ф: +359 2 975 33 48
Е-mail: office@minproekt.com
www.minproekt.com

Минстрой – Марица изток АД
6260 Раднево, 
ул. „Тачо Даскалов” № 10-14
Т: +359 417 827 20
Ф: +359 417 830 23
Е-mail: minstroy@minstroy-radnevo.com

Минстрой холдинг АД
1700 София, бул. „Г. М. Димитров” № 57
Т: +359 2 963 55 55
Ф: +359 2 962 42 50
Е-mail: office@minstroy.com
www.minstroy.com

МИТ ЕООД
1324 София, 
ж.к.Люлин, бул. „Царица Йоанна” № 65
Т: +359 2 925 04 12
Ф: +359 2 925 04 13
Е-mail: mit.sales@mbox.contact.bg
www.mit-ltd.bg 

Монек-юг АД
6600 Кърджали, 
бул. „Беломорски” № 105, п. к. 91
Т: +359 361 603 21; 0361 603 05
Ф: +359 361 628 38
Е-mail: monek@monek-bg.com
www.monek-bg.com

Национален музей Земята и хората
1421 София, бул. „Черни връх” № 4
Т: +359 2 865 66 39
Ф: +359 2 866 14 55
Е-mail: earth.and.man@gmail.com
www.earthandman.org

Нипроруда АД
1309 София, 
бул. „Ал. Стамболийски” № 205
Т: +359 2 828 54 34
Ф: +359 2 920 185 7
Е-mail: pbox@niproruda.com
www.niproruda.com

Одико - 69 ООД
4000 Пловдив, ул. „Марица“ № 100
Т: +359 32 63 80 42
Ф: +359 32 64 17 48
Е-mail: odico69@gmail.com

Олимп – предпазни екипировки ЕООД 
1582 София, ж.к. Дружба 2, 
ул. „Полк. Христо Арнаудов” 11
Т: +359 2 879 33 90 
Ф: +359 2 978 15 11
Е-mail: salessf@olympsafety.com
www.olympsafety.com

Орика Мед България АД 
4500 Панагюрище, п. к. 103
Т: +359 34 40 84 10
Ф: +359 34 40 84 18
Е-mail: bulgaria.office@orica.com; 
alexander.gurari@orica.com
www.oricaminingservices.com/bg/bg 

Офис за минна индустрия и 
металургия ЕООД
1404 София, кв. Манастирски ливади – 
изток, бл. 89 А, ет. 6, ап. 33
Т: +359 2 967 02 06
Ф: +359 2 967 02 09
Е-mail: office@omim-bg.com
www.omim-bg.org

Полимет импорт експорт ООД 
1680 София, 
бул. „България” № 60 вх. В ет.5
Т: +359 2 958 64 95
Ф: +359 2 958 67 84
Е-mail: info@polymet-bg.com 
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ПОК ДСК – Родина АД
1000 София, бул. „Княз Александър І 
Батенберг” № 6, ет.1
Т: +359 2 942 7017
Ф: +359 2 942 7018
Е-mail: rodina@dskrodina.bg
www.dskrodina.bg

ПОК Съгласие АД
1309 София, бул. „Т. Александров” № 141
Т: +359 2 816 45 54; 816 45 65
Ф: +359 2 816 45 66; 816 45 66
Е-mail: headoffice@saglasie.bg 
www.saglasie.bg

Ремстрой – ИТД ЕООД
4020 Пловдив, 
ул. „6-ти септември” № 121, ап. 12
Т: +359 32 24 94 50
Е-mail: remstroi_itd@abv.bg

Родопа - Експерт ООД
4900 Мадан, ул. „Обединение” № 1
Т: +359 3082 27 29
Ф: +359 3082 27 29
Е-mail: r_expert@mail.bg

Сана Финанс ЕООД
1000 София, бул. „Патриарх Евтимий” 
№ 66 Б, ет. 1, ап. 13
Т: +359 2 980 16 48
Ф: +359 2 980 16 48 
Е-mail: office@sanafinance.com

Сандвик България ЕООД
1592 София, бул. „Искърско шосе” № 7
Търг. център Европа, сграда 15, п.к.12
Т: +359 2 970 25 25
Ф: +359 2 970 25 00
Е-mail: sandvikbg.office@sandvik.com
www.sandvik.com

СД ГЕОСТАБИЛ
1715 София, 
ж.к. Младост-4 бл. 422, вх. Б, ап. 28
Т: +359 2 877 20 98
Ф: +359 2 877 20 98
Е-mail: geostabilsd@dir.bg
www.geostabil-bg.com

СМС - С ЕООД
1619 София, ул. „Княжевска” № 16
Т: +359 7181 51 44 
Ф: +359 7181 52 18 
Е-mail: office@cmc-c.com
www.cmc-c.com 

Индустриален клъстър Средногорие
1700 София, ул. „Проф. Боян Каменов“, 
МГУ „Св. Иван Рилски“ - Ректорат, ет. 3, 
офис 94
Т: + 359 879 94 84 78
Е-mail: office@srednogorie.eu
www.srednogorie.eu

ССАБ България ЕООД
4023 Пловдив, п.к. № 10
Т: +359 32 52 90 46
Ф: +359 32 52 90 46
Е-mail: dimitar.delchev@ssab.com
www.ssab.com

Строй - ТИС ЕООД
4900 Мадан, ул. „Обединение” № 1
Т: +359 308 227 29
Ф: +359 308 25 51
Е-mail: r_expert@mail.bg, 
biser_ko@mail.bg 

Тайтън Машинъри България АД
1754 София, 
ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 13
Т: +359 2 971 35 25 
Ф: +359 2 971 35 04 
Е-mail: office@titanmachinery.bg
www.titanmachinery.bg

Теос - 2001 ЕООД
1172 София, 
ж.к. „Дианабад” бл. 61, ап.7-А
Т: +359 2 962 84 45
Ф: +359 2 962 84 45
Е-mail: teos@vip.bg 

Тракия – РМ ЕООД
4004 Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” № 136
Т: +359 32 69 50 30
Ф: +359 32 67 24 80
Е-mail: office@trakia-rm.com
www.trakia-rm.com

Технострой Инженеринг ЕООД
6400 Димитровград, 
ул. „Колю Фичето” № 15
Т: +359 3691 67 77; 0877 335 989
Ф: +359 3691 60 35
Е-mail: tehnostroi@abv.bg
www.technostroy-bg.com

Фундамент ООД
1618 София, бул. „България” № 102
Бизнес сграда „Беллисимо”, блок С, 
ет. 3, офис 40
Т: +359 2 854 80 28 
Ф: +359 2 854 80 29
Е-mail: fundament@abv.bg 

Шнайдер Електрик България ЕООД
1766 София, ж.к. Младост 4, 
Бизнес парк София, сграда 4, ет. 6
Т: +359 2 932 93 20 
Ф: +359 2 932 93 93 
Е-mail: csc@schneiderelectric.bg
www.schneider-electric.bg

Юнион-Консулт ООД
1111 София, ул. „Николай Коперник” № 44
Т: +359 2 971 70 27
Ф: +359 2 971 70 27
Е-mail: unions@mail.bg
www.union-consult.com

Инжконсулт ЕООД
9010 Варна, ул. „Дубровник“ № 23
Т: +359 52 333 022
Ф:+359 52 333 044
Email: office@ingconsult.biz
www.ingconsult.biz

Сигма България АД
1404 София, ул. Околовръстен път № 35
Т: +359 2 447 99 30
Ф: +359 2 978 34 36
Email: officebulgaria@saracakis.bg
www.saracakis.bg

Алки-Л ЕООД
1137 София, ул. Самоковско шосе № 10Д
Т: +359 2 974 90 20
Ф: +359 2 974 90 30
Email: office@alki-l.com
www.alki-l.com

Емкотек ООД
1505 София, 
ул. „Мърфи“ № 11, офис 2
Т: +359 2 950 28 77
Ф:+359 2 950 28 78
Email: emkotek@gmail.com
www.emkotek.eu






