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ОБРЪЩЕНИЕ	НА	
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ	НА	БМГК	

Скъпи колеги и партньори,
Уважаеми дами и господа,

	 Минералните	суровини	са	жизнено	важни	за	съвременния	начин	на	
живот	и	тяхната	роля	ще	става	все	по-съществена	в	бъдеще,	поради	на-
растващите	нужди	от	потребление	в	глобален	мащаб.	Затова	считаме,	че	
България	 трябва	и	може	да	развива	своите	минерални	ресурси	в	съот-
ветствие	с	националните	си	приоритети	и	с	отговорност	по	отношение	на	
използването	на	суровини.	

	 Ние	 сме	 убедени,	 че	 управлявана	 правилно	 и	 устойчиво,	 добивната	
дейност	може	да	осигури	трайни	възможности	за	икономически	растеж	в	
страната.	Затова	работим	постоянно	за	максимизиране	на	ползите	от	раз-
витието	на	минното	дело,	за	подобряване	на	икономическото,		екологич-
ното		и	социалното	представяне	на	бранша.	Нашата	цел	не	е	само	устойчив	

растеж	на	компаниите	от	сектора,	а	постигане	дългосрочен	на	положителен	принос	за	хората	и	 	обществото.	
Припознали	сме	това	като	наша	грижа	и	отговорност	и	работим	усилено	за	насърчаване	и	прилагане	на	най-
добрите	практики	в	тази	сфера	чрез	нашия	доброволен	Стандарт	за	устойчиво	развитие.

	 Минерално-суровинната	индустрия	е	изключително	важна	за	България	и	е	една	от	най-добре	развиващите	
се	през	последните	години.	Днес	по-голямата	част	от	компаниите	в	бранша	се	нареждат	сред	най-модерните	и	
иновативни		фирми	в	нашата	икономика.	Именно	в	този	отрасъл	страната	ни	най-много	се	доближава	като	про-
изводителност	на	труда	до	средната	на	ЕС		и	значително	надвишава	средната	производителност	за	останалите	
браншове	в	България.	

	 Щастлив	съм	да	ви	представя	новия	брой	на	годишния	информационен	бюлетин	за	бранша,	подготвен	от	
Българската	минно-геоложка	камара.	В	него	ще	видите,	както	традиционно	представения	анализ	за	състоянието	
за	бранша	и	обзор	на	дейността	на	БМГК,	така	и	виждането	на	експерти	по	основните	направления	за	индустри-
ята	-	иновации,	екология,	социална	отговорност	и	човешки	ресурси.

	 Накрая,	от	името	на	Управителния	съвет	на	Българската	минно-геоложка	камара	и	лично	от	свое	име,	поз-
дравявам	всички	миньори	и	 работещи	в	 бранша	по	 случай	професионалния	ни	празник,	 като	 ви	пожелавам	
здраве,	късмет	и	оптимизъм	още	успехи,	енергия	и	дръзновение	да	постигнете	мечтите	си!

Желая	ви	приятно	четене!

д-р	инж.	Лъчезар	Цоцорков
Председател	на	УС	и	на	БМГК
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•	 съдействие	за	привличането	на	инвес-
тиции	в	бранша;	

•	 международно	 сътрудничество	 със	
сродни	 европейски	 и	 световни	 орга-
низации	с	цел	изучаване	на	най-добри	
практики;

•	 повишаване	 имиджа	 на	 българския	
минерално-суровинен	бранш	в	страна-
та	и	в	чужбина.

Българската	 минно-геоложка	 камара	
обединява	103	дружества	и	организации	
от	осем	подбранша.	

Членове	на	БМГК	са	търговските	дружества	
в	 страната,	 които	 произвеждат	 около	 90%	
от	промишлената	продукция	в	минерално-
суровинния	отрасъл	и	осигуряват	високата	
представителност	на	организацията.

ОРГАНИЗАЦИЯ

Българската минно-геоложка камара 
е	 националнопредставителна	 неправи-
телствена	организация	на	бизнеса	в	об-
ластта	на	добива	на	подземни	богатства	
и	свързаните	с	това	дейности	в	България,	
учредена	през	1991	г.	

Камарата	е	член	на	Българската	стопан-
ска	 камара,	 на	 Конфедерацията	 на	 ра-
ботодателите	 и	 индустриалците	 в	 Бъл-
гария,	 на	 Европейската	 асоциация	 на	
минната	 промишленост,	 металните	 руди	
и	 промишлените	 материали	 (ЕВРОМИН)	
и	на	Европейската	асоциация	 за	 въгли-
ща	и	лигнити	(ЕВРОКОЛ).

Българската	 минно-геоложка	 камара	
подкрепя	 Глобалния	 договор	 на	 ООН	 и	
е	активен	член	на	Българската	мрежа	на	
ГД	на	ООН.	

Българската минно-геоложка камара 
разпознава	 като	 свой	 приоритет устойчи-
вото	 развитие	 на	 региони	 с	 минерално-
суровинна	 индустрия	 и	 подкрепя	 своите	
членове в	 усилията	 им	 за	 развитие	 чрез	
ефективно,	 комплексно	 и	 дългосрочно	
оползотворяване	на	подземните	богатства.

БЪЛГАРСКАТА	МИННО-ГЕОЛОЖКА	КАМАРА	ПРЕЗ	2012	г.
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Българската минно-геоложка камара  
работи	за:

•	 подпомагане	и	насърчаване	на	своите	
членове	в	тяхната	дейност	и	защита	на	
техните	интереси;	

•	 представителство	на	минерално-суровин-
ната	индустрия	пред	държавните	органи,	
органите	 за	 социално	 сътрудничество	 и	
партньорство,	 браншовите	 бизнес	 сдру-
жения	 на	 национално	 и	 международно	
ниво	и	европейските	институции;

•	 представителство	и	участие	в	колектив-
ното	трудово	договаряне	и	тристранното	
сътрудничество;	сключване	на	отраслов	
(браншов)	 колективен	 трудов	 договор	
съгласно	Кодекса	на	труда;

•	 изготвяне	на	становища	по	проекти	на	
нормативни	и	подзаконови	актове,	за-
сягащи	бранша;	

•	 съдействие	 за	повишаване	на	квали-
фикацията	 на	 заетите	 в	 бранша	 и	 за	
подобряване	на	условията	на	труд;	

•	 насърчаване	 на	 компаниите	 да	 из-
ползват	нови	технологии	за	устойчиво	
и	екологично	развитие,	като	се	гаран-
тират	обществените	интереси;

СЪТРУДНИЧЕСТВО

В	изпълнение	на	своите	цели	и	съглас-
но	 приоритетите,	 които	 си	 е	 поставила,		
през	 изминалата	 2012	 г.	 БМГК	 търсеше	
постоянен диалог и подкрепа от дър-
жавните институции,	 работейки	актив-
но	по	отношение	на	Концепцията	за	усъ-
вършенстване	 на	 законодателството	 в	
областта	на	подземните	богатства,	както	
и	на	Националната	политика	и	стратегия	
за	развитие	на	минната	индустрия.	

БМГК	взе	дейно	участие	в	Консултативния	
съвет	 за	 Индустриална	 стабилност	 към	
МИЕТ,	където	получи	сериозна	подкрепа	
и	 решение	 на	 някои	 от	 най-наболелите	
проблеми	на	членове	на	организацията.

Продължава	 активното	 сътрудничество	
и	 с	 МОСВ	 и	 МТСП	 по	 важни	 въпроси,	
засягащи	 дейността	 на	 компаниите	 от	
минерално-суровинната	индустрия.	

През	 2012	 г.	 се	 запази	 изцяло	 доброто	
сътрудничество с браншовите синди-
кални организации,	което	намери	израз	

Въгледобив

Геология

Рудодобив

Индустриални	минерали

Инертни	и	строителни	материали

Нефт	и	газ

Скалнооблицовъчни	материали

Логистични	дейности
МИСИЯ:  
Защита интересите на членовете 
на БМГК в съответствие с  
принципите на пазарната  
икономика, устойчивото  
развитие и етичните норми. 

ВИЗИЯ:  
БМГК да се развива дългосрочно 
като национално представител-
ната организация на предпри-
емачите  /работодателите/ със  
значим принос за подобряване 
условията за бизнес  в отрасъла. 
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в	 своевременното	 подготвяне	 на	 общи	
позиции	по	актуални	въпроси.	В	началото	
на	2013	г.	беше	подписан	новият	Отрас-
лов	колективен	трудов	договор	(ОКТД)	за	
следващите	две	години	-	2013	до	2015.	

През	септември	месец	бяха	договорени	и	
внесени	в	МТСП	нивата	за	минималните	
осигурителни	прагове	на	всички	катего-
рии	служители	за	всички	подотрасли.	

В	 началото	 на	 ноември	 браншовите	 син-
дикати	 отговориха	 с	 мащабен	 протест	 на	
необоснованите	 атаки	 срещу	 индустрията	
от	 някои	 организации	 като	 по	 този	 начин	 

защитиха	не	само	работните	места	на	техни- 
те	членове,	а	и	цялата	добивна	индустрия.

През	2012	г.	Българската	минно-геолож-
ка	камара	стартира	участие	в	работна	гру-
па	на	Европейско партньорство за ино-
вации	по	подобряване	на	регулаторната	
рамка,	базата	от	знания	и	инфраструктур-
ната	база	за	суровините	в	Европа.	

Европейско	партньорство	за	иновации	е	
инициатива,	 която	 обединява	държави-
членки	на	ЕС,	както	и	други	заинтересовани	
страни	в	усилията	за	превръщане	на	общ-
ността	в	световен	лидер	при	проучването,	 

добива,	 преработката,	 рециклирането	 и	
заместването	на	суровини	до	2020	г.	Цел-
та	е	да	се	намали	зависимостта	на	Евро-
па	 от	 вноса	 на	 суровини,	 да	 се	 заменят	
редкоземните	суровини	със	заместители	
и	да	стартират	иновативни	пилотни	дей-
ности	 по	 проучване,	 добив,	 преработка,	
събиране	и	рециклиране.	

Камарата	 счита	инициативата	 за	изклю-
чително	важна	от	гледна	точка	на	осигу-
ряването	на	икономически	растеж	и	ос-
нова	за	постигане	на	по-висока	добавена	
стойност	в	отрасъла.

СЪБИТИЯ

През	 септември	 2012	 г.	 се	 проведе	
втората Международна бизнес кон-
ференция „Устойчиво развитие на 
минерално-суровинната индустрия в 
Европа”,	 организирана	от	Българската	
минно-геоложка	 камара	 с	 партньор-
ството	на	Министерство	на	икономика-
та,	 енергетиката	и	 туризма	и	Европей-
ската	асоциация	на	минните	индустрии	
(EUROMINES).	

По	 време	 на	 престижния	 бизнес	 фо-
рум,	 който	 се	проведе	под	патронажа	
на	Министъра	на	икономиката,	енерге-
тиката	и	туризма,	над	150	специалисти	
от	 14	 европейски	 държави	 дискути-
раха	 отговорностите	 и	 перспективи-
те	 за	 развитие	 на	 бранша.	 Предста-
вен	 бе	 разработеният	 от	 Българската	
минно-геоложка	 камара	 Стандарт	 за	

устойчиво	 развитие	 на	 минерално-
суровинната	 индустрия,	 който	 беше	
приветстван	като	изключително	поло-
жителен	пример	от	всички	участници,	
в	 т.ч.	 и	 представителите	 на	 европей-
ските	институции.	Целта	на	документа	
е	да	обедини	компаниите	от	бранша	в	
България	около	общи	ангажименти	за	
прилагане	 на	 най-добри	 практики	 по	
устойчиво	развитие.

Конференцията	 даде	 възможност	 за	
активен	 диалог	 между	 бизнес,	 прави-
телството	 и	 неправителствените	 орга-
низации,	 което	 е	 основа	 за	 постигане	
на	консенсус	по	най-важните	за	индус-
трията	теми.

БЪЛГАРСКАТА	МИННО-ГЕОЛОЖКА	КАМАРА	ПРЕЗ	2012	г.
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огромното	 значение,	 което	 имат	 суро-
вините	 в	 икономиката	 на	 Европейския	
съюз.	 Сектори	 като	 строителството,	 хи-
мическата,	автомобилната,	космическата	
индустрия	 и	 машиностроенето,	 са	 зави-
сими	от	достъпа	до	суровини.	

През	 2012	 г.	 Българската	 минно-гео-
ложка	 камара	 стартира	 разработването	
на Браншова информационна систе-
ма	 (БрИС)	 за	 отрасъла.	 Тя	ще	обобщава	
най-значимата	информация	за	бранша	-	
справки	за	отрасъла,	важни	данни	и	по-
казатели,	постижения	на	подотраслите	и	
добри	практики.

Целта	 на	 БрИС	 е	 да	 се	 създаде	 лесен	
достъп	 до	 полезна	 информация,	 ефек-
тивно	 взаимодействие	 между	 членове-
те,	 обмяна	на	 опит,	 анализи	и	прогнози	 
за	бранша.	
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През	 2012	 г.	 стартира	 представянето	 на	
Фотоизложба	„Знаете ли откъде идват  
предметите, които ни заобикалят”,  
посветена	 на	 добивния	 бранш.	 Инициа-
тивата	има	за	цел	да	покаже	значението	
на	 минерално-суровинната	 индустрия,	
която	 присъства	 във	 всеки	 аспект	 от	
ежедневието	ни.	Изложбата	представля-
ва	фотоси	от	процесите	на	добив	и	прера-
ботка	на	суровините,	които	са	в	основата	
на	крайните	продукти,	познати	и	ползва-
ни	в	ежедневието	ни.

Българската	 минно-геоложка	 камара	
вече	има	свой	дом.	Новият		Бизнес-цен-
тър и хотел „Земята и хората”, в	който	
се	помещава	и	офисът	на	браншовата	ор-
ганизация,	беше	завършен	през	2012	г.	

За	 трета	 поредна	 година	 Българската	
минно-геоложка	 камара,	 съвместно	 с	
Международен	панаир	Пловдив	органи-
зира	 провеждането	 на	 специализира-
ното изложение „ИНТЕРМИН Експо -  
всичко за добивната индустрия”. 

Събитието,	 което	 се	 превърна	 в	 тради-
ционно	за	бранша,	се	провежда	в	рамки-
те	на	Международен	технически	панаир	-	 
Пловдив	 през	 м.	 септември.	 По	 време	
на	 изложението	 се	 представя	 техника	 и	
оборудване	за	добив	на	подземни	богат-
ства,	 за	 геологопроучвателния	 сектор	 и	
за	минно	строителство.

ИНТЕРМИН	ЕКСПО	влезе	в	календара	на	
Международен	 панаир	 Пловдив	 заради	

БЪЛГАРСКАТА	МИННО-ГЕОЛОЖКА	КАМАРА	ПРЕЗ	2012	г.

08-09
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МИНЕРАЛНО-СУРОВИННИЯТ	СЕКТОР	В	БЪЛГАРИЯ	

10-11

Каква по-конкретно е задачата на 
екипът специалисти, който ще рабо-
ти по нормативна уредба за осигу-
ряване на здравословни и безопасни 
условия на труд в отрасъла? 

Екипът	от	специалисти	ще	работи	за	ак-
туализиране	 на	 остарелите	 правилни-
ци	за	безопасност	в	мините,	с	цел	да	се	
осигури	 ефективно	 функциониране	 на	
регионални	 минно-спасителни	 служби.	
Ще	 бъдат	 направени	 изменения	 и	 до-
пълнения	на	действащите:	Правилник	за	
минно-спасителната	и	газо-спасителната	
дейност,	Правилник	по	безопасността	на	
труда	при	разработване	на	находища	по	
открит	 начин	 и	 Правилник	 по	 безопас-
ността	на	труда	в	подземните	въглищни	
мини.	 Предстои	 утвърждаване	 на	 Пра-
вилника	 за	 безопасни	 и	 здравословни	
условия	на	труд	при	подземен	добив.

Държавата	трябва	да	се	върне	на	мястото	
си	и	да	заеме	категорична	позиция	по	оси-
гуряване	безопасни	условия	на	труд	и	осъ-
ществяване	на	постоянен	контрол.	Тежкият	
инцидент	 в	 рудник	 „Ораново“	 показа,	 че	
има	пропуски	в	нормативнaта	уредба,	чието	
отстраняване	на	търпи	отлагане.	

Моля, обобщете с няколко думи зна-
чението на сектора за икономиката 
на страната.

Минната	 индустрия	 в	 Република	 Бълга-
рия	е	структуроопределящ	отрасъл	и	един	
от	 основните	 двигатели	 на	 държавната	 

МИННАТА ИНДУСТРИЯ В 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ЕДИН 
ОТ ОСНОВНИТЕ ДВИГАТЕЛИ НА 
ДЪРЖАВНАТА ИКОНОМИКА

Интервю с Министъра на 
икономиката г-н Драгомир Стойнев

Г-н министър, как бихте коментирал 
състоянието на минерално-суровин-
ната индустрия в България?

България	 е	 сред	 държавите	 в	 Европей-
ския	съюз	с	най-големи	традиции	и	опит	
в	 развитието	 на	 минерално-суровинна-
та	индустрия.	В	този	отрасъл	страната	ни	
най-много	се	доближава	до	средната	про-
изводителност	на	труда	в	ЕС.	Българските	
минни	предприятия	осигуряват	суровини	
за	 енергетиката,	 металургията,	 строител-
ството,	химическата	индустрия	и	т.н.		

За	съжаление,	през	последните	3	години	
станахме	 свидетели	 на	 сриване	 на	 бъл-
гарската	 енергетика,	 което	 доведе	 до	
сериозни	проблеми	в	 областта,	 както	 на	
икономиката,	така	и	на	въгледобива.	За-
това	днес	е	необходима	спешната	намеса	
на	държавата.	Не	можем	да	си	позволим	
животът	на	миньорите	да	бъде	подлаган	
на	опасност	като	се	пренебрегват	прави-
лата	за	безопасна	работа.

По	моя	инициатива	беше	създадена	работ-
на	група,	която	ще	изготви	оценка	на	дейст-
ващата	нормативна	уредба	за	осигуряване	 
на	здравословни	и	безопасни	условия	на	

труд	в	минно-суровинния	отрасъл.	Нашата	
цел	 е	 да	 защитим	 интереса	 на	 работни-
ците	 при	 неизпълнение	 на	 необходими-
те	мероприятия	по	безопасност	и	 здраве	
от	 страна	 на	 техния	 работодател.	 Екипът	
от	 професори,	 инженери	 и	 експерти	 от	
Министерство	 на	 икономиката	 и	 енерге-
тиката,	 Министерство	 на	 вътрешните	
работи,	Министерство	на	труда	и	социал-
ната	 политика,	 Минно-геоложки	 универ-
ситет	 „Св.	 Иван	 Рилски“	 и	 „Минпроект“	
АД	 работи	 съвместно	 със	 специалисти	
от	 Българската	 минно-геоложка	 камара.	

икономика.	 Общият	 добив	 на	 подземни	
богатства	в	България	възлиза	почти	на	80	
млн.	тона	годишно	или		11	тона	на	глава	от	
населението.	 Съгласно	 този	 индекс	 Бъл-
гария	попада	в	определението	за	„минна	
държава”,	с	показател	над	средния	в	све-
товен	 мащаб.	 Страната	 ни	 заема	 водещо	
място	в	европейския	рудодобив,	като	през	
изминалата	година	са	добити	над	30	ми-
лиона	 тона	 метални	 полезни	 изкопаеми,	
33	милиона	тона	твърди	горива	и	над	12	
милиона	тона	строителни	материали.	

В	бранша	работят	 	 повече	от	 300	друже-
ства	и	организации	от	областта	на	проуч-
ването,	добива	и	преработка	на	подземни	
богатства	и	свързаните	с	това	дейности	и	
услуги.		Заети	пряко	са	около	25	000	души,	
които	осигуряват	близо	5	на	сто	от	брутния	
вътрешен	продукт	на	страната.	Други	120	
000	 работни	 места	 съществуват	 заради	
обслужването	на	компаниите	в	отрасъла.	
През	първите	шест	месеца	на	тази	година	
приходите	от	 концесионна	дейност	 са	на	
стойност	над	45	милиона	лева.

Г-н министър, предишното правител-
ство изработи с участието на широк 
кръг от заинтересовани страни стра-
тегия за развитие на отрасъла, която 
беше положена на публично обсъж-
дане. Каква е съдбата й и смятате ли 
да я подлагате на ревизия?

Проектът	на	Национална	стратегия	за	раз-
витие	на	минната	индустрия	е	разработен	
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Износът	 на	 електроенергия	 беше	 осво-
боден	 от	 добавките	 в	 цената	 за	 пренос	
на	енергията	-	за	зелена	и	кафява	енер-
гия,	и	за	невъзстановяеми	разходи.	На-
малена	е	таксата за пренос	и	достъп	от	
34.26 лв. на 12.13 лв.	В	момента	изно-
сът	 на	 ток	 бележи	рекордни	 стойности.	
Ако	през	май	сме	изнасяли	128	мегавата	
на	час,	през	юни	цифрата	е	била	212	ме-
гавата,	то	на	7-ми	август,	износът дос-
тигна 1600 мегавата на час.	Виждате,	
че	разликата	е	в	пъти.	

Надявам	 се,	 че	 голяма	 част	 от	 пробле-
мите	 в	 минно-суровинната	 индустрия	
ще	бъдат	разрешени	и	след	приемане-
то	на	Национална	стратегия	за	минната	
индустрия.	 Необходими	 са	 политики	 в	
областта	 на	 планирането	 на	 потребле-
нието	 на	 подземните	 богатства.	 Час	 по	
скоро	държавата	трябва	да	влезе	в	ро-
лята	си	на	стопанин	и	да	отстоява	своите	
интереси.	 Стратегическото	 планиране	
на	подземните	богатства	трябва	да	ста-
ва	 чрез	 райониране	 на	 страната,	 като	 е	
необходимо	да	се	вземе	предвид	стра-
тегическата	 значимост	 на	 съответната	
група	подземни	богатства.	Трябва	обаче	
да	 се	 съобразим	и	 с	 опазването	 на	 за-
щитените	зони,	включени	в	Натура	2000.

Подготвят	 се	 промени	 в	 Закона	 за	
подземните	 богатства	 и	 се	 надявам	
по	този	начин	да	изпълним	поетия	от	

съвместно	 с	 представители	 на	 бранша.	
Взети	са	предвид	всички	бележки	и	ста-
новища,	преминали	са	съгласувателните	
процедури	и	в	момента	проектът	е	внесен	
за	разглеждане	в	Съвета	за	развитие	към	
МС,	след	което	предстои	да	бъде	обсъден	
на	заседание	на	МС.

Каква е визията и кои са основните 
приоритети на сегашното правител-
ство за развитие на този бранш?

Според	 заложената	 в	 националната	
стратегия	визия	за	развитие	на	бранша	
през	 2030	 г.	 Република	България	 тряб-
ва	да	бъде	регионален	лидер	в	рацио-
налното	 оползотворяване	 на	 запасите	
от	 подземни	 богатства	 и	 развитие	 на	
минните	 общности.	 Един	 от	 основни-
те	приоритети	за	развитие	на	бранша	е	
повишаване	на	ефективното	използване	
на	подземните	богатства	чрез	въвежда-
не	на	технологии	за	рационален	добив.	
Необходимо	е	да	се	усъвършенстват	по-
литиките	по	опазване	на	околната	среда	
и	 земните	недра,	 както	и	да	 се	намали	
генерираното	 количество	 минни	 отпа-
дъци	на	глава	от	населението.	Сред	ос-
новните	приоритети	в	бранша	е	и	устой-
чивото	развитие	на	регионите,	в	които	е	
съсредоточена	 минна	 индустрия,	 както	
по	време,	така		и	след	приключване	екс-
плоатацията	на	находищата.	

Как виждате най-сериозните пробле-
ми и предизвикателства пред сектора?

Един	от	основните	проблеми	е	в	енер-
гетиката,	която	е	пряко	свързана	с	въ-
гледобива	 и	 развитието	 на	 икономи-
ката	на	 страната	ни.	Новият модел на 
ценообразуване, който е следствие 
от промените в Закона за енергети-
ката, гарантира натоварване за всич-
ки производители.	Той	е	възможният	
компромис	 и	 стъпка	 към	 балансиране	
на	системата.	За	първи	път	се	намаля-
ва	 цената	 на	 електроенергията,	 както	
за	битовите,	 така	и	за	стопанските	по-
требители,	 със	 средно	 до	 5%.	 Нови-
ят	 модел	 отговаря	 на	 очакванията	 на	
клиентите	 за	 по-прозрачно,	 точно	 и	
обективно	 ценообразуване	 в	 сектора.	
Променен	 бе	 механизмът	 за	 закупува-
не	на	студен резерв и разполагаемост 
и въвеждане на пазарен принцип 
за осигуряването им. Въведе	се	въз-
можност	 за	 балансиране	 на	 системата	
чрез	 ограничаване	 на	 производство-
то	 на	 електроенергия	 при	 наличие	 на	
свръхпроизводство.	 Направена	 беше	
промяна	в	механизма	за	изкупуване	на	
енергия	 от	 ВЕИ	 и	 на	 компенсиране	 на	
разходите,	 свързани	 с	 това	 изкупува-
не.	Ограничи	се	обема	на	изкупуваната	
по	преференциални	цени	електрическа	
енергия,	 произведена	 по	 високоефек-
тивен	комбиниран	начин.

правителството	 ангажимент	 за	 пълно	
и	 точно	 транспониране	 на	 Директива	
2006/21/ЕО.	

Имате ли лично послание към хиля-
дите служещи в сферата на минерал-
но-суровинната индустрия по повод 
професионалния им празник?

Минната	 индустрия	 и	 геология	 в	 Бъл-
гария	 осигурява	 работа	 на	 хиляди	 слу-
жители.	 На	 всички	 пожелавам	 здраве.	
Искам	да	 ви	 уверя,	 че	и	 в	 бъдеще	еки-
път	на	Министерството	на	икономиката	и	
енергетиката	ще	продължи	да	бъде	ваш	
конструктивен	партньор	и	ще	съдейства	
активно	 за	 решаването	 на	 всички	 неот-
ложни	въпроси.
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България	заема	водеща	позиция	в	Евро-
пейския	рудодобив,	заемайки	второ	място	
по	добив	на	злато	и	трето	място	по	добив	
на	мед	на	континента.	По	индекс	добив	на	
глава	от	населението,	страната	ни	попада	
в	определението	„минна	държава”	с	пока-
зател	над	средния	в	световен	мащаб.	

Основните	 суровини,	 които	 се	 добиват	 в	
България,	 са	 лигнитни	 въглища,	 оловно-
цинкови,	медни	и	полиметални	руди,	гипс,	
варовик,	бетонит,	каолин,	кварцови	пясъци,	
огнеупорни	глини,	мрамор.	Броят	на	уста-
новените	находища	у	нас	е	595,	от	които:
•	206	на	метални	полезни	изкопаеми;
•	115		на	неметални	полезни	изкопаеми;
•	3	на	нефт	и	природен	газ;
•	51	на	скално-облицовъчни	материали;	
•	151	на	строителни	материали;
•	69	на	твърди	горива

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

Разпределението	 на	 добива	 по	 видове	
суровини	е	както	следва:

МИНЕРАЛНО-СУРОВИННАТА 
ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ  
ПРЕЗ 2012  

Брутен вътрешен продукт на България 
през 2012 г.

По	предварителни	данни	произведени-
ят	брутен	вътрешен	продукт	в	страната	
през	2012	г.,	изчислен	по	текущи	цени,	
е	77	582	млн.	лева,	като	на	глава	от	на-
селението	се	падат	10	654	лв.	Текущият	
обем	надвишава	с	2	317	млн.	лв.	създа-
дения	БВП	през	2011	г.		Преизчислен	в	
Евро	БВП	е	39	667	млн.	Евро.

Преизчислен	 по	 съпоставими	 цени,	
БВП	е	75	892	млн.	лв.	В	процентно	из-
ражение	 БВП	 нараства	 спрямо	 2011	 г.	
с	около	0.8%	по	съпоставими	цени.	БВП	
на	 глава	 от	 населението	 нараства	 ,	 по	
текущи	цени,	с	3.6%.

През	 2012	 г.	 стопанските	 субекти	 ре-
ализират	 брутна	 добавена	 стойност	
(БДС)	 за	 66	 642	 млн.	 лв.	 по	 текущи	
цени,	 което	 е	 85.9%	 от	 БВП.	 Разликата	
от	 14.1%	 до	 обема	 на	 БВП	 по	 пазарни	
цени	се	покрива	от	нето	данъците	вър-
ху	продуктите,	вкл.	начисления	ДДС,	и	
начислените	мита	по	вноса	на	стоки.	

През	 2012	 г.	 индустриалният	 сектор	
създава	 30.3%	 от	 добавената	 стойност	
за	 икономиката,	 като	 този	 дял	 е	 с	 0.7	
пункта	 по-ниско	 в	 сравнение	 с	 пре-
дходната	година.

Добив на минерални суровин

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

След като взе  
решение отново 
да индустриа-
лизира Европа, 
поне до известна 
степен, ЕС  
преоткрива 
значението на 
суровините. 

Тези страни и региони в Европа, в които 
минната индустрия е стратегически от-
расъл, както и тези с добри перспективи 
за нови проучвания и проекти за добив, 
може да очакват по-голямо внимание и 
подкрепа от Общността в бъдеще. 

През следващите години устойчивият до-
бив на минерални суровини и работни мес-
та в минерално-суровинната индустрия в 
Европа ще възвърнат ключовото си значе-
ние за възстановяването на Европа и ней-
ната сигурност.

д-р Корина Хебестрайт
Изпълнителен директор на Европейската 
асоциация на минните индустрии
(ЕВРОМИН)

Спрямо	предходната	2011	година	общи-
ят	добив	на	полезни	изкопаеми	в	Репу-
блика	България	се	е	понижил	с	6.28	млн.	
тона	 (-7	%),	 като	причината	 за	 това	 е	 на	
всички	 подотрасли,	 освен	 подотрасъл	
„Добив	на	 скално-облицовъчни	матери-
али”	-	повишение	с	10%	и	на	подотрасъл	
„Добив	на	метални	полезни	изкопаеми”	-	
повишение	с	1%.	Най-голямо	намаление	
има	добивът	на	индустриални	минерали	
с	-24%,	сериозно	намаление	на	годишна	
база	бележат	и	подотраслите	„Добив	на	
течни	горива”	-	с	13	%,	 „Добив	на	твър-
ди	горива”	-	с	11	%,	и	„Добив	на	скални	
и	инертни	материали”	-	свиване	със	7	%.	

Основна	причина	за	намалението	при	го-
ривата	е	лекото	понижение	на	нуждите	от	
електрическа	 енергия	 за	 вътрешния	 па-
зар,	както	и	загубените	от	страната	външ-
ни	 пазари.	 Макар	 вътрешния	 пазар	 за	
последната	година	се	е	свил	с	около	1	%,	
а	износа	на	електроенергия	с	около	14%,	
общото	понижение	на	поръчките	на	енер-
гийни	суровини	е	около	8,5%.	Това,	заедно	
със	затруднената	икономическа	ситуация	

Фиг.1 Добив на полезни изкопаеми по видове суровини за 2012 г.

Твърди	горива

Метални	полезни	изкопаеми

Неметални	полезни	изкопаеми

Строителни	материали

Скално-облицовъчни	материали

Течни	горива
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Разпределението	на	добива	на	полезни	
изкопаеми	от	2000	до	2012	г.	има	трайни	
тенденции:	твърдите	горива	и	метални-
те	ПИ	са	с	относително	постоянно	произ-
водство	и	са	с	най-голям	дял	в	добива	
на	 полезни	 изкопаеми,	 за	 2012	 г.	 75%	
от	 добива	 се	 пада	 на	 тези	 подотрасли.	

в	 страната,	 са	причини	за	намалението	и	
в	 добива	 на	 индустриални	 минерали	 и	
инертни	и	строителни	материали.

На	фиг.	2	е	показан	общият	добив	на	по-
лезни	изкопаеми	за	Република	България.	
През	2012	г.	се	вижда	намаление	на	до-
бива,	със	7%	спрямо	2011	г.	и	достига	85	
654	хил.	тона.	Изчислено	на	глава	от	на-
селението	се	пада	по	12 т.,	което	е	много	
показателен	индекс	-	по-високо	от	ниво-
то	на	производство	за	2010	г.	(11	т.	на	чо-
век);	на	нивото	от	2005-2008	г.	и	2011	г.	-	 
12	-	13	хил.	т.	

Независимо	 от	 спада	 през	 2009	 годи-
на	 и	 започващото	 възстановяване	 през	
2010	г.	и	2011	г.	с	този	индекс	България	 

попада	в	определението	за	„минна	дър-
жава”	с	показател	над	средния	в	световен	
мащаб.	Тук	може	да	се	добави	и	факта,	че	
на	европейската	сцена	България	е	на	тре-
то	място	по	добив	на	мед	и	на	четвърто	по	
добив	на	злато,	което	показва	и	водещо-
то	място	на	страната	ни	в	европейския	ру-
додобив.	Очакваме	през	периода	2013	-	 
2014	г	да	бъдат	стартирани	3	нови	про-
екта	за	добив	на	метални	полезни	изко-
паеми.	Това	освен	че	ще	повиши	добива	
на	полезни	изкопаеми,	допълнително	ще	
раздвижи	икономиките	на	райони,	които	
са	с	по-нисък	от	средния	стандарт	на	жи-
вот	в	България.	Очаква	се	с	тези	проекти	
да	бъдат	открити	повече	от	1000	работни	
места	в	райони	с	висока	безработица.

Производството	на	строителни	материа-
ли	рязко	спада	след	2008	г.	и	така	оста-
ва	в	последните	четири	години	на	нива	
от	15%	относителен	дял.		Добивът	на	ин-
дустриални	минерали	е	с	дял	около	10	%	
от	2010	г.	насам.

Фиг. 2 Общото производство/добив на полезни изкопаеми и БВП

Фиг. 3 Относителен дял на добива на полезни изкопаеми по подотрасли

 2000 2006 2008 2009 2010 2011 2012

Общо производство, 000 т 89010 100504 102558 74862 79619 91951 85653.5

БВП, Млн. лв. (текущи цени) 27398.66 51783.09 69295.03 68321.61 70511.00 75308.00 77583

 2000 2006 2008 2009 2010 2011 2012

Метални 27 27 27 38 37 33.1 35.9

Индустриални минерали 16 12 8 7 11 10.9 9.4

Течни горива 0 0 0.2 0.1 0.1 0.5 0.5

Твърди горива 30 22 28 36 37 40.5 39.1

Инертни материали 27 38 37 18 15 14.8 14.9

Скално-облицовъчни материали 0 0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
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Внос и износ

За	2012	г.	се	запазва	тенденцията	на	зна-
чително	доминиране	на	вноса	спрямо	из-
носа	на	минерални	ресурси	-	около	50%,	
което	 показва	 големия	 неизползван	 по-
тенциал	на	бранша	в	полза	на	платежния	
баланс	 на	 страната.	 Позитивен	 сигнал	 е	
и	 устойчивото	 повишение	 на	 износа	 на	

През	 2012	 г.	 общата	 стойност	 на	 произ-
ведената	 продукция	 на	 промишлените	
предприятия	от	отрасъла	възлиза	на	2,97	
млрд.	лв.,	което	е	с		7,1	%	повече	в	срав-
нение	с	предходната	година.	С	най-висок	

принос	към	общата	стойност	на	продук-
цията	на	минерално-суровинната	индус-
трия	е	добивът	на	метални	полезни	изко-
паеми	-	малко	под	60%,	както	и	добивът	
на	въглища	-	с	принос	от	23	%.	

суровини	спрямо	вноса	на	 годишна	база	
спрямо	 2011	 г.	 По	 предварителни	 данни	
за	 2012	 г.	 продуктите	 на	 минерално-су-
ровинната	индустрия	заедно	с	основните	
метали	формират	малко	 под	 4	млрд.	 лв.,	
което	 представлява	 	много	 висок	принос	
към	общия	износ	на	страната	в	сравнение	
с	другите	индустрии	-	10	%.Таблица 1.Произведена продукция на промишлени предприятия - хиляди лева

Код по КИД -  
2008

В
05

051
052
07

071
072
08

081
089
09

091
099

2012 г. 
хил. лева
2 967 124

715 346
5	996

709	350
1 742 632

0
1	742	632
255 639
227	733
27	906
20 611
5	238
15	373

Икономически дейности 

Добивна	промишленост
Добив	на	въглища
Доив	на	антрацитни		и	черни		въглища
Добив	на	кафяви	и	лигнитни	въглища
Добив	на	метални	руди
Добив	на	железни	руди
Добив	на	уранови,	ториеви	и		руди	на	цветни	метали
Добив	на	неметални	материали	и	суровини
Добив	на	скални	материали,	пясък	и	глина
Добив	на	други	неметални	материали	и	суровини
Спомагателни	дейности	в	добива
Спомагателни	дейности	в	добива	на	нефт	и	природен	газ	
Спомагателни		дейност	в	добива	,	без	добива	на	нефт		и	
природен	газ

Таблица 2. Справка за внос и износ на минерални суровини през 2012 г.

SITC

27 

278 

28
281

289

32
321
322

66 

661
662
663

Стойност, 
хил. USD

186 114

40 402 

2 294 803
693
22 

305 527
289 658
1 157 

363 562

65 051
89 724
55 272

3 691 987

Стойност,
хил. лв.

283 798 

61 524

3 484 137
1 064

33

464 768
440 723
1 750

553 351

99 128
136 449
84 140

5 610 864

Мярка,
т

1 124 712

499 758 

1 171 384
13 781 

18

2 286 659
2 213 150

7 586

1 005 450 

522 711
236 962
81 469

9 163 642

Стойност, 
хил. USD

76 459

49 183

1 224 772
2 849

426 081

14 187
13 754

149

535 010 

48 506
90 684
63 246

2 544 880

Стойност,
хил. лв.

116 251

74 704

1 861 771
4 457

647 152

21 697
21 031

228

814 302

74 244
137 725
96 267

3 869 828

Мярка,
т

1 303 732

372 104

1 089 337
26 827

1 690

135 917
133 471

936

1 712 025

636 804
230 377
292 389

5 935 609

Наименование

Минерални торове.  
Нерудни материали
Нерудни  
(индустриални материали)
Метални руди и отпадъци
Метални руди и концентрати
Руди и концентрати от  
благородни метали
Въглища, кокс, брикети
Въглища
Брикети
Нерудни  
(не индустриални материали)
Цимент, строителни материали
Глини
Други нерудни материали
Общо

Внос 2012 г.Износ 2012 г.

Предварителни данни
Източник: НСИ
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Фиг. 5 Средна годишна заплата на заетите в минерално-суровинния отрасъл за периода 2000 - 2011 г.

Като	 продължение	 от	 фиг.	 5	 се	 явява	 и	
стабилното	 увеличение	 на	 доходите	 на	
работещите	в	бранша.

Средната	 годишна	 заплата	 на	 заети-
те	в	отрасъла	през	2012	г.	е	била	14	860	
лева,	което	е	средно	увеличение	от	22%.	
Най-висока	заплата	взимат	работниците	
и	служителите	в	компаниите,	добиващи	

На	фиг.	4,	където	е	показано	движението	
на	 броя	 на	 наетите	 по	 трудов	 договор	 в	
минерално	-	суровинния	отрасъл	от	2000	
до	2012	г.	и	произведената	продукция	за	
същия	 период.	 На	 тази	 фигура	 ясно	 се	
вижда	 повишената	 производителност	
на	 човешкия	 ресурс	 в	 бранша,	 което	 се	 
дължи	както	на	технологичното	обновле-
ние	 за	 последните	 12	 години,	 така	 и	 на	

инвестициите	в	развитието	на	персонала,	
в	обучения,	подобряване	на	условията	на	
труд	и	социалното	отговорност	на	фирмите.

Видно	от	долната	фигура	е	и	високата	стой-
ност	на	производителността	на	труда	в	ми-
нерално-суровинния	отрасъл.	Тя	е	близо	2.5	
пъти	по	висока	от	средната	за	индустриал-
ния	сектор	-	над	68	000	лв.	на	един	зает.

метални	полезни	изкопаеми	-	18	017	лв/
год.	средна	работна	заплата.

За	 периода	 от	 2000	 г.	 средната	 работ-
на	заплата	се	е	увеличила	с	336	%.	Това	
показва	една	устойчивост	на	доходите	и	
сигурност	на	заетите	в	целия	минерално	
суровинен	отрасъл.	

Таблица 3. Среден списъчен брой и средна работна заплата на наетите лица по  
трудово правоотношение за 2012 г.

Човешки ресурси
Броят	на	заетите	в	добивната	промишле-
ност	през	2012	г.	е	24617	души	-	с	314	души	
по-малко	в	сравнение	с	2012	г.	С	360	са	
намалели	заетите	в	добива	на	въглища,	 

266	души	по-малко	работят	в	добива	на	
неметални	материали	и	суровини.	Увели-
чен	е	броят	на	заетите	в	добива	на	метал-
ни	полезни	изкопаеми	-	със	262.	

Код по КИД -  
2008 

В
05
06
07
08 

09

Среден списъчен 
брой на  

наетите лица
24617
12912

..
6703
4207 

189

Средна годишна 
работна заплата за 
годината  /левове/

14860
15387

..
18017
8672 

17400

Икономически дейности 
 

Добивна промишленост
Добив	на	въглища
Добив	на	нефт	и	природен	газ
Добив	на	метални	руди
Добив	на	неметални	материали	
и	суровини
Спомагателни	дейности	в	
добива

Фиг. 4. Наети по трудов договор и произведена продукция в периода от 2000 до 2012 г.

 2000 2006 2008 2009 2010 2011 2012

Наети по тр. дог. 40383 29349 28389 26124 25743 24931 24617

Произведена продукция, млн. лв. 1005.130 1509.390 2298.320 1922.500 2311.380 2795.520 2967.124

 2000 2006 2008 2009 2010 2011 2012

Средна годишна раб. заплата, лв. 4419 6247 10177 11254 12214 13681 14860
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ПЪТЯТ	НАПРЕД

СТАНДАРТ ЗА УСТОЙЧИВА 
МИНЕРАЛНО-СУРОВИННА 
ИНДУСТРИЯ

Боян Рашев е управляващ партньор на 
denkstatt България.

denkstatt България е консултантска компа-
ния в областта на устойчивото развитие 
и управлението на околната среда. Ние сме 
част от denkstatt Group, базирана във Виена 
и с множество офиси в Централна и Източна 
Европа. Мисията ни е да ускорим прехода към 
устойчива икономика, а визията за да я по-
стигнем - да бъдем водещият консултант 
по устойчиво развитие в страната и в ЦИЕ. 

минерално-суровинната	 индустрия	 ще	
даде	възможност	на	широк	кръг	заинте-
ресовани	страни	да	научат	за	напредъка	
на	 дружествата	 по	 отношение	 на	 трите	
стълба	на	устойчивото	развитие	-	иконо-
мически,	екологичен	и	социален

Какво представлява стандартът?

В	 основата	 на	 Стандарта	 стои	 Кодекс,	
който	покрива	общи	ангажименти	по	10	
аспекта	 на	 устойчивото	 развитие.	 Това	
включва	 повишаване	 на	 ефективността	
на	добива	и	преработката	и	разкриването	
на	нови	запаси	и	находища,	както	и	ин-
вестиции	в	най-добрите	налични	техни-
ки	 и	 продукти.	 Специално	 внимание	 се	
обръща	на	осигуряването	на	 здравето	и	
безопасността	 на	 работниците,	 повиша-
ването	 на	 стандарта	 им	 на	 живот	 и	 на	
инвестициите	в	местните	общности.	Ком-
паниите,	приели	да	спазват	стандарта,	се	
ангажират	 също	 така	да	 са	максимално	
прозрачни,	да	управляват	въздействието	
си	върху	околната	среда	и	да	минимизи-
рат	замърсяването	и	отпадъците,	както	и	
да	 опазват	 биологичното	 разнообразие.	
Акцент	се	поставя	и	върху	повишаване	на	
енергийната	 ефективност	 и	 намаляване	
на	въглеродните	емисии.

Стандартът	 за	 устойчиво	 развитие	 на	
минерално-суровинната	 индустрия	 е	
уникален	 за	 България	 от	 няколко	 глед-
ни	точки.	На	първо	място,	той	е	първият	
подобен	стандарт	в	Европа.	Докато	много	

През	 2012	 г.	 Българската	 минно-гео-
ложка	камара	инициира	и	успешно	ре-
ализира	 изработването	 на	 стандарт	 за	
устойчиво	развитие	на	минерално-суро-
винната	индустрия,	който	цели	да	насър-
чи	устойчивите	практики	на	дружества-
та	в	сектора	и	да	демонстрира	успехите	
им	 в	 отделни	 аспекти	 на	 устойчивото	
развитие.	 Това	 се	 превърна	 в	 първата	
по	 рода	 си	 стъпка	 -	 цял	икономически	
сектор	да	поеме	ангажимент	 за	принос	
към	 устойчивото	 развитие	 на	 страната.	
Стандартът	беше	изготвен	с	помощта	на	
консултантите	 от	 denkstatt	 след	 задъл-
бочен	анализ	на	състоянието	на	сектора,	
изучаване	на	добрите	практики,	участие	
на	експерти	и	консултации	с	дружества-
та	от	индустрията,	академичните	среди,	
НПО	и	други	партньори.	

Стимул	 за	 създаването	 на	 стандарта	 е	
убеждението	 на	 БМГК,	 че	 е	 дошъл	 мо-
ментът	дружествата	в	бранша	да	надско-
чат	законовите	изисквания	и	да	тръгнат	
по	пътя	на	устойчиво	развитие.	Камарата	
вижда	 устойчивото	 развитие	 като	 мо-
дерна	 управленска	практика,	 която	над-
хвърля	филантропията	и	корпоративната	
отговорност.	Практиката	на	много	от	дру-
жествата	е	доказала,	че	това	е	начин	за	
увеличаване	на	стойността	в	дългосрочен	
план	 като	 се	 идентифицират,	 измерват	
и	 намаляват	 икономически,	 социални	
и	 екологични	рискове	и	 създават	 пече-
ливши	 решения	 на	 местните	 и	 глобал-
ни	 предизвикателства.	 Въвеждането	
на	 Стандарт	 за	 устойчиво	 развитие	 на	

европейски	държави	разполагат	с	прин-
ципи,	 ръководства	 и	 добри	 практики,	
само	 страните	 със	 силно	 развита	минна	
индустрия	като	Австралия	и	Канада	имат	
цялостна	 оценка	 на	 работата	 на	 друже-
ствата,	 чрез	 прилагането	 на	 доброволни	
стандарти.	На	второ	място,	доброволното	
поемане	на	конкретен	ангажимент	и	отго-
ворност	за	устойчиво	развитие	от	страна	
от	страна	на	цял	икономически	отрасъл	е	
новаторско	за	България	действие.	В	това	
отношение	 БМГК	 е	 абсолютен	 пионер	 и	
останалите	браншови	организации	могат	
само	да	последват	този	пример.

10 АСПЕКТА НА УСТОЙЧИВОТО 
РАЗВИТИЕ НА МИННАТА ИНДУСТРИЯ

1.   Растеж и ефективност 

2.   Качество и иновации 

3.   Безопасност и здраве при работа 

4.   Грижа за служителите 

5.   Партньорства и развитие на  
местните общности 

6.   Прозрачност и отчетност

7.   Управление на околната среда

8.   Емисии и отпадъци

9.   Опазване на биоразнообразието

10. Енергия и опазване на климата

Anwendung über 100mm Breite: (2C, CMYK)

Anwendung über 100mm Breite: (1C, CMYK)

Anwendung unter 100mm Breite: (1C, CMYK)

FARBDEFINITIONEN  LOGO / UNTERZEILE
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Как се измерва напредъкът на 
дружествата?

Напредъкът	 на	 дружествата	 се	 оце-
нява	 въз	 основа	 на	 конкретни	 крите-
рии,	 които	 са	 подредени	 логически	 в	
5	 нива	 по	 всеки	 от	 10-те	 аспекта	 -	 от	
първо	ниво,	което	включва	преди	всич-
ко	 изпълнение	 на	 законодателни	 из-
исквания	 и	 публичен	 ангажимент	 за	
напредък,	до	пето	ниво,	което	изисква	
приложение	 на	 най-добрите	 световни	
практики	 и	 демонстрация	 на	 отлични	
резултати.	 Критериите	 са	 комбинация	
от	 управленски	 практики	 и	 конкретни	
резултати,	като	акцентът	върху	послед-
ните	се	засилва	на	високите	нива.	Дру-
жествата,	които	искат	да	докажат,	че	са	
най-добри,	 се	 очаква	не	 само	да	имат	
работещи	 процеси	 и	 системи	 за	 упра-
вление,	но	преди	всичко	да	са	постиг-
нали	 измерими	 резултати	 -	 например	
намаление	на	трудовите	злополуки,	за-
мърсяването,	енергийното	потребление	
и	 емисиите,	 повишение	 на	 печалбите,	
запасите,	заплатите	и	други.

Всяко	 дружество	 от	 бранша,	 която	 же-
лае	 да	 се	 присъедини	 към	 Стандарта	

КОДЕКС ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Българската	минно-геоложка	 камара	
осъзнава	 значимата	 роля	 на	 мине-
рално-суровинната	 индустрия	 в	 раз-
витието	 на	 българската	 икономика	 и	
произтичащите	от	това	отговорности.	
Ние,	 дружествата	 членове	 на	 БМГК,	
виждаме	 устойчивото	 развитие	 като	
модерна	 управленска	 практика	 и	 со-
циална	 инвестиция,	 надхвърляща	
благотворителността	 и	 корпоратив-
ната	 отговорност.	 Вярваме,	 че	 ико-
номическият	 интерес	 може	 успешно	
да	бъде	съчетан	с	интересите	на	об-
ществото	и	околната	среда	и	по	 този	
начин	да	 създава	 добавена	 стойност	
в	дългосрочен	план.
Нашата	цел	е	да	се	придържаме	към	
най-добрите	 практики	 за	 устойчиво	
развитие,	 за	да	посрещнем	местните	
и	 глобални	 предизвикателства.	 Ето	
защо	 дружествата-членове	 на	 БМГК	
се	стремим	постоянно	да:

1.	 	 Повишаваме	 ефективността	 на	 до-
бива	и	преработката	на	минерални	
суровини	и	разкриваме	нови	запа-
си	и	находища;

2.	 	 Инвестираме	в	качество,	най-добри	
налични	 техники	 и	 иновативни	
продукти;

3.	 	 Осигуряваме	 здравето	 и	 безопас-
ността	на	всички	свои	служители	и	
сътрудници;	

трябва	да	подпише	Кодекса,	след	което	
може	да	използва	критериите	за	собст-
вена	оценка.	Ако	дружеството	желае	да	
кандидатства	 за	 сертификат,	 изпраща	
на	БМГК	попълнен	въпросник	за	оценя-
ване,	заедно	с	документи,	които	доказ-
ват	твърденията	му	и	заплаща	такса	за	
процеса	 по	 сертифициране.	 БМГК	 пре-
доставя	информацията	на	избрани	акре-
дитирани	сертифициращи	организации.	
Те	правят	верификационен	одит	на	вся-
ко	 дружество-кандидат	 и	 предоставят	
одиторски	 доклад	 на	 БМГК.	 Камарата	
поддържа	постоянно	жури,	което	се	сре-
ща	 два	 пъти	 годишно	 и	 въз	 основа	 на	
изводите	и	препоръките	в	 одиторските	
доклади	взема	решение	за	издаване	на	
сертификат	и	неговото	ниво.

Какво следва?

През	 2013	 г.	 предстои	 публикуването	
на	стандарта	и	избор	на	сертифицира-
щи	 организации,	 както	 и	 жури,	 за	 да	
се	премине	към	първото	оценяване	на	
дружествата.

4.	 	 Повишаваме	професионалната	удо-
влетвореност	и	стандарта	на	живот	
на	 своите	 служители	 и	 минните	
общности;

5.	 	 Инвестираме	 в	 устойчивото	 разви-
тие	на	местните	общности;

6.	 	 Осигуряваме	максимална	 прозрач-
ност	 и	 отчетност	 за	 всички	 свои	
действия	 и	 ефекта	 от	 тях	 и	 водим	
антикорупционна	политика;

7.	 	 Управляваме	 системно	 всички	 ас-
пекти	 на	 въздействието	 си	 върху	
околната	среда;

8.	 	 Минимизираме	 неизбежното	 за-
мърсяване	и	отпадъците,	свързани	
с	дейността	ни;

9.	 	 Постигаме	 нулево	 нетно	 въздейст-
вие	върху	биологичното	разнообра-
зие	в	дългосрочен	план;

10.	 Повишаваме	енергийната	си	ефек-
тивност	 и	 намаляваме	 преките	 и	
непреки	си	въглеродни	емисии.

Заявяваме	 амбицията	 си	 минерално-
суровинната	индустрия	да	бъде	пионер	
в	 усилията	 за	 устойчива	 икономика	 в	
България.	 Вярваме,	 че	 не	 сме	 сами	 в	
този	 процес,	 затова	ще	 работим	 с	 цел	
да	 създадем	дългосрочни,	динамични	
и	ефективни	взаимоотношения	с	широк	
кръг	 от	 заинтересовани	 страни,	 които	
споделят	визията	ни.
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МИННА ИНДУСТРИЯ И  
ОКОЛНА СРЕДА

Петя Винанд е филолог с 15 годишна прак-
тика в областта на връзките с мест-
ните общности в минната индустрия.  
Интересува се от различните аспекти 
на общуването между различни култу-
ри, социология, етика и философия.  Освен 
в България е живяла в Танзания, Либия, 
Дания и Испания, което предопределя ин-
тересите й към различните аспекти на 
комуникацията и взаимоотношенията в 
интеркултурна среда.   

Чрез работата си за Дънди Прешъс Ме-
талс набира познания относно различните  

концепции и стандарти, свързани с опаз-
ването на околната среда при добива на 
метали и тяхното отражение в законо-
дателната рамка и взаимоотношенията 
със заинтересованите страни.  Вярва, че 
оптималното усвояване на ползите от 
разработването на едно находище от 
всички заинтересовани страни, зависи 
от изграждането на добро разбиране за 
естеството на конкретния проект, про-
зрачност и ангажираност. 

В	своята	многолихядна	история,	човек	се	
е	 развивал,	 защото	е	променял	 средата,	
света	около	себе	си	и	в	себе	си,	 защото	
е	ползвал	природните	ресурси,	за	да	по-
стига	 своите	мечти,	да	живее	по-добре,	
да	 споделя	 наученото	 и	 придобитото	 ,	
да	 изгражда	 по-добър	 живот	 за	 свои-
те	деца.	 	 В	 такъв	 смисъл,	 съвременната	
тенденция	за	противопоставяне	на	минна	
индустрия	 срещу	опазването	на	 	 околна	
среда	 е	 необосновано	 и	 подвеждащо,	
макар	 и	 исторически	 основателно.	 	 Съ-
щественият	въпрос	би	следвало	да	бъде	
не	 дали	 да	 се	 добива,	 а	КАК	 да	 се	 до-
бива,	защото	истината	е,	че	не	можем	и	
няма	смисъл	да	се	опитваме	да	спираме	
развитието	на	живота.	

Факт	 е,	 че	 в	 хода	 на	 историята	 доби-
вът	 на	 ресурси	 е	 нанесъл	 щети	 в	 ре-
дица	 краища	 по	 света,	 но	 не	 е	 корект-
но	 миналото	 да	 се	 използва,	 за	 да	 се	
заклеймява	 сегашното	 или	 бъдеще-
то.	 	Не	 случайно,	 по	инициатива	на	 са-
мите	 минни	 компании,	 се	 развиват	 и	 

приемат	редица	правила	и	стандарти	по	 
отношение	 на	 внедряваните	 техноло-
гии,	 оборудване,	 депониране	 на	 отпа-
дък	 от	 производствените	 процеси,	 ус-
ловия	 на	 труд	 и	 безопасност.	 	 Самите	
минни	 компании	 си	 сътрудничат	 със	
съответните	 институции	 по	 контрол	 и	
опазване	на	околната	среда	и	неправи-
телствени	организации,	разработват	ак-
тивно	приемливите	норми	и	 стандарти,	 

защото	това	е	единствената	предпоставка	 
за	 дългосрочен	 успех.	 	 Като	 форма	 на	
допълнителен	 контрол,	 съвременният	
пазар	не	допуска	пренебрегване	на	за-
коните	за	опазване	на	околната	среда	и	
човешкото	здраве	и	разработва	пазарни	
механизми,	чрез	които	изисква	придър-
жането	 към	 високи	 екологични	 норми	

по	 цялата	 верига	 на	 производството	 в	
настоящия	 глобализиран	 свят	 (пример	
борсите,	 които	 прилагат	 изключител-
но	 високи	 изисквания	 и	 предвиждат	
изключително	 тежки	 санкции	 към	 ре-
гистрираните	 фирми	 по	 отношение	 на	
опазване	 на	 околната	 среда	 и	 етика	 в	
бизнеса).		Вследствие	на	такива	механи-
зми	се	роди	и	концепцията	и	програма-
та	за	зелено	злато,	например,	където	се 

проследява	цялата	верига	на	производ-
ството	 -	 от	 добива	до	 крайния	 продукт	
и	 продажбите	 са	 зависими	 и	 предоп-
ределени	 от	мерките	по	опазването	на	
околната	среда,	етичните	норми,	прила-
гани	от	дадена	компания	и	инвестиции-
те	в	общността.		

През изминалата година, като член на борда 
на Международният конгрес по обогатява-
не на полезните изкопаеми и член на ЕП в об-
ластта на околната среда организирах ня-
колко семинара в областта на минното дело 
и металургията в Европа и света. Участни-
ци бяха световни учени и индустриалци от 

САЩ, Канада, Австралия, Бразилия,Турция, 
Русия и Европа.

На тези важни срещи в Брюксел, София, Созо-
пол беше представена и българската минна 
индустрия. Нейното представяне беше напра-
вено от Председателя на Българската минно-
геоложка камара д-р инж. Лъчезар Цоцорков.

По един блестящ и убедителен начин той по-
каза развитието, бъдещето и проблемите, но 
за всички стана ясно, че българската минна 
индустрия върви по един  перспективен, “зе-
лен“ и изключително полезен за Европа път.

Проф. дтн Владко Панайотов
Член на Европейския парламент, АЛДЕ
Евродепутат на годината в областта на 
околната срада
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Подобряване процеса и подмяна на 
съществуващо оборудване за pH  
корекция на пречистени води от 
Пречиствателна станция за руднични 
води и Пречиствателна станция за 
дренажни води

Държавна	приемателна	комисия	приема	
реализираното	 технологично	 решение	
„Подобряване	процеса	и	подмяна	на	съ-
ществуващо	оборудване	за	pH	корекция	
на	 пречистени	 води	 от	 Пречиствателна	
станция	за	руднични	води	и	Пречиства-
телна	станция	за	дренажни	води”.

Целта	на	проекта	е	осигуряване	на	висока	
степен	на	екологична	сигурност	чрез	ав-
томатизирано	 регулиране	 на	 факторите,	 

влияещи	върху	рН.	По	този	начин	се	по-
стига	 устойчивост,	 високо	 качество	 и	
най-висока	 степен	 на	 автоматизация	 на	
технологичните	процеси.

Друга	 подобна	 концепция	 е	 свърза-
на	 с	 изискването	 за	 предоставяне	 на	 
екологични	гаранции	още	преди	старти-
рането	на	нов	проект,	както	и	предвари-
телно	представяне	на	планове	за	закри-
ване	 и	 рекултивация.	 Дилемата	 -	 дали		
да	 има	 минна	 индустрия	 е	 необоснова 
и	 подвеждаща	 в	 свят,	 който	 зависи	 от	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

използването	 на	 метали	 или	 строител 
ни	 материали	 или	 други	 ресурси.	 	 По	
естество	тя	предполага,	че	хората,	които	
са	ангажирани	в	минното	дело	не	дишат	
същия	въздух	и	не	пият	същата	вода,	не	
поемат	същата	храна	като	другите	хора,	
което	е	очевиден	парадокс.		През	21	век	
откриваме,	 че	 сме	 унаследили	 много	

„Асарел-Медет”АД -  
победител в националната кампания  
„Зелена България” 

„Асарел-Медет”АД	 е	 победител	 в	 нацио-
налната	 кампания	 „Зелена	 България”	 на	
Министерството	на	околната	среда	и	водите	
-	категория	за	голям	бизнес.	Отличието	е	за	
успешно	реализираните	проекти	за	залеся-
ване	и	за	почистване	на	стари	нерегламен-
тирани	сметища	на	 територията	на	община	
Панагюрище.	

Проектите	целят	въвличане	на	екипа	на	ком-
панията	в	конкретни	дейности	по	опазване	на	
околната	среда	и	осъзнаване	на	индивидуал-
ния	принос	на	всеки	за	постигане	на	еколо-
гични	ползи	за	региона.

форми	на	мислене,	организирани	върху	
идеята	за	противопоставяне,	егоцентри-
зъм	 и	 недоверие.	 	 И	 именно	 тук	 е	 на-
шето	предизвикателство	-	да	успеем	да	
видим	тези	парадокси	и	да	осъзнаем,	че	
диле	мите	са	другаде,	че	развитието	из-
исква		смелост	и	решения,	изисква	вни-
мание,	 върху	 пътят,	 по	 който	 поемаме,	
върху	начинът,	по	който	правим	нещата.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Марсел	Пруст	 е	 казал	 „Истинското	 из-
следователско	 пътешествие	 се	 състои	
в	 това	 не	 да	 търсиш	 нови	 земи,	 а	 да	
виждаш	с	нови	очи“.		

Това	 е	 и	 нашето	 послание	 в	 търсенето	
на	градивността,	в	откритието	на	съвре-
менната	динамична	минна	индустрия.	
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Изграждането и въвеждането в 
експлоатация на подземния трошачен 
комплекс и системата за транспорт на 
руда в рудник „Челопеч”

Изграждането	и	въвеждането	в	експло-
атация	 на	 подземния	 трошачен	 ком-
плекс	и	системата	за	транспорт	на	руда	
беше	един	от	най-мащабните	проекти	от	
процеса	на	модернизация	в	рудник	„Че-
лопеч“	свързан	както	с	производството,	
така	 и	 с	 опазването	 на	 околната	 среда.	
В	 рамките	 на	 изключително	 сложният	
от	организационна	гледна	точка	проект	
бяха	включени:

•	 Изграждане	на	втора	наклонена	гале-
рия	за	достъп	до	рудник	„Челопеч“	с	
дължина	4	км;

•	 Прокарване	на	капитален	рудоспусък;

•	 Монтиране	на	трошачка	между	хори-
зонти	174	и	165	в	рудника;

•	 Система	от	гумено-транспортни	ленти	
по	цялата	дължина	на	наклонката	до	
повърхността;

•	 Реконструкция	на	табан	за	руда	на	по-
върхността;

Ползите	от	модернизирането	на	произ-
водствения	процес	включват:

•	 Намаляване	на	емисиите,	генерирани	
от	 двигателите	 на	 подземното	 обо-
рудване,	с	близо	70	%	на	тон	руда;

•	 Оптимизиране	 на	 товаро-транспорт-
ната	 система	 между	 подземната	 ин-
фраструктура	и	повърхността;

•	 Намаляване	 на	 интензивността	 на	
ползване	на	подземен	дизелов	транс-
порт	 и	 намаляване	 количеството	 на	
използваните	 горива	 при	 извоз	 на	
руда	с	70	%	на	тон	руда;

•	 Осигуряване	на	 гъвкавост	 в	 работата	
на	рудника	и	фабриката;

•	 Намаляване	емисиите	от	прах	с	около	
61	тона	годишно;

•	 Общо	 намаление	 на	 шума	 с	 около	 3	
dBA	поради	 спиране	на	цехове	Едро,	
Средно	и	ситно	трошене;

•	 30%	намаление	на	общото	количество	
генерирани	емисии	от	парникови	га-
зове	на	тон	преработена	руда;

•	 Намаляване	 на	 въглеродния	 отпеча-
тък	 вследствие	 използването	 на	 го-
рива	с	повече	от	50%	на	тон	руда
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Хвостохранилище „Челопеч“ 

Хвостохранилище	 „Челопеч“	 е	 важна	
част	от	 схемата	на	преработка	на	руда-
та.	Превръщането	му	в	добър	пример	и	
образец	за	сигурно,	безопасно	и	еколо-
госъобразно	съоръжение	за	управление	
на	 минни	 отпадъци,	 бе	 основен	 двига-
тел	 на	 реализираните	 през	 последните	
години	 мащабна	 проектна	 дейност	 и	
мероприятия	за	безопасност.	

През	2012	г.	успешно	приключи:

•	 Надграждане	 на	 североизточна	 и	 се-
верозападна	ретензионни	стени;	

•	 Изграждане	на	нова	ретензионна	дига	
в	западна	посока;

•	 Възстановяване	на	скатов	канал	за	от-
веждане	на	дъждовни	води	извън	ча-
шата	на	хвостохранилището;

•	 Аварийно	 упражнение	 с	 всички	 за-
интересовани	 страни,	 вкл.	 държавни	
контролни	органи	и	местна	власт;

Благодарение	на	проектите,	които	Дънди	
Прешъс	Металс	Челопеч	реализира	как-
то	на	територията	на	хвостохранилището,	
така	 и	 в	 рамките	 на	 предприятието	 по-
стигнахме:

•	 Нулево	 заустване	 на	 води	 в	 околната	
среда;

•	 С	 над	 50%	 намаляване	 количеството	
свежи	води	за	производствени	нужди;

•	 Опазване	на	повърхностните	и	подзем-
ните	води	от	евентуална	инфилтрация	
през	стените	на	хвостохранилището;

•	 Управление	 на	 риска	 от	 замърсяване	
чрез	 полагане	 на	 изолиращ	 глинест	
слой	под	табана	за	руда	и	изграждане	
на	закрит	хвостопровод	с	двойна	обва-
ловка;

•	 С	 повече	 от	 25%	 намаляване	 количе-
ството	 използвана	 електроенергия	 за	
тон	преработена	руда;

•	 30%	намаление	на	количеството	флота-
ционен	отпадък	към	хвостохранилището

•	 Предпазване	от	ерозия	и	укрепване	на	
откосите	и	бермите	на	основната	стена	
на	хвостохранилището
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Изследване и изграждане на основни 
елементи от система за мониторинг и 
ранно предупреждение при земетре-
сения в района на гр. Перник

Изпълнител	 на	 проекта	 е	 Минно-гео-
ложки университет „Св. Иван Рил-
ски“,	 а	 възложител	 -	 Фондът	 научни	
изследвания.

Основната	цел	на	проекта	е	създаването	
на	 високотехнологична	 система	 за	 мо-
ниторинг	на	силни	земни	движения	при	
земетресение	 в	 района	 на	 гр.	 Перник	 и	
околностите.	 В	 процеса	 на	 изпълнение		
на	 проекта,	 на	 основата	 на	 комплексни	
геофизични	 изследвания	 се	 предвижда	
създаването	на	нов	сеизмотектонски	мо-
дел	на	земетресението	от	22	Май	2012	г.	

След	 установяване	 на	 особеностите	 на	
сеизмогенезиса	в	района,	следва	разпо-
лагането	на	мониторинговата	система	за	
наблюдение	 и	 определяне	 на	 количест-
вените	 параметри	 на	 всеки	 земетръс	 в	
района,	предизвикващ	силни	колебания	
на	земната	повърхност.	

Независимо експертно обследване на 
хидротехническите съоръжения  и 
монтаж на автоматизирани станции за 
мониторинг на водите в района 

В	партньорство	с	неправителствена	еко-
логична	 организация	 успешно	 са	 реа-
лизирани	 два	 иновативни	 проекта	 -	 за	
независимо	 експертно	 обследване	 на	
поречието	 на	 р.	 Асарелска-Банска	 Луда	
Яна	 и	 хидротехническите	 съоръжения	
на	дружеството	и	за	монтаж	на	шест	ав-
томатизирани	станции	за	мониторинг	на	
водите	 в	 района.	 Експерти	 от	 Германия	
потвърждават,	че	изградените	хидротех-
нически	съоръжения	са	ефективни,	а	ре-
зултатите	от	мониторинга	бяха	публично	
представени.	

Направените	изводи	от	проекта	утвърж-
дават	„Асарел-Медет“	АД	като	компания	
с	висока	екологична	сигурност,	прилага-
ща	съвременни	модели	и	технологии	за	
опазване	на	околната	среда.

Целта	 е	 инструментирането	 на	 особено	
важни	 съоръжения	 в	 условията	 на	 ин-
тензивна	 минна	 дейност.	 Успоредно	 с	
това,	използваната	апаратура	и	техноло-
гия	 позволяват	 определянето	 в	 реално	
време	на	параметрите	на	силните	земни	
сеизмични	движения,	а	това	може	да	се	
използва	за	излъчване	на	съобщение	за	
ставането	на	труса	към	местната	админи-
страция	и	евентуално	към	населението.	
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ПОДГОТОВКАТА НА КАДРИ - 
ИНВЕСТИЦИЯ С БЪДЕЩЕ

Инж. Иван Андреев е минен инженер с 18 
годишна практика в минерално-суровинния 
отрасъл в България. Работил е в „Аурубис 
България” АД, „Челопеч Майнинг” ЕАД, „Тай-
сей Корпорейшън” АД, „Геосолве” ЕООД и 
понастоящем е изпълнителен директор и 
член на Управителния съвет на Българска-
та минно-геоложка камара.

Участвал е по проекти на Българска сто-
панска камара и КНСБ в областта на човеш-
ките ресурси, безопасни условия на труд, 
анализи за компетенциите на работната 
сила в минерално-суровинния отрасъл.

Автор е на „Анализ на състоянието на кад-
ровото осигуряване и предложение за съз-
даване на Браншова система за подготовка 
на кадри в сектор „Добивна промишленост”.

Качеството	на	образованието	е	безспорно	
един	от	най-важните	аспекти	и	основна	
предпоставка	за	следване	на	световните	
тенденции	 в	 развитието	 на	 компаниите	
от	 проучването	 и	 добива	 на	 минерални	
суровини.	 Бързите	 темпове	 на	 техно-
логично	 развитие	 на	 компаниите	 водят	
до	 нуждата	 от	 бързо	 актуализиране	 на	
съществуващите	 към	 момента	 компе-
тенции	и	създаване	на	нови	професии	с	
нови	 умения,	 които	 да	 бъдат	 в	 синхрон	
с	прогреса.	Необходимостта	от	умения	и	
евентуалния	недостиг	на	всички	равнища	
на	квалификация	трябва	да	бъдат	дина-
мично	отразявани	в	национална	секторна	
политика,	за	да	се	постигне	по-добро	съ-
ответствие	между	образованието	и	ико-
номическите	 потребности.	 Образовател-
ната	 система	 към	момента	 като	 цяло	 не	
успява	да	догони	този	темп	и	това	може	
да	 попречи	 на	 производителността,	 на	
растежа	 и	 конкурентноспособността	 на	
компаниите.

През	 последните	 години	 в	 политиките	
на	 ЕС	 се	 акцентира	 освен	 върху	 значи-
мостта	на	академичните	умения	и	компе-
тенции	 за	 обществото	 на	 знанието,	 така	
и	 на	 професионалните	 умения	 и	 компе-
тенции.	Развитието	и	усъвършенстването	
на	професионалното	образование	са	по-
ставени	като	обща	отговорност	на	соци-
алните	партньори:	правителства,	работо-
датели	и	 синдикати,	 както	и	на	другите	

тенденции.	Две	от	тях	са:	Намаляване	броя	
на	„Техници	и	други	приложни	специали-
сти”	-	само	за	3	години	с	10,2	%,	а	квали-
фицираните	 производствени	 работници	
намаляват	с	9,0	%.	В	почти	всички	профе-
сионални	категории	в	бранша	за	периода	
2008	-	2010	г.	преобладават	заетите	във	
възрастова	група	45-54	г.,	което	говори	за	
тенденция	на	застаряване	на	персонала. 

През	учебната	2012-2013	г.	само	4	от	общо	
159	 професионални	 технически	 гимна-
зии	в	страната	имат	прием	по	1	паралел-
ка	за	професия	или	направления	в	про-
учването,	 минното	 дело	 и	 обогатяването	
за	 средно	 образование.	 Действителното	
състояние	на	материалната	база	и	лабо-
ратории	на	тези	средните	професионални	
учебни	 заведения,	 е	 незадоволително	 и	
не	отговаря	на	изискванията	и	необходи-
мостта	на	бизнеса.	

Стажантска програма на  
„Асарел-Медет“ АД
„Стажът	във	водещо	българско	предприятие	е	най-краткият	път	между	теорията	и	практиката”	
-	това	е	оценката	на	повече	от	280-те	студенти	от	разнородни	специалности,	които	досега	са	
участвали	в	корпоративната	стажантска	програма	от	нейния	старт	през	2004	г.	до	лятото	на	2012	
г.,	когато	73-ма	студенти	преминаха	през	стажантската	програма	на	„Асарел-Медет“	АД.	
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заинтересовани	 страни:	 доставчици	 на	
професионалното	 образование,	 учите-
ли,	 обучители	 и	 обучаеми.	 За	 бъдещия	
растеж	 на	 европейската	 икономика,	 за	
повишаването	на	капацитета	й,	за	адап-
тиране	 към	 промените	 и	 възможността	
да	 създава	 качествени	 работни	 места	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
от	изключителна	важност	са	уменията	на	
работната	 сила.	 Особено	 в	 условията	 на	
криза,	трябва	да	се	инвестира	в	уменията	
чрез	образование	и	обучение.
Анализът	за	сектор	„Добивна	промишле-
ност”	 показва	 тенденция	 на	 намаляване	
броя	на	заетите	в	сектора	за	2009	и	2010	
г.	 спрямо	 2008	 с	 12,5	 %.	 По	 отношение	
на	 професионално	 -	 квалификационна-
та	 структура	 на	 заетите	 в	 отрасъла	 през	
последните	 3	 години	 се	 забелязват	 не-
благоприятни	 и	 силно	 обезпокоителни	 



Лаборатория за обучение на  
минни специалисти
Откриването	на	най-модерната	лаборатория	за	
обучение	на	минни	специалисти	беше	избрано	
за	празника	на	Минно-геоложкия	университет	
„Св.	 Иван	 Рилски”.	 Това	 беше	 и	 най-големи-
ят	 проект	 в	 дълготрайното	 сътрудничество	 с	
партньорите	ни	от	МГУ.	Благодарение	на	Дън-
ди	 Прешъс	 Металс,	 Gemcom,	 HP	 и	 Microsoft,	
студенти	и	препод	ватели	могат	да	се	обучават	
във	виртуално	пресъздаване	на	целия	минен		
цикъл	 -	 проучвателно	 сондиране	и	 геология,	
маркшайдерски	 работи,	 минно	 планиране,	
добив	 и	 преработка	 на	 минерални	 суровини.	
Софтуерът	е	разделен	на	няколко	модула,	при-
ложими	в	процеса	за	обучение	както	за	открит,	
така	и	за	подземен	добив.
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През 2012 г. Българската минно-гео-
ложка камара стартира създаването 
на Браншова система за подготовка на 
кадри в сектора. Тази система трябва 
да осигури анализ и прогноза за необ-
ходимостта от кадри и компетенции за 
бранша за средносрочен период.  

В	 районите	 с	 по-голяма	 концентрация	 на	
добивна	дейност,	членовете	на	БМГК	тряб-
ва	да	обединят	своите	усилия	за	създаване	
на	т.н.	елитни професионални гимназии,	
чрез	подобряване	на	учебно-материалната	
база	и	 управление	 на	 процесите	 за	 план-
прием,	 учебни	 програми,	 производствени	
стажове	и	реализация	на	завършилите.	

Подобно	интегриране	на	усилията	на	ком-
паниите	от	бранша	следва	да	се	извърши	
и	по	отношение	подобряване	материалната	
база	 и	 управлението	 на	 съществуващите	
висши учебни заведения,	които	осигуря-
ват	кадри	за	бранша,	както	и	изграждане	
на	 нов	 филиал	 или	 самостоятелен	 колеж,	
специализиран	за	нуждите	на	отрасъла.

Безспорно	образованието	и	добрата	профе-
сионална	 подготовка	 са	 ключови	 фактори	
за	растеж,	не	само	за	отрасъла,	а	като	цяло	
за	икономиката	на	страната.	Компаниите	от	
бранша	отдавна	са	осъзнали	тази	потребност	
и	изпълняват	редица	инициативи	в	областта	
на	подготовката	на	кадри,	считайки	инвести-
циите	в	човешките	ресурси	за	необходимост	
и	стратегия	с	висока	възвръщаемост.

пряко	свързано	с	различни	аспекти	на	дей-
ността	като	качество	на	работа	на	съоръже-
нията,	безопасни	условия	на	труд,	адекват-
ни	решения	в	извънредни	ситуации	и	т.н.

Справянето	 с	 недостига	 на	 умения	 на	
специфични	професионални	групи	изис-
ква	координирани	усилия	между	индус-
трията	и	държавата.	Необходими	са	по-
литическа	ангажираност,	ясна	стратегия	
в	областта	на	образованието	и	сътрудни-
чеството	между	управляващите,	бизнеса	
и	академичните	среди.

До	 сега	 добивната	 промишленост	 не	 е	
почувствала	остър	недостиг	на	кадри	по-
ради	закриване	на	мощности	и	свиването	
на	производството	след	10.11.1989	г.	и	съ-
щевременно	внедряване	ново,	по-високо	
производително	 оборудване	 и	 автомати-
зация	на	технологичните	процеси	в	някои	
фирми	през	последните	години.	В	близка	
перспектива	обаче,	браншът	ще	бъде	из-
правен	пред	сериозна	криза	за	професио-
нално	 подготвени	 и	 мотивирани	 кадри.	
Това	от	една	страна	е	свързано	с	процеса	
на	застаряване	на	работната	сила	в	отрасъ-
ла	и	от	друга	с	възможностите	за	развитие	
на	база	приемане	на	подготвената	Нацио-
нална	стратегия	за	отрасъла	и	отваряне	на	
трудовия	пазар	на	Европейския	съюз.	

Средно	 едва	 3%	 от	 състава	 на	 компани-
ите	 е	 с	 висше	 инженерно	 образование,	 а	
малко	над	8	%	със	средно	професионално	 
образование	по	минна	специалност.	Това	е	

Обучения по мениджмънт  
на млади специалисти
Приключва	шестмесечен	маратон	от	обуче-
ния	по	мениджмънт	на	млади	специалисти,	
включени	 в	 във	 фирмената	 програма	 за	
„Обучение,	развитие	и	управление	на	кари-
ерата”	на	„Асарел-Медет“	АД.	

Инвестиция в  
бъдещето чрез стажантите

Дънди	 Прешъс	 Металс	 Челопеч	 инвестира	
в	развитието	на	качества	и	умения	не	само	
за	своите	служители,	но	и	за	по-широк	кръг	
заинтересовани	страни	в	рамките	на	образо-
вателната	система	в	България.	Инвестиции-
те	и	реализираните	съвместни	партньорски	
програми	 на	 основно,	 гимназиално	 и	 уни-
верситетско	 ниво	 подобряват	 условията	 за	

учене	и	подготвят	кадри,	които	отговарят	на	
съвременните			изисквания	на	бизнеса.	Дън-
ди	Прешъс	Металс	Челопеч	продължава	да	
се	развива	благодарение	на	своите	хора.	Ин-
вестицията	в	човешки	капитал	днес	е	инвес-
тиция	в	бъдещето	не	само	на	компанията,	но	
и	на	целия	минен	бизнес.	
•	 „Заедно	в	час“	 -	програма	за	повишава-

не	 качеството	 на	 обучение	 в	 основните	
училища	 в	 Челопеч	 и	 Чавдар.	 Учители	
по	български	език	и	история	подпомагат	
израстването	на	по-заинтересовани,	зна-
ещи	и	можещи	ученици;	

•	 „Златно	лято“	беше	заключителната	ини-
циатива	 за	 над	 60	 студенти	 от	 българ-
ски	и	чуждестранни	университети,	които	
взеха	 участие	 в	 стажантските	 програми	 
на	дружеството.	
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ИНОВАТИВНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА 
МОДЕРНАТА НАУКА

МИННО-ГЕОЛОЖКИ
УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. ИВАН РИЛСКИ“

Доц. д-р инж. Ирена Григорова e доцент 
към катедра „Обогатяване и рециклиране 
на суровини”, Миннотехнологичен факул-
тет, МГУ „Св. Ив. Рилски”.  Член е на Посто-
янна комисия по връзки с обществеността 
към Управителния съвет на Българската 
Минно-геоложка камара, на научния борд 
на XV Balkan Mineral Processing Congress, 
Symposium on Recycling technologies and 
Sustainable Development, International and 
Professional Meetings Ecological Truth - Serbia. 
Рецензент в списание “Journal of Mining and 
Metallurgy”, Section A - Mining. 

През 2009 г. е наградена за цялостен нау-
чен принос за създаване и усъвършенст-
ване на технологии за рециклиране  
на отпадъци и устойчиво развитие при 

нови	 идеи	 и	 концепции,	 дори	 те	 да	 не	
се	превърнат	в	нови	продукти	в	момента,	
биха	се	реализирали	в	бъдеще.	

Допреди	няколко	години	битуваше	схва-
щането,	че	иновациите	трябва	да	се	съз-
дават	вътре	в	компанията.	Това	обаче	не	
е	 така.	 Иновацията	 не	 идва	 непременно	
само	от	вътрешни	екипи.	

През	 последните	 години	 бизнеса	 тър-
си	 активно	 комуникация	 с	 учени	 и	 спе-
циалисти,	 тъй	 като	 осъзнава,	 че	 техни-
те	 знания	 са	 необходими	 за	 взимане	
на	 адекватни	 решения	 за	 иновативни	 

опазване на околната среда (University of 
Beograd). Номинирана от МГУ «Св. Иван 
Рилски» за годишните награди за наука Пи-
тагор 2011, категория Млад учен. 

През 2012 г. е наградена като Млад учен 
на МГУ «Св. Иван Рилски» и Корпоративна 
търговска банка, за постижения при раз-
работването на нови методи и въвежда-
нето на нови екологосъобразни технологии 
в практиката на преработка на минерални 
и енергийни суровини.

Автор и съавтор на над 70 публикации в 
специализирани международни рецензира-
ни и в български научни издания и сборници. 
Автор на монография, методическо ръко-
водство, съавтор на учебник и учебно по-
магало, съставител на Юбилейна книга 60 
години катедра „Обогатяване и рецикли-
ране на суровини”. 

Първата	половина	на	XXI	век	е	белязана	с	
бързи	темпове	на	технологично	обновле-
ние,	 от	нараснала	иновативна	активност	
и	от	създаване	и	широко	приложение	на	
нови	технологии.	

Знанието,	интегрирано	в	нови	продукти,	
процеси	 и	 технологии	 се	 превръща	 в	
стратегически	ресурс	и	средство	за	успех,	
конкурентоспособност	 и	 икономически	
растеж.	Развитието	на	всяко	едно	обще-
ство	зависи	от	създаването	на	иноваци-
ионни	 продукти,	 широкото	 им	 разпрос-
транение	и	приложение	в	индустрията.

За	 да	 бъдат	 конкурентни	 и	 да	 се	 раз-
виват,	 компаниите	 трябва	 да	 въвеждат	

Радарна система на рудничен  
комплекс „Елаците“ 

Рудничен	комплекс	„Елаците“	въведе	в	екс-
плоатация	радарна	система	за	мониторинг	на	
деформациите	по	рудничните	откоси	в	реал-
но	време	в	началото	на	2013	г.

Италианската	 система	 е	 разработена	 и	 про-
изведена	 специално	 за	 наблюдение	 на	 де-
формационни	процеси,	развиващи	се	по	ес-
тествени	и	изкуствени	 земни	повърхнини,	 в	
инженерни	съоръжения	и	др.	

Тази	 технология	 е	 базирана	 на	 интерферо-
метричен	 анализ	 на	 синтетични	 наземни	
радарни	снимки.	Конкретното	въвеждане	на	
системата	е	извършено	от	специалистите	на	
геотехническия	 и	 маркшайдерския	 отдели	
на	 Елаците-Мед	АД	и	фирмата	производи-
тел	и	представител	за	България.	

производства,	 за	 създаване	 и	 усъвър-
шенстване	на	технологиите.

Индустрията	и	бизнеса	включват	в	свои-
те	 стратегии	 за	 развитие	 привличане	
на	 специалисти	 с	 висша	 академична	 
квалификация.	

Осъзната	 е	 необходимостта	 от	 акаде-
мичните	 институции,	 не	 само	 за	 пряк	 и	
ефективен	трансфер	на	научно	знание,	но	
и	от	специфичните	компетенции,	умения	
и	особено	от	начина	на	мислене,	които	се	
изграждат	в	тях.	
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Днес,	 учените	 са	живата	 връзка	 меж-
ду	 науката	 и	 индустрията.	 Те	 са	 тези,	
които	 могат	 да	 свързват	 знанието	 с	
иновацията.	 Иновациите	 са	 начин	 на	
мислене,	 те	са	двигателя	на	успеха	на	

всяка	компания.	Те	имат	стратегическо	
значение	 за	 устойчивото	 развитие	 	 на	
икономиката	 на	 всяка	 една	 държава	
и	 за	 осигуряване	 условия	 за	 ускорен	
икономически	растеж.	

Не	 случайно	 през	 изминалите	 няколко	
години	в	традиционните	научни	органи-
зации,	 като	 университети	 и	 изследова-
телски	 институти	 се	 наблюдава	 тенден-
ция	 за	 сливане	 на	 фундаменталните	 и	
приложни	изследвания.	

Ролята	 на	 учените,	 като	 източници	 на	
нови	знания	и	идеи,	както	и	в	процеса	на	
трансфер	на	знания	към	индустрията	на-
раства	значително.	

Защо иновацията изисква толкова 
много внимание в наши дни?

Скоростта,	 с	 която	 се	извършват	проме-
ните	 днес	 бързо	 се	 увеличава.	 Светът	
преминава	 от	 индустриалната	 епоха	 в	
тази	 на	 знанията.	 Най-силният	 инстру-
мент	за	създаване	на	иновации	е	човеш-
кото	знание.	

В	 непрекъснато	 променящата	 се	 среда,	
стратегическо	 преимущество	 може	 да	
бъде	постигнато	само	от	лидери,	не	 тол-
кова	 от	 последователи	 на	 промяната,	 и	
единственият	начин	компаниите	да	станат	
лидери	на	промяната	е	чрез	иновации.	

По	своята	природа,	съдържание	и	спе-
цифични	 особености	 термина	 “инова-
ция”	 е	 комплексно	 и	 многоаспектно	
понятие,	което	не	би	могло	да	бъде	де-
финирано	 едностранно.	 Тя	 е	 процес	 на	
създаване	на	нещо	ново,	което	удовлет-
ворява	определена	потребност	на	прак-
тиката	и	се	реализира.	

В	 минерално-суровинната	 промишле-
ност,	както	и	във	всяка	друга	индустрия	
едно	предприятие	е	иновативно,	когато	е	
реализирало	в	своята	практика	техноло-
гични,		продуктови	и/или	процесни	ново-
сти,	продукти	и	процеси	със	съществени	
технологични	подобрения	и	др.

Иновацията	 е	 в	 резултат	 на	 съвместна	
работа	 на	 специалисти	 с	 различни	 по-
знания	 и	 квалификация,	 обединени	 от	
постигане	 на	 определен	 резултат.	 Съ-
щевременно	 съвременните	 продукти	
и	 услуги	 обикновено	 са	 наукоемки	 и	
бързо	 подлежат	 на	 усъвършенстване	 
и	промяна.

Българската	 минерално-суровинна	 ин-
дустрия	е	готова,	за	да	създаде	свой	ино-
вативен	 клъстер	 от	 независими,	 малки,	
средни	и	 големи	 предприятия	 и	 научни	
организации	като	университети	и	изсле-
дователски	институти	с	цел	споделяне	на	
умения	и	обмен	на	знания,	което	да	до-
принесе	за	ефективно	осъществяване	на	
технологичен	трансфер	и	стимулиране	на	
иновативна	дейност.	

Една	добра	идея	е	безполезна,	докато	не	
бъде	реализирана	в	практиката.	

Иновациите не са предизвикателство 
пред българската минерално - суро-
винна индустрия - те са реалност.

Технологична модерницация в  
„Асарел-медет” АД

През	май	2012	г.	е	изпълнен	проект	за	нов	
етап	на	технологична	модернизация	на	Обо-
гатителна	фабрика	„Асарел“.	Общата	инвес-
тиция	е	в	размер	на	16.7	млн.	лв.,	от	които	3.3	
млн.	лв.	безвъзмездна	помощ	по	Оператив-
на	програма	„Развитие	на	конкурентоспосо-
бността	на	българската	икономика”.
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Оперативен център за планиране и  
управление на минните дейности в 
рудник „Челопеч”

Oперативният	център	в	Дънди	Прешъс	
Металс	Челопеч	е	новаторство	в	интег-
рираното	 управление	 на	 минните	 дей-
ности.	В	него	се	осигурява	информация	
в	 реално	 време	 за	 изпълнението	 на	
производствения	 график	 в	 рамките	 на	
работната	смяна,	което	позволява	сво-
евременна	 управленска	 реакция	 при	
възникване	на	проблеми	или	конфликт	
на	задачи.	

Безжична	 система	 за	 автоматично	 ре-
гистриране	и	проследяване	движението	

на	минната	 техника	 наблюдава	 състоя-
нието	на	оборудването.	

Системата	 за	 оперативен	 мониторинг	
включва	елементи	и	точки	от	производ-
ствените	 процеси	 под	 земята	 като	 ин-
формацията	се	визуализира	на	монито-
рите	в	Оперативния	център.	Подаваната	
към	центъра	информация	от	различните	
системи	 за	 мониторинг	 и	 наблюдение	
относно	 местоположението	 на	 хората	 и	
оборудването,	за	състоянието	на	венти-
лацията	и	водоотлива	осигурява	висока	
степен	 на	 безопасност	 на	 подземните	
минни	дейности.	

Основните	предимства	от	функционира-
нето	на	оперативния	център	са:

•	 Повишаване	 на	 безопасността	 и	
ефективно	 управление	на	дейности-
те	под	земята;

•	 Осигуряване	на	надеждна	комуникация	
между	персонала	над	и	под	земята;

•	 Концентрация	 на	 информация	 в	 ре-
ално	време	на	едно	място	за	всички	
дейности	от	производството;

•	 Подобрение	на	безопасността	на	всич-
ки	 работни	 места	 и	 обекти	 чрез	 вне-
дрена	 иновационна	 система	 за	 лока-
лизиране	 в	 реално	 време	 (AeroScout	
Real-Time	Location	System);

•	 Въз	 основа	 на	 точна	 информация,	
ръководителите	 имат	 възможност	
да	 правят	 адекватни	 преценки	 и	 да	
вземат	своевременни	решения;

•	 Разработване	 на	 точни	 графици	 за	
поддръжка	 и	 ефективност	 на	 упра-
влението	на	материалните	активи;

•	 Управление	на	аварийни	ситуации;

•		 „Челопеч“	е	един	от	първите	рудни-
ци	 в	 света,	 който	 въвежда	 нова	ин-
тегрирана	система	за	управление	на	
минните	дейности.
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КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА 
ОТГОВОРНОСТ

Марина Стефанова е изпълнителен ди-
ректор на Българската мрежа на Гло-
балния договор на ООН. Тя е докторант по 
социално управление и магистър по право 
от Софийския университет “Св. Климент 
Охридски”. Притежава допълнителни 
квалификации по “Фирмен мениджмънт” 
и “Административно управление” от 
Стопанския факултет на същия универ-
ситет. Има специализация “Въведение в 
английското и европейското право” към 
Cambridge university (Великобритания). 

От 2007 година г-жа Стефанова e серти-
фициран консултант е по корпоративна  

а	 целят	 реална	 промяна	 у	 заобикаля-
щата	ги	среда.

Лидерите	са	отговорни	за	убеждаване-
то	 на	 т.нар.	 „последователи”,	 които	 да	
извършат	определени	действия,	да	из-
пълнят	конкретна	задача	или	да	се	дър-
жат	по	специфичен	начин.	Ефективните	
лидери	влияят	на	процесите,	стимулират	
промяна	в	отношенията	и	ценностите	на	
останалите,	 повишават	 тяхната	 вяра	 в	
собствените	им	умения	и	ги	насърчават	
в	самостоятелни	усилия	за	постигане	на	
общата	цел.	Безспорен	факт	е,	че	възпи-
таващият	 аспект	 на	 лидерството	 може	
да	 укрепи	 организационната	 култура	 и	
ценностната	 система	 на	 служителите.	
Етичното	лидерство	изисква	етични	ли-
дери.	Ако	те	са	такива,	то	тяхна	отговор-
ност	е	насърчаването	на	етични	практи-
ки	в	цялата	организация.

В	организационната	комуникация,	ети-
ката	в	лидерството	е	изключително	ва-
жна.	Бизнес	лидерите	трябва	да	вземат	
решения,	 които	 не	 само	 ги	 облагоде-
телстват,	 но	 и	 са	 съобразени	 с	 техния	
ефект	 върху	 другите	 (Stansbury,	 2009).	
Най-умелите	 лидери	 открито	 заявяват	
своите	етика	и	ценности	и	ги	изразяват	
ежедневно	чрез	своето	поведение.

Минната индустрия в България

Няма	 съмнение,	 че	 минните	 компании	
са	 бизнес	 лидери	 в	 България.	 Според	 
Секторния	 анализ	 за	 2011	 година	

социална отговорност към Организа-
цията за индустриално развитие на ООН 
(UNIDO). От 2008 година е член на Огле-
далния комитет по разработване на 
международния стандарт по социална 
отговорност ISO 26 000 към Българския 
институт за стандартизация. Отто-
гава е включена и в Работна група 13 към 
МТСП, която отговаря за разработване 
и изпълнение на „Национална стратегия 
по КСО в България”. 

Марина Стефанова активно участва в 
международни проекти като автор, екс-
перт, лектор и одитор в областта на 
корпоративната социална отговорност.

Отговорността на лидера

Да	бъдеш	лидер	често	е	основна	цел	за	
много	 хора,	 организации	 и	 компании.	
От	 векове	 феноменът	 на	 лидерство-
то	 продължава	 да	 вдъхновява	 пра-
ктици	 и	 изследователи.	 Съществуват	
разнообразни	 определения,	 теории	 и	
подходи	 по	 темата,	 но	 общоприетата	
дефиниция	 го	 описва	 като	 „процес	 на	
социално	влияние,	в	който	един	човек	
може	да	си	осигури	помощта	и	подкре-
пата	на	другите	в	постигането	на	обща	
цел”.	През	XXI	век	традиционният	под-
ход	 към	 лидерството	 бавно	 изчезва	 и	
все	повече	теоретици	отстояват	тезата,	
че	 отговорността	 на	 лидерите	 е	 много	 
по-широко	 обхватна	 -	 лидерите	 опре-
делят	минималните	стандарти	за	морал	
и	 етика	 в	 поведението.	 Те	 не	 разчитат	
единствено	 на	 своите	 компетенции,	 

(Mucci,	2011)	минната	индустрия	е	„за-
лязваща”	 индустрия	 за	 целия	 реги-
он.	 Въпреки	 че	 тя	 губи	 от	 значението	
си	 през	 последните	 години	 в	 редица	
страни	от	Европейската	общност	и	има	
лоши	краткосрочни	перспективи	пора-
ди	тежката	си	зависимост	от	строител-
ната	индустрия,	която	все	още	остава	в	
състояние	на	неопределеност,	минната	
промишленост	в	България	е	стабилна.

За	2011	година	българската	минна	ин-
дустрия	 доставя	 около	 4%	 от	 БВП	 на	
страната,	осигурявайки	заетост	на	бли-
зо	25	000	души	и	допълнително	120	000	
лица,	 чрез	 свързаните	 индустрии.	 Въ-
преки	спадът	през	2009	и	зараждащо-
то	 се	 възстановяване	 през	 2010/2011,	
България	 отговаря	 на	 определението	
„миннодобивна	 държава“,	 тъй	 като	
индексът	 МТ	 на	 глава	 от	 населението	
е	 над	 средното	 световно	 ниво.	 На	 ев-
ропейската	 сцена	 България	 е	 на	 трето	
място	по	производство	на	мед	и	на	чет-
върто	-	по	производство	на	злато.	Сек-
торът	заема	ключова	роля	в	политиките	
за	 развитие	 на	 местно,	 регионално	 и	
национално	ниво.

Минната	 промишленост	 целенасоче-
но	 се	 развива	 като	 отговорен	 лидер.	 
Данните	показват,	че	българските	мин-
ни	компании	осъзнават	своята	роля	за	
развитието	 на	 икономиката	 и	 обще-
ството	 -	 оценяват	 своята	 специфична	
експертиза,	 полагат	 грижа	 за	 работ-
ните	места,	които	създават	и	услугите,	 
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които	 предлагат.	 Програмите	 им	 за	
отговорни	 инвестиции	 подобряват	
техните	 екологични	 и	 социални	 пока-
затели	и	ги	правят	по-прозрачни.	Пол-
зите,	които	те	очертават	в	проследяване	 
на	 ефекта	 от	 социалните	 им	 програ-
ми,	 включват	 обществено	 признание,	 
повишаване	на	конкурентните	им	пре-
димства,	увеличаване	на	лоялността	на	
служителите	 и	 клиентите	 им,	 както	 и	
съзнателното	управление	на	рисковете	
от	стопанската	им	дейност.

Основна	 роля	 в	 популяризирането	 на	
концепцията	 за	 корпоративна	 	 отговор-
ност	играе	и	Българската	минно-геолож-
ка	 камара.	 Като	 национална	 представи-
телна	 организация	 на	 бранша,	 основана	
през	1991	г.,		Камарата	регистрира	пове-
че	 от	 100	 членове	 от	 общо	осем	 сродни	
отрасли.	 Сред	 дейностите	 на	 Камарата	
е	 организирането	 на	 серия	 от	 дискусии	
по	темата	за	„устойчиво	развитие	на	до-
бивната	промишленост“,	която	привежда	
множество	примери	и	спомага	за	обмена	
на	добри	корпоративни	и	международни	
практики.	 В	 постиженията	 на	 Камарата	
попада	 и	 разработването	 на	 доброво-
лен	 „Стандарт	 за	 устойчиво	 развитие	 на	
минната	индустрия“,	приет	през	ноември	
2012	г.	Не	на	последно	място,	от	2010	г.	
Камарата	 организира	 „Национални	 на-
гради	 за	 корпоративна	 социална	 отго-
ворност“	в	своя	бранш.	

Научната	 общност,	 ангажирана	 с	 мин-
ното	 дело	 в	 България,	 е	 доказан	 све-

Време	е	нарцистичното лидерство	да	
се	 превърне	 в	 лидерство	 на	 взаимоот-
ношенията.	 Приоритетите	 пред	 минни-
те	 компании	 следва	 да	 се	 изместят	 от	
себе-изявяване,	демонстрация		на	сила	
и	 задоволяване	 на	 лични	 потребности	
от	 възхищение	 (които	 са	основните	 ха-
рактеристики	 на	 нарцистичното	 лидер-
ство),	 към	 изграждане	 на	 устойчиви	 и	
стабилни	 отношения	 с	 различните	 гру-
пи	 заинтересовани	 страни.	 Склонността	
към	егоизъм	и	монополизъм	трябва	да	
отстъпи	пред	усещането	за	взаимосвър-
заност	и	генериране	на	правомощия.

товен	 лидер.	 Потвърждение	 е	 орга-
низираният	 XV	 Балкански	 конгрес	 по	
преработка	 на	 минерални	 суровини	
(2013),	 който	 се	 проведе	 наскоро	 в	
Созопол.	 Срещата	 събра	 497	 участни-
ка	 от	 52	 страни,	 които	 представлява-
ха	 100	 университета,	 8	 академии	 на	 
науките,	22	други	институции	и	48	из-
следователски	 институти	 от	 цял	 свят.	 
Само	 научните	 разработки	 в	 минното	
дело	 наброяваха	 317	 доклада	 (1	 283	
страници,	2	тома).

Достатъчно ли е това?  
Трябва ли да искаме повече?

Накратко,	 да.	 Основна	 слабост	 в	 соци-
алните	 програми	 на	 минните	 компании	
е	 „отдалечаването”	 им	 от	 една	 от	 най-
отличителните	 характеристики	 на	 пре-
дприемачеството	-	генериране	на	печал-
ба	чрез	предоставяне	на	стоки	и	услуги	и	
създаване	на	работни	места.	По-конкрет-
но,	 неконтролираните	 и	 постоянни	 кор-
поративни	 дарения	 създават	 илюзия	 за	
богато	 и	 устойчиво	 общество,	 която	 не-
имоверно	отслабва	имунната	система	на	
общностите.	Постоянните	дарения	пони-
жават	 драстично	 жизнеспособността	 и	
възможността	за	реакция	на	гражданите	
към	 промени.	 Освен	 това,	 под	 повърх-
ността,	минните	 компании	 често	 не	 раз-
граничават	своите	заинтересовани	стра-
ни	 и	 бенефициенти	 и	 срещат	 трудности	
при	самоопределянето	си	като	участник	в	
едно	устойчиво	сътрудничество.

Кой,	ако	не	бизнес	лидерите,	трябва	да	
използва	своя	експертен	опит,	ресурси	
и	 географско	 местоположение,	 за	 да	
трансформира	стопанската	си	дейност?	
Кой,	 ако	 не	 пазарните	 лидери,	 тряб-
ва	 да	 популяризира	 добрите	 практи-
ки	 сред	 своите	 доставчици,	 веригата	
на	 добавена	 стойност	 и	 регионални/
национални	 асоциации?	И	 кой,	 ако	 не	
те,	трябва	да	представлява	отговорния	
бизнес	 на	 България	 във	 всички	 на-
ционални	 и	 международни	 мрежи	 за	
утвърждаване	 на	 етичния	 бизнес	 като	
единствения	 успешен	 и	 устойчив	 ико-
номически	модел?!
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Международен фестивал на 
изкуствата „Перперикон”

Проектът	 „Международен	 фестивал	 на	
изкуствата	 „Перперикон”	 се	 провежда	
ежегодно	в	град	Кърджали	в	сътрудни-
чество	 между	 сдружение	 „Мелпомена-
Перперикон”	 и	 „Марин	 Батуров”	 ЕООД.	
Сдружението	 е	 движещата	 сила	 зад	
проекта	и	носител	на	авторските	права.

В	своите	12	ежегодни	издания	фестива-
лът	привлече	повече	от	4000	души	светов-
но	известни	артисти	от	Европа,	Америка	
и	Азия.	Фестивалните	издания	повишиха	
достъпа	на	месните	общности	до	качест-
вен	културен	продукт,	от	една	страна,	а	от	
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НАЦИОНАЛНА НАГРАДА 
ЗА КОРПОРАТИВНА 
СОЦИАЛНООТГОВОРНА КАМПАНИЯ

НОМИНАЦИИ

Най-голямата у нас и на Балканите 
фитнес площадка на открито

На	 20	юли,	 на	 върха	 на	 парк	 „Митропо-
лит	 Методий	 Кусев“	 /Аязмото/	 в	 Стара	
Загора,	 официално	 бе	 открита	 най-го-
лямата	и	модерна	 у	 нас	и	 на	Балканите	
фитнес	 площадка	 на	 открито.	 Проекта	 е	
съвместна инициатива на „Мини Ма-
рица изток“ ЕАД	и	Община	Стара	Загора	 

Националната	 кампания	 „Бъди	 грамо-
тен“,	 организира	 пролетен	 правописен	
маратон.Кампанията	 има	 за	 цел	 да	 по-
ощрява	доброто	владеене	на	българския	
книжовен	език	и	да	превърне	правилното	
писане	в	качество,	достойно	за	уважение.

На	07.06.2012	г.	жители	и	гости	на	Ста-
ра	Загора	имаха	възможност	да	тестват	
своите	 правописни	 умения.	 За	 всички,	
които	се	справиха	успешно	с	поставени-
те	 задачи	 бяха	 осигурени	 подобаващи	

награди	 -	 книги,	 учебни	пособия	и	 ре-
кламни	материали.

и	бе	част	от	годишната	програма	за	от-
белязване	 на	 60	 годишнината	 на	 най- 
голямата	 компания	 за	 открит	 въгледо-
бив	в	България.

Новата	 придобивка	 осигури	 възможност	
на	хилядите	жители	и	гости	на	Стара	За-
гора	 да	 прекарват	 свободното	 си	 време	
пълноценно	и	здравословно.	

Фитнесът	на	открито	е	с	обща	площ	681	кв.	
м.	 Монтираните	 уреди	 са	 от	 най-високия	
клас	за	фитнес	оборудване.	Поставени	са	18	
комбинирани	фитнес	уреда,	1	комбиниран	
фитнес	уред	за	деца	от	6	до	12	г.,	лостове	
и	успоредки.	Те	са	подходящи	за	млади	и	
възрастни	хора,	за	рехабилитация	и	спорт

Пролетен правописен маратон

През	2012	година	„Мини Марица-изток” 
ЕАД	 в	 сътрудничество	 с	 образовател-
ния	портал	Академика	БГ,	инициатор	на	 

друга	-	повишиха	туристическия	поток	от	
цял	свят	от	0	до	200	000	души	годишно,	
което	създаде	условия	за	развитието	на	
нетрадиционен	за	района	бизнес.		

Признание	 за	 значимостта	 на	 проекта	
компанията	получи	по	време	на	Европей-
ските	КСО	отличия	-	вдъхновяващи	парт-
ньорства	за	иновации	и	промяна,	където	
международният	фестивал	на	изкуствата	
„Перперикон”	беше	отличен	като	един	от	
петте	най-значими	проекти	в	България.	
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„Асарел-Медет“ АД публично 
представи изпълнението на 
програмите си за устойчиво 
развитие през 2012 година

„Асарел-Медет”АД	представи	публично	
изпълнението	на	фирмените	си	програми	
за	устойчиво	развитие	през	2012	година	и	
планираните	дейности	за	2013	година.	

Изпълнителният	директор	на	дружество-
то	 д-р	 инж.	 Лъчезар	 Цоцорков	 отчете	
пред	обществеността,	че	през	2012	годи-
на	са	инвестирани	около	50	милиона	лева	
по	седем	фирмени	програми	за	устойчи-
во	развитие.	За	2013	година	дружество-
то	планира	да	инвестира	по	 тях	нови	83	
милиона	лева.

„Асарел-Медет“ АД инвестира в 
три нови проекта за екологичен 
мониторинг през 2012 година

Три	 иновативни	 и	 уникални	 по	 рода	 си	
проекти	за	екологичен	мониторинг	осъ-
ществи	 през	 2012	 г.	 „Асарел-Медет“	 АД	
в	партньорство	с	неправителствени	и	из-
следователски	организации	от	страната	и	
чужбина,	 а	 резултатите	 от	 тях	 бяха	 пуб-
лично	представени	и	дискутирани	с	ши-
рок	кръг	заинтересовани	страни.	

„Асарел-Медет“ АД получи 
националната награда „Зелена 
България“ през 2012 година

„Асарел-Медет“	АД	получи	националната	
награда	„Зелена	България”	от	Министер-
ството	 на	 околната	 среда	и	 водите	 през	
2012	г.		-	категория	за	голям	бизнес.	От-
личието	 е	 за	 успешно	 реализираните	
проекти	 за	 залесяване	 и	 за	 почистване	
на	 стари	 нерегламентирани	 сметища	 на	
територията	на	община	Панагюрище.	

За	първи	път	в	района	на	Панагюрище	се	
извърши	паралелно	изследване	и	съпос-
тавка	на	качеството	на	въздуха	в	градска	
и	в	производствена	среда.	Показателите	
на	 територията	 на	 “Асарел-Медет”АД	 и	
в	центъра	на	Панагюрище	 се	измерваха	
едновременно.

„Асарел-Медет“	АД	изпълни	и	други	два	
проекта	за	мониторинг,	които	за	първи	път	
се	осъществиха	след	споразумение	с	не-
правителствена	екологична	организация.

„Асарел-Медет“ АД инвестира в 
стажантска програма и проект за 
младежка заетост

73-ма	 младежи	 участваха	 в	 деве-
тата	 поред	 Стажантска	 програма	 на	 
„Асарел-Медет“	 АД,	 която	 се	 проведе	
през	 лятото	 на	 2012	 г.	 Десетките	млади	
специалисти	 от	 различни	 български	 и	
чуждестранни	 университети	 се	 включ-
ват	 в	 една	 от	 най-големите	 стажантски	
програми	 в	 страната,	 виждайки	 в	 това	
възможност	за	професионално	развитие	

52-53



ГОДИШЕН	БЮЛЕТИН
2 0 1 3  

ПЪТЯТ	НАПРЕД

и	лично	усъвършенстване.	Освен	стажан-
тите,	през	2012	г.	дружеството	има	и	22-
ма	стипендианти,	от	които	10	са	студенти,	
а	12	ученици	в	професионални	училища.

През	2012	г.	компанията	реализира	и	про-
ект	за	младежка	заетост	„Ново	начало	-	от	

„Асарел-Медет“ АД е дарител 
на годината заради мащабната 
програма „Подкрепа за  
родния край“

Националното	 сдружение	 на	 общините	
в	Република	България	отличи	 „Асарел-
Медет“	АД	с	наградата	„Дарител	на	2012	
година”.	Компанията	получи	и	призове-
те	„Инвеститор”	и	„Дарител”	в	национал-
ния	преглед-конкурс	на	икономическото	
министерство	„Общините	за	развитието	
на	туризма”.

образование	 към	 заетост”	 по	 Оперативна	
програма	„Развитие	на	човешките	ресур-
си”	 с	финансиране	от	Европейски	 социа-
лен	фонд.	В	проекта	са	включени	шестима	
млади	 специалисти,	 а	 заради	 отличните	
резултати	вече	стартира	и	нов	етап	на	про-
грамата	за	заетост	на	15	младежи.

„Асарел-Медет“АД	традиционно	и	дъл-
госрочно	 подпомага	 устойчивото	 раз-
витие	на	община	Панагюрище	и	създа-
ването	на	по-добър	стандарт	на	живот	
на	населението.	Компанията	и	нейните	
акционери	подкрепят	реализацията	на	
значими	 инфраструктурни	 проекти	 и	
развитието	 на	 здравеопазването,	 об-
разованието,	 културата,	 спорта,	 тури-
зма,	социалните	и	младежки	дейности	
в	 общината.Ежегодно	 се	 финансират	
десетки	местни	проекти	и	инициативи	
чрез	дългосрочен	дарителски	договор.	
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„Асарел-Медет“ АД е носител на 
Голямата награда за безопасност и 
здраве при работа през 2012 г.

„Асарел-Медет“	АД	получи	първа	награда	
сред	 големите	 предприятия	 в	 Годишния	
конкурс	за	здраве	и	безопасност	при	рабо-
та,	който	традиционно	се	организира	от	Из-
пълнителна	агенция	„Главна	инспекция	по	
труда“.	През	2012	г.	компанията	инвестира	
3,3	млн.	лева	в	дейности	по	осигуряване	на	
здравословни	и	безопасни	условия	на	труд.	
Важен	атестат	за	провежданата	политика	е,	
че	 през	 годината	 няма	 регистрирана	 нито	
една	трудова	злополука.



Дънди Прешъс Металс  
Челопеч“ ЕАД, откри  
най-модерната компютърна 
лаборатория за обучение в  
минен софтуер

ГОДИШЕН	БЮЛЕТИН
2 0 1 3  

ПЪТЯТ	НАПРЕД

„Девня Варовик” -  
с мисъл за бъдещето

„Девня	Варовик”	счита	здравето	и	безо-
пасността	за	основни	ценности,	които	са	
интегрирани	в	дейността	на	компанията.	
Дружеството	 се	 стреми	 да	 предотврати	
или	 сведе	 до	 минимум	 въздействие-
то	върху	околната	среда,	в	следствие	на	
дейността	 си	 чрез	 ангажименти	 за	 пре-
дотвратяване	на	рискове	и	непрекъснато	
усъвършенстване,	 надхвърлящи	 прило-
жимите	законови	изисквания		и	наредби	

по	отношение	на	здравето,	безопасността	
и	околната	среда.

Философията	 на	 Компанията	 е	 да	 след-
ва	 принципите	 на	 устойчиво	 развитие,	
посредством	 реализиране	 на	 социално	
отговорни	инициативи,	в	подкрепа	на	ос-
новните	 заинтересовани	лица,	 а	именно	
служителите,	 техните	семейства	и	мест-
ните	общности.	Основна	част	от	проекти-
те,	които	се	изпълняват,	са	в	областта	на	
безопасността	на	труда	и	облагородяване	
на	района.

През	2012	година	„Челопеч	Майнинг“	ЕАД,	
сега	„Дънди	Прешъс	Металс	Челопеч“	ЕАД,	 
откри	най-модерната	 компютърна	 лабо-
ратория	за	обучение	в	минен	софтуер	за	
открит	 и	 подземен	 добив	 в	 Минно-гео-
ложки	 университет	 Св.	 Иван	 Рилски	 гр.	
София.	 Реализирана	 в	 партньорство	 с	
Geovia,	HP	и	Microsoft,	компютърната	ла-
боратория	за	първи	път	предоставя	въз-
можност	 на	 преподаватели	 и	 студенти	
реално	да	създават	и	тестват	триизмерни	
модели	на	рудни	тела	и	находища	и	ка-
чествено	 подобрява	 конкурентноспособ-
ността	на	национално	и	световно	ниво.			
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ГОДИШЕН	БЮЛЕТИН
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КОНТАКТИ

ДОБИВ НА МЕТАЛНИ 
ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

„Асарел-Медет" АД
4500	Панагюрище	
Телефон:	0357/	60210	
Факс:	0357/	64085
Е-mail:	office@asarel.com
Website:	www.asarel.com

„Горубсо-Златоград” АД
ул.	„Стефан	Стамболов”	№	2
4980	Златоград
Телефон:	03071/	23	01
Факс:	03071/	24	88
Е-mail:	r_bodurova@abv.bg

„Горубсо-Мадан” АД
ул.	„Явор”	№	1
4900	Мадан
Телефон:	0308/22	30
Е-mail:	
office@gorubsomadan.com

„Дънди Прешъс Метълс 
Крумовград” ЕАД
ул.	„Бачо	Киро”	№	26,	ет.	3
1000	София
Телефон:	02/	930	15	00
Факс:	02/	930	15	95
Е-mail:	
office_sofia@Dundeeprecious.com
Website:	www.dundeeprecious.com

„Дънди Прешъс Метълс 
Челопеч” EАД
ул.	„Бачо	Киро”	№	26,	ет.3
1000	София
Телефон:	02/	930	15	00
Факс:	02/	930	15	95
Е-mail:	
office_sofia@dundeeprecious.com
Website:	www.dundeeprecious.com

„ВАТИЯ” АД
ул.	„Самоков”	№	28	И,	
Комплекс	„Есте”
1113	София
Телефон:	02/	854	81	10
Факс:	02/	854	81	17
Е-mail:	office@vatia.bg
Website:	www.vatia.bg

„Ес енд Би Индастриъл 
Минералс” АД
бул.	„Беломорски”	№	97	
6600		Кърджали	
Телефон:	0361/	608	00
Факс:	0361/	608	09
Е-mail:	info@sandb.bg
Website:	www.sandb.com

„КАОЛИН” АД
ул.	„Дъбрава”	№	8
7038	Сеново
Телефон:	084/	61	25	00
Факс:	084/	61	25	05
Е-mail:	office@kaolin.bg
Website:	www.kaolin.bg

„Люляка Матириълс” ЕАД
Промишлена	зона
9160	Девня
Телефон:	0519/	924	20,	925	98
Факс:	0519/	932	14
Е-mail:	
communication@devnyacement.bg
Website:	www.devnyacement.bg

„Огняново К” АД
ул.	„Позитано”	№	7,	ет.	4
1000	София
Телефон:	02/	989	53	31
Факс:	02/	980	20	87
Е-mail:	
office@ognyanovo-k.com
Website:	www.plena-bg.com

„Елаците-мед” АД 
2086	Мирково
Телефон:	02/	923	77	12
Факс:	02/	923	78	67
Е-mail:	
office@ellatzite-med.com
Website:www.ellatzite-med.com

„Лъки-инвест” АД
ул.	„Освобождение”	№	2
4860	Лъки	
Телефон:	03052/	20	46
Факс:	03052/	21	22
Е-mail:	luckyinvest@abv.bg

„Рудметал” АД   
Промишлена	зона
4960	Рудозем
Телефон:	03065/	33	35
Факс:	03065/	31	25
Е-mail:	office@rudmetal.com
Website:	www.rudmetal.com

„Целзиан” ООД 
ж.к.	„Лозенец”
ул.	„Горски	пътник”	№	45
1421	София
Телефон:	02/	963	32	47
Факс:	02/	865	73	26
Е-mail:	
janet@jbi.bg;	r.markov@celsian.eu

ДОБИВ НА НЕМЕТАЛНИ  
ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - 
ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ

„Базалт България” ЕООД
ул.„Оборище”	№	20,	ет.1,	офис	5
1504	София
Телефон:	02/	946	19	93
Факс:02/	944	96	89
Е-mail:	basalt@abv.bg

РМД “Жабляно” АД 
2442		Жабляно
Телефон:	07741/	38	17
Факс:	07741/	38	17
Е-mail:	jabliano@yahoo.com
Website:	www.jabliano.hit.bg/

„СМА Минерал” ЕООД
ул.	„Акад.	Петър	Динеков"	23
1415	София
Телефон:	02/	470	48	05
Факс:	02/	470	44	85
Е-mail:	
office@smamineralbg.com
Website:	
www.smamineralbg.com

НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ

„Moesia Oil&Gas” plc.
Fama	Consulting,	София
ул.	„Парчевич”	№	42
Телефон:	02/	960	09	34
Е-mail:	dpazaitova@gmail.com
Website:	www.moesiaoil.com

„Овергаз Инк.” АД
ул.	„Филип	Кутев”	№	5
1407	София
Телефон:	02/	428	32	83
Факс:	02/	962	17	24
Е-mail:	
administration@overgas.bg

„Проучване и добив на 
нефт и газ” АД 
ул.	„Стефан	Караджа”	№	2
1080	София
Телефон:	02/	946	16	00,	980	16	11
Факс:	02/	980	20	32
Е-mail:	office@pdng-bg.com

"Шеврон България 
Експлорейшън	енд	
Продъкшън"	ЕООД	
ул.	„Позитано"	№	2
1000	София
Телефон:		2	890	1808
Е-mail:	dkui@chevron.com
Website:	www.chevron.bg

ВЪГЛЕДОБИВ

„Въгледобив - 
Бобов дол” ЕООД
ул.	„Георги	Димитров”
2670	Бобов	дол
Телефон:	07026/	71	90
Факс:	0702/	33	30
Е-mail:	
vagledobiv_bobovdol@abv.bg	

„Мина Балкан-2000” АД
кв.	Индустриален
8890	Твърдица
Телефон:	04544/	23	42
		 	 	23	44
Факс:	04544/	41	46
Е-mail:	balkan2000@mail.bg

„Мина Бели брег” АД
2215		Габер
Телефон:	07175/	22	95
Факс:	07175/	22	32
Е-mail:	
mina_beli_breg@abv.bg

„Мини Открит 
въгледобив” АД
ул.	„Св.	Иван	Рилски”	№	1
2300	Перник
Телефон:	076/	60	26	28
Факс:	076/	60/	28	40
Е-mail:	moviz@mail.bg

„Мини Марица-изток” ЕАД
ул.	„Георги	Димитров”	№	13
6260	Раднево
Телефон:	0417/	833	04
Факс:	0417/	826	05
Е-mail:	
mmi-ead@marica-iztok.com
Website:	
www.marica-iztok.com

„Мина Станянци”АД
2254	Станянци
Телефон:	0729/	220	54
Факс:	0729/	220	52
Е-mail:	
minasta@abv.bg

„Мини Черно море” АД
Рудник	„Черно	море”	-	2
8000	Бургас
Телефон:	056/	81	37	22
Факс:	056/	81	32	47
Е-mail:	
mina_cherno_more@abv.bg

„Мина Чукурово” АД
2112	Габра
Телефон:	02		981/	75	59
Факс:	02	981/	76	51
Е-mail:	
minachukurovo@abv.bg

„Пирин Ораново" ЕООД
ул.	„Средец"	№	1
2730	Перник	
Симитли	
кв.	"Ораново”,	
р-к	"Ораново"
Телефон:	0748/7	22	16
Факс:	0748/7	22	16
Е-mail:	
oranovo_sim@abv.bg
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ДОБИВ НА ИНЕРТНИ И 
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ 

Българска асоциация на 
производителите на инертни 
материали (БАПИМ)
Бул.	„Патриарх	Евтимий”	№	22,	
ет.	2,	ап.	3
1000	София	
Телефон:	02/	806	57	64
Е-mail:	office@bapim.org

„Динел” ЕООД
ул.	„Ивайло”	№	19
1606	София	
Телефон:	02/	953	05	21
Факс:	02/	953	24	75
Е-mail:	dinel@bgmreja.com

МДЗ „Балша” ЕАД
1217		Балша
Телефон:	07118/	22	08,	22	14
Факс:		07118/	22	09	
Е-mail:	mdzbalsha@abv.bg
Website:	www.mdz-balsha.com

„СК-13 Пътстрой” АД
ул.	„Софийско	шосе"		№	38
2730	Перник
Телефон:	076/	64	90	00
Факс:	076/	64	90	00
Е-mail:	ck_13.patstroy@abv.bg

ДОБИВ НА 
СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ 
МАТЕРИАЛИ 

„БУМАР” АД
ул.	„Свобода”	№	3
2800	Сандански
Телефон:	07433/	20	67
Факс:	07433/	20	67
Е-mail:	bumarp@abv.bg
Website:	www.bumarp.com/

„Скални материали”АД
ул.	„Отец	Паисий”	№	6
7000	Русе
Телефон:	082/	82	09	82
Факс:	082/	82	09	82
Е-mail:	plasment@skmat.com	
             terziev@skmat.com
Website:	www.skmat.com

„ХЕМУС-М“ АД 
ул.“Христо	Ботев”	№	1
3100	Мездра
Телефон:	0910/	919	99
Факс:	0910/	919	90
Е-mail:	a_ispyridis@hemusmarble.com
Website:	www.hemusmarble.com
 

ГЕОЛОГИЯ

АС Геоинженеринг ЕООД 
ж.к.	„Гоце	Делчев”,	
бл.	53	Е,	вх.	А,	ет.	3,	ап.	8 
1404	София
Телефон.:	0887	232	690	 
Факс:	0882	177	225	 
Е-mail:	office@asgeo.com
Website:	www.asgeo.com

„Батова Ривър 
Манганийз майн” ООД
ул.	„Черно	море”	№	28
9600	Балчик
Телефон:	0579/	246	31
Факс:	0579/	631	10
Е-mail:	brmm@balchik.net

„БН - Консулт инженеринг” ООД
ул.	„Народен	певец”	№	10
1618		София
Телефон:	02/	491	32	30
Е-mail:	rbg.sofia@gmail.com
Website:	www.bn-mineral.com

„Дионисомарбле -  
България” ЕООД
ул.	„Отец	Паисий”	№	17,	
ет.	4,	ап.	8
1303	София
Телефон:	02/	989	06	23
Факс:	02/	989	61	23
Е-mail:	
office@dionyssomarble.bg
Website:	
www.dionyssomarble.bg

„Илинденски мрамор” ООД
2949	Марчево	
Телефон:	07523/	22	15
Факс:	07523/	22	15
Е-mail:	
ilindenski_mramor@yahoo.com

„Илинденци - мрамор” АД
2825		Струмяни
Телефон:	0746/	321	04
Факс:	0746/	321	06
Е-mail:	
ilindentci_mramor@yahoo.com
Website:	
www.ilindencimramor.domino.bg

„Конструктинг” ЕООД
бул.	„Мадрид”	№	39
1505	София
Телефон:	02/	946	10	82	(83)
Факс:	02/	943	49	44
Е-mail:	office@gp-group.org

„Марин Батуров” ЕООД
ул.	„Г.	С.	Раковски”	№	111
1000	София
Телефон:	02/	983	22	70
Факс:02/	983	22	74
Е-mail:	
baturov@baturov.com
Website:	www.baturov.com

„Геоинс - Консулт” ООД
ж.к.	„Сердика",		
бл.	22,	вх.	В,	ап.	57	
1379	София	
Телефон:	0878/	71	11	30
Факс:	02/		868	10	74
Е-mail:	geoins_k@abv.bg	

„Геопс - Болкан Дрилинг 
Сървисис” ЕООД
ул.	„Кукленски	път”	№	5,	
кв.	Долни	Воден	
4250	Асеновград	
Телефон:	089	334	9105
Факс:	0331/492	92
Е-mail:	geops@abv.bg
Website:	
www.geopsbg.com

„Георадар” ООД
бул.	„България”	№	61,	
ет.	5,	офис	2
4003	Пловдив
Телефон:	0308/	25	51
Факс:	0301/	825	77
Е-mail:	georadar@abv.bg

„Геосервизинженеринг” АД
ул.	„Божидар	Икономов“	№	19
4230	Асеновград	
Телефон:	0331/	624	20
Е-mail:	office@gse.bg
Website:	www.gse.bg

„Евромакс Сървисиз” ЕООД
ул.	„Оборище”	№	22,	ет.	4
1504		София
Телефон:02/	978	48	80
Е-mail:	
i.mihaylova@uromaxresources.com
Website:	
www.euromaxresources.com

„Евротест контрол” ЕАД
ул.	„Бесарабия”	№	108
1517		София
Телефон:	02/	965	16	00
																								965	16	13
Факс:	02/	870	05	83,	872	05	96
Е-mail:	
inet@euroins.bg,	lgi@inet.bg
Website:	www.eurotest.hit.bg

“Каракал - Кеймбридж 
България” ЕАД
Бул.	“Джеймс	Баучер”	№	26,	
ет.	2,	ап.	3
1164		София
Телефон:	02/	963	11	85
																								865	60	93
Факс:	02/	963	27	60
Е-mail:	
hereward@mail.orbitel.bg

„М и В Дрилинг Груп” ООД 
ул.	„Княз	Борис	І”	№	4,	
вх.В,	ет.4,	ап.36
6900	Крумовград	
Телефон:	0887	92	64	74	
																	0886	15	91	95
Факс:	0331/492	92
Е-mail:	driling@abv.bg	

„Рамово” ЕООД
	ул.	”Никола	Петков”	№	41	А
5400		Севлиево
Телефон:	0888	21	03	74
Е-mail:	vstancheva@nat.bg

„Си. Джи. Ес. Консулт” ЕООД 
ул.	„Луи	Айер”	№	17
1404	София	
Телефон:	02/	962	61	78
Факс:	02/	962	6178
Е-mail:	cgs@techno-link.com	
														chris@cgsgeo.com

ЛОГИСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ 

„Атко трейд” ЕООД
п.к.	75
1592	София
Телефон:	02/	978	90	08
Факс:	02/	978	55	75
Е-mail:	atcotrade@abv.bg	;
														mail@atcotrade.com
Website:	www.atcotrade.com

„БЕА Балкан Електротехник 
и Автоматизация” ЕООД 
бул.	„Шипченски	проход”	65,	
офис	203	
1574	София
Телефон:		02	/	9717123	
Факс:	02/	87	22	073	
Е-mail:	
beabalkan@beabalkan-bg.com		
Website:	www.beabalkan-bg.com

„Благиев инженеринг” ЕООД
ул.	„Стефан	Стамболов”	30,	ет.	3
1000		София
Телефон:	02/	984	88	80
Факс:	02/	984	88	81
Е-mail:	m_blagiev@abv.bg

„БТ-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
ул.	„	Леа	Иванова”	№	2,	вх.	В2	
1700		София
Телефон:	02/	945	47	29
Факс:	02/	945	47	28
Е-mail:	bte@inet.bg	

„БУЛМАРМА” АД
бул.	„Цар	Борис-ІІІ”	№	136	„Б”
1618	гр.	София
Телефон:	02/	955	54	17
Факс:	02/	955	54	16
Е-mail:	office@bulmarma.com
Website:	www.bulmarma.com
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ЛОГИСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ 

„Геопродукт” АД
ул.	„Б.	Икономов”		№	19
4230	Асеновград
Телефон:	0331/	650	46
Факс:	0331/	625	12
Е-mail:	geoproduct@mail.bg
Website:	www.geoproduct-bg.com

„ГЕОТЕХМИН” ООД
ул.	„Люлин	планина”		№	9
1606	София	
Телефон:	02/	965	01	32,	
																								965	02	21
Факс:	02/	952	60	80,	
																		965	02	22
Е-mail:	office@geotechmin.com
Website:	www.geotechmin.com

„Геотехникс” ЕООД
ул.	„Мануш	войвода”	6-8	
ет.3,	ап.9
1124	София	
Телефон:	02/	843	50	94
Факс:	02/	843	50	94
Е-mail:	geotechnix@mail.bg	

„Делгадо и Малеев” ООД
	ул.	„Чехов”	№	65
1113	София	
Телефон:	02/	816	43	51	
Е-mail:	
mihail@delgado-maleev.com

„Денкщат България” ООД 
бул.	„Арсеналски”	115,	ет.	5,	ап.	7
1421	София	
Телефон:	02/	470	75	08
Факс:	02/	416	56	11
Е-mail:	office@denkstatt.bg
Website:	www.denkstatt.bg

ЕТ “Рекс - 
Георги Георгиев”
ж.	к.	“Златен	рог”	
бл.	13,	вх.	В,	ап.	61
8600		Ямбол
Телефон:	046/	63	91	82
Факс:	046/	63	91	82
Е-mail:	georgimg@abv.bg
Website:	www.gembg.com

„Инфрапроект консулт” ООД
ул.	„Голаш”	№	12
1111	София
Телефон:	02/	983	61	88
Факс:	02/	983	61	92
Е-mail:	office@infrapro.com
Website:	www.infrapro.com

„Л и Д” ООД
ул.	„Христо	Станишев”	26-28
1225	София	
Телефон:	02/	936	61	27
Факс:	02/	936	60	36
Е-mail:	office@lid-bg.com
Website:	www.lid-bg.com

МАГ ООД 
	ул.	„Йорданка	Николова”	13	
п.к.	2670	Бобов	дол
Телефон:	0702/	652	22	
Факс:		0702/		670	02	
Е-mail:	mag@magbg.net	
Website:	www.magbg.net

МГУ „Св. Иван Рилски”
Студентски	град,	
ул.	„Проф.	Боян	Каменов”
1700		София
Телефон:	02/	80	60	201
Факс:	02/	868	72	24
Е-mail:	rector@mgu.bg
Website:	www.mgu.bg

ДЗЗД „Браншови минно- 
геоложки здравен институт” 
ул.	„Три	уши”	№	8,	ет.	2,	офис	3
1000	София
Телефон:	02/	421	93	67
Факс:	02/	421	93	68
Website:	
www.zdraven.institut@abv.bg

„Диал” ООД
ул.	„Никола	Бонев”	№	11
1830		Бухово
Телефон:	02/	994	22	40,	994	21	45
Факс:	02/	994	21	45
Е-mail:	dial_ltd@abv.bg
Website:	www.dial-ltd.com

„Екотехконсулт-Б.М.” ЕООД
ж.к.	Младост	2,
	бл.	201,	ет.	10,	ап.	49
1799	София
Телефон:	02/	887	21	63
Факс:	02/	887	21	63
Е-mail:	b_milushev@yahoo.com											
milushev@ecotechconsult.org
Website:	www.ecotechconsult.org

„ЕнвироХеми България” ЕООД
бул.	„Евлоги	Георгиев”	100,	ап.7
1505	София
Телефон:	02/	846	30	65
Факс:	02/	846	30	66
Е-mail:	info@envirochemie-bg.com
Website:	www.envirochemie.bg

„Енеа” АД
кв.	„Възраждане”
ул.	„Идеал	Петров”	№	28
9020		Варна
Телефон:	052/	72	23	80
Факс:	052/	72	24	89
Е-mail:	office@enea-bg.com
Website:	http://enea-bg.com

„Метсо минералс” ТП
ул.	“Атанас	Узунов”	№	21
1505	София
Телефон:	02/	971	33	08
Факс:	02/	971	00	77
Е-mail:	
info@metso-bulgaria.com
Website:	
www.metso-bulgaria.com

„Минна компания - 
Петров” АД
ул.	“Ямболен”	№	13,	ет.	5
8600		Ямбол
Телефон:	046/	66	11	29
Факс:	046/	66	11	29
Е-mail:	min_petrov@abv.bg
Website:	www.mine-petrov.com

„Минпроект” ЕАД
Бул.	Климент	Охридски	№	14
1756	София
Телефон:	02/	975	82	20
Факс:	02/	975	33	48
Е-mail:	office@minproekt.com
Website:	www.minproekt.com

„Минстрой - 
Марица изток” АД
ул.	„Тачо	Даскалов”	№	10/14
6260	Раднево
Телефон:	0417/	827	20
Факс:	0417/	830	23
Е-mail:	
minstroy@minstroy-radnevo.com

„Минстрой холдинг” АД
бул.	„Г.	М.	Димитров”	№	57
1700		София
Телефон:	02/	963	55	55
Факс:	02/	962	42	50
Е-mail:	office@minstroy.com
Website:	www.minstroy.com

„МИТ” ЕООД
бул.	„Царица	Йоанна”	№	65
1324	София
Телефон:	02/	925	04	12
Факс:	02/	925	04	13
Е-mail:	
mit.sales@mbox.contact.bg

„Монек-юг” АД  
бул.	“Беломорски”	105,	п.к.	91
6600	Кърджали
Телефон:	0361/	603	21	
																	0361/	603	05
Факс:	0361/	628	38
Е-mail:	monek@kardjali.com
Website:	www.monek-bg.com

Национален музей 
„Земята и хората”
бул.	„Черни	връх”	№	4
1421	София
Телефон:	02/	865	66	39
Факс:	02/	866	14	55
Е-mail:	earth.and.man@gmail.com
Website:	www.earthandman.org

„Нипроруда” АД
бул.	“Ал.	Стамболийски”	№	205
1309	София
Телефон:	02/	828	54	34
Факс:	02/	920	185	7
Е-mail:	pbox@niproruda.com
Website:	www.niproruda.com

„ОЛИМП - предпазни 
екипировки” ЕООД 
ж.к.	Дружба	2,	
ул.	„Полк.	Христо	Арнаудов”	11
1582	София	
Телефон:	02/	879	33	90	
Факс:	02/	978	15	11
Е-mail:	salessf@olympsafety.com
Website:	www.olympsafety.com

„Орика Мед България” АД 
п.	к.	103
4500	Панагюрище	
Телефон:	034/	44	88	42
Факс:	034/	40	84	18
Е-mail:	
alexander.gurari@orica.com

„Офис за минна индустрия и 
металургия” ЕООД
кв.	Манастирски	ливади	-	изток
бл.	89	А,	ет.	6,	ап.	33
1404	София
Телефон:	02/	967	02	06
Факс:	02/	967	02	09
Е-mail:	office@omim-bg.com
Website:	www.omim-bg.org

„Полимет импорт експорт” 
ООД 
бул.	„България”	60,	вх.	В	ет.5
1680	София
Телефон:		02/	958	64	95
Факс:		02/	958	67	84
Е-mail:	info@polymet-bg.com	

ПОК “ДСК - Родина” АД
ул.	“Княз	Ал.	І	Батенберг”6,	ет.1
1000	София
Телефон:	02/	942	7017
Факс:	02/	942	7018
Е-mail:	rodina@dskrodina.bg
Website:	www.dskrodina.bg

ПОК „Съгласие” АД
ул.	„Фредерик	Жолио	Кюри”	20,	
ет.	9
1113	София
Телефон:	02/	816	45	54
																								816	45	65
Факс:	02/	816	45	66;	816	45	66
Е-mail:	headoffice@saglasie.bg	
Website:	www.saglasie.bg
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„Ремстрой - ИТД” ЕООД
ул.	„6-ти	септември”	121,	ап.	12
4020	Пловдив
Телефон:	032/	24	94	50
Е-mail:	remstroi_itd@abv.bg

„Родопа - Експерт” ООД
ул.	„Обединение”	№	1
4900	Мадан
Телефон:	03082/	27	29
Факс:	03082/	27	29
Е-mail:	r_expert@mail.bg

„Сана Финанс” ЕООД
ул.	„Ген.	Гурко”	№	68,	ет.	1
1142		София	
Телефон:	02/	980	16	48
Факс:	02/	980	16	48	
Е-mail:	
office@sanafinance.com

„Сандвик България” ЕООД
бул.	„Искърско	шосе”	№	7
Търг.	център	Европа,	сграда	15
п.к.12
1592	София
Телефон:	02/	970	25	25
Факс:	02/	970	25	00
Е-mail:	
sandvikbg.office@sandvik.com
Website:	www.sandvik.com

СД „Геостабил”
ж.к.	“Младост-4”	
бл.	422,	вх.	“Б”,	ап.	28
1715		София
Телефон:	02/	877	20	98
Факс:	02/	877	20	98
Е-mail:	geostabilsd@dir.bg
Website:	www.geostabil-bg.com

„Финком” ЕООД
ЗПЗ	-	Агромашина
9009	Варна	
Телефон:	052/	74	84	82
Факс:	052/	74	84	82
Е-mail:	office@fincombg.com
Website:	www.fincombg.com

„Фундамент” ООД
бул.	„България”	№	102
Бизнес	сграда	„Беллисимо”	
блок	С,	ет.	3,	офис	40
1618	София
Телефон:	02/	854	80	28	
Факс:	02/	854	80	29
Е-mail:	fundament@abv.bg	

Шнайдер Електрик 
България ЕООД
ж.к.	„Младост"	4,	
Бизнес	парк	София	1 
Офис	сграда	4,	ет.	6
1715	София 
Телефон:	02/	932	9320	
Факс:		02/	932	93	93	
Е-mail:	
csc@schneiderelectric.bg
Website:	
www.schneider-electric.bg

„Юнион-Консулт” ООД
ул.	„Николай	Коперник”	44
1111		София
Телефон:	02/	971	70	27
Факс:	02/	971	70	27
Е-mail:	union@netel.bg
Website:	
www.unionconsult.com

„ССАБ България” ЕООД
п.к.	№	10	
4023		Пловдив	
Телефон:	032/	52	90	46
Факс:	032/	52	90	46
Е-mail:	
dimitar.delchev@ssab.com
Website:	www.ssab.com

„Строй - ТИС” ЕООД
ул.	„Обединение”	№	1
4900		Мадан
Телефон:	0308/		27	29
Факс:	0308/	25	51
Е-mail:	
r_expert@mail.bg,	biser_ko@mail.bg	

„Тайтън Машинъри 
България”	Ад
Ул.	„Проф.	Цветан	Лазаров”	13
1754	София	
Телефон:	02/	971	35	25	
Факс:		02/	971	35	04	
Е-mail:	
office@titanmachinery.bg
Website:	www.titanmachinery.bg

„Теос - 2001” ЕООД
ж.к.	„Дианабад”	
бл.	61,	ап.	7-А
1172		София
Телефон:	02/	962	84	45
Факс:	02/	962	84	45
Е-mail:	teos@vip.bg	

„Тракия - РМ” ЕООД
ул.	„Братя	Бъкстон”	№	136
4004		Пловдив
Телефон:	032/	69	50	30
Факс:	032/	67	24	80
Е-mail:	office@trakia-rm.com
Website:	www.trakia-rm.com



Изданието е спонсорирано от:

  

   

 
 

        „ Ф  У  Н  Д А М Е  Н  Т  ”  О О Д 
                        1680 София, бул. “ България” № 102, тел: 854-80 27;28, факс 854-80-29

    e-mail:  HUfundament@abv.bgU

 

Ф У Н Д А М Е Н Т  О О Д


