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Мисията на БМГК е да защитава интересите на свои-
те членове в съответствие с принципите на пазарната 
икономика, устойчивото развитие и етичните норми и 
стремейки се към основната си визия.

Дългосрочно развитие на БМГК като национално пред-
ставителна браншова организация на работодателите, 
със значим принос за подобряване на бизнес условията за 
развитие на отрасъла и социално-икономическия проспе-
ритет на страната.

МИСИЯ

ВИЗИЯ
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ОБРЪЩЕНИЕ

Скъпи колеги и приятели,
Уважаеми дами и господа,

С удоволствие Ви представям най-новото издание на Годишния бюле-
тин на Българска минно-геоложка камара за минерално-суровинната 
индустрия.

За мен лично, изминалата година беше изключително важна, тъй като 
имах честта да бъда избран за председател на нашата браншова орга-
низация. Това е пост, натоварен с тежки отговорности и редица анга-
жименти. Затова приемам задълженията си изключително сериозно, 
със съзнанието за високите очаквания към мен и това колко много 
бе направено от вече починалия, за съжаление, проф. д-р Лъчезар 
Цоцорков. Амбициран съм да продължа напред с развитието на орга-
низацията, със запазване на нейното единство и разширяване, с осъ-
ществяване на мащабните й проекти и инициативи. 

Изминалата година беше наситена с много събития – политически и 
икономически промени в Европа и света. Промените в България дой-
доха с изборите през пролетта на 2017 г., с новото Правителство и 
Парламент. Положителното за нас в тази обстановка бе запазване на 
ръководството на Единния орган за управление на подземните богат-
ства в лицето на Министерство на енергетиката. Надяваме се, че това 
ще създаде приемственост в действията и успешно сътрудничество в 
бъдеще. За нас сега стои задачата отново да поставим на дневен ред 
проблемите на бранша и да настояваме убедително за най-необходи-
мите нормативни промени, в синхрон с Националната стратегия за 
развитие на минерално-суровинната индустрия, която беше приета от 
Министерски съвет през 2015 г. 

Нашата индустрия да е важна – за регионите, в които оперира, за отра-
слите по веригата на доставки, за цялата икономика. Тя има потенциал 
да се развива, затова нашата цел е да работим за създаване на усло-
вия за просперитет на отрасъла, за ефективно и разумно използване 
на природните ресурси и защита на обществения интерес. У нас има 
добри практики на световно ниво и редица примери за устойчиво 
развитие на индустрията в направленията на икономическа, еколо-
гична и социална отговорност. Гордеем се с постигнатото и се борим 
да го надградим - с труд, усилия и постоянство. Радвам се, че мога да 
споделя това чрез страниците на този бюлетин, който, надявам се ще 
Ви бъде както полезен, така и вдъхновяващ.

Използвам повода да изкажа благодарността си към всички членове 
на Българската минно-геоложка, които ми гласуваха доверие и вяр-
вам, че ще оправдая техните очаквания, като председател на орга-
низацията. Благодаря и на всички наши партньори, приятели и съ-
мишленици, които подкрепят усилията ни за развитие на отрасъла. 
Вярвам, че заедно ще продължим напред – по-уверено и по-успешно. 
Защото нашата камара и браншът ни го заслужават.   

Накрая, от името на Управителния съвет на Българска минно-геолож-
ка камара и лично от свое име, поздравявам всички, свързали своя 
житейски път с тежката и отговорна професия на миньора, като Ви 
пожелавам още успехи, енергия и дръзновение да постигнете меч-
тите си!

Честит празник!

Желая ви приятно четене!

18 август 2017 г.

проф. д.т.н. инж. Николай Вълканов
Председател на УС и на БМГК
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ОБЗОР

СЪСТОЯНИЕ НА МИНЕРАЛНО-СУРОВИННИЯ ОТРАСЪЛ ПРЕЗ 2016 г.
МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА

Според предварителни оценки през 2016 г. глобалният икономически 
растеж възлезе на 3.1%, като остана близък до отчетения през 2015  г. 
(3.2%). Икономическата активност в развитите икономики се забави, 
за което повлия по-ниският растеж в САЩ, еврозоната и Япония. Тем-
път на растеж на икономическата активност в нововъзникващите и в 
развиващите се икономики се запази на нивото от 2015 г., но по реги-
они се наблюдаваха различия – в Китай и Индия растежът се забави, 
а в Русия и в по-ниска степен в Бразилия темпът на спад на реалния 
БВП се сви. 

В световен мащаб прирастът на индустриалното производство бе 
1.7% през 2016 г. (1.4% през 2015 г.). По-висок темп на нарастване 
спрямо предходната година беше отбелязан при развиващите се 
икономики, докато в развитите индустриалното производство забави 
растежа си, с изключение на еврозоната, където той слабо се ускори. 
Темпът на прираст на световната търговия със стоки и услуги намаля 
до 1.9% през 2016 г. (2.7% през 2015 г.), което се дължеше на значител-
но по-ниския темп на прираст на търговията в развитите икономики, 
който беше само частично компенсиран от ускоряване на растежа на 
търговията при нововъзникващите и развиващите се икономики.

Международните цени на основни суровини останаха по-ниски през 
2016 г. в сравнение с предходната година поради високото ниво на 
производство и запаси. През втората половина на годината несъот-
ветствието между търсените и произведените количества в глобален 
мащаб започна да се свива, което повлия за поскъпване на енергий-
ните и на голяма част от неенергийните продукти на годишна база и 
за повишаване на глобалната инфлация. Средногодишната цена на 
петрола тип „Брент“ се понижи през 2016 г. спрямо предходната го-
дина както в долари (с 15.9%), така и в евро (с 15.6%), но към декември 
бе отчетено увеличение съответно с 43.3% в долари и с 47.9% в евро.

Инфлацията в глобален мащаб се повиши до 1.8% в края на 2016 г. 
при 1.6% в края на 2015 г.5 В развитите държави инфлацията се уско-
ри до 1.3% (0.2% в края на 2015 г.), а тази в развиващите се страни въз-
лезе на 3.1% (2.9% през декември 2015 г.).6 В еврозоната инфлацията 
се ускори до 1.1% на годишна база в края на 2016 г. (0.2% през декем-
ври 2015 г.), като базисната инфлация (без храни, енергийни продукти, 
алкохолни напитки и тютюневи изделия) се запази на нивото си от 
декември 2015 г. (0.9%). 

МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ОБСТАНОВКА
През 2016 г. реалният БВП на България е в размер на 92 634.65 млн. 
лева., като бележи повишение с 3.4% (при 3.6% през 2015 г.). Основен 
принос за растежа имаха нетният износ и в по-малка степен частно-
то потребление и изменението на запасите. По-висок е и отчетеният 
БВП на глава от населението – 13 043 лв., което е с 5,4% увеличение 
в сравнение с 2015 г.

Инвестициите в основен капитал се понижиха с 4.0% в реално израже-
ние през 2016 г. Успоредно с подобряването на очакванията на фир-
мите за бъдещата икономическа активност и с високия коефициент на 
натовареност на производствените им мощности, нараснаха частни-
те инвестиции. Въпреки това, икономическата несигурност продължи 
да бъде основен фактор, затрудняващ дейността на фирмите. 



5

Годишен бюлетин 2017 г.

Брутната добавена стойност в икономиката през 2016 г. нарасна с 
2.9% в реално изражение (3.0% за 2015 г.), като допринесе с 2.5 про-
центни пункта за растежа на реалния БВП. Нарастване на активността 
се наблюдаваше във всички икономически сектори, като индустри-
ята и услугите допринесоха съответно с 0.6 и 2.1 процентни пункта 

МИНЕРАЛНО-СУРОВИННАТА ИНДУСТРИЯ ПРЕЗ 2016 

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

България заема водеща позиция в европейския добив, заемайки тре-
то място по добив на мед, четвърто място по добив на злато и пето 
място по добив на лигнитни въглища. Основните суровини, които се 
добиват в България, са лигнитни въглища, оловно-цинкови, медни и 
полиметални руди, гипс, варовик, бентонит, каолин, кварцови пясъци, 
огнеупорни глини, мрамор. 

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

 • Метални полезни изкопаеми – 218 бр.;

 • За индустриални минерали – 225 бр.;

 • Нефт и газ – 21 бр.:

 • Твърди горива – 45 бр.;

 • Строителни материали – 688 бр.;

 • Скално-облицовъчни материали – 186 бр.

Към 2017 г. са действащи 128 бр. разрешения за търсене и про-
учване или за проучване. От тях:

 • За метални полезни изкопаеми – 30 бр.;

 • За индустриални минерали – 21 бр.;

 • За нефт и природен газ – 14 бр.;

 • За твърди горива – 2 бр.;

 • За строителни материали – 30 бр.;

 • За скално-облицовъчни материали – 30 бр.;

 • За минни отпадъци – 1 бр.

Към 2017 г. са действащи общо 520 бр. концесии за добив на 
подземни богатства. От тях:

 • За метални полезни изкопаеми – 18 бр.;

 • За индустриални минерали – 73 бр.;

 • За нефт и природен газ – 18 бр.;

 • За твърди горива – 16 бр.;

 • За строителни материали – 328 бр.;

 • За скалнооблицовъчни материали – 69 бр.;

 • За минни отпадъци – 1 бр.

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

Разпределение на производстовото през 2016 г.

24%

0%

34%

10%32% 0%

Метални

Индустриални минерали

Течни горива

Твърди горива

Инертни материали

Скално-облицовъчни 
материали

Източник: Министерство на енергетиката

за растежа на добавената стойност. В индустриалния сектор нарасна 
добавената стойност - в промишлеността (с 2.8% в реално изражение), 
докато строителството отбеляза понижение с 2.5% на годишна база. 
Пред 2016 г. индустриалния сектор създава 24% от брутната добавена 
стойност в икономиката.

Добив на 
въглища

Добив на нефт и 
природен газ

Добив на метални руди

Добив на немтални матери-
али и суровини

Площ на находищата на подземни богатства, хил. дка

Разпределението по площ на находищата в хил. дка изглежда по след-
ния начин:

709.6

158.4

72.1

20.8

Източник: Национален статистически институт. 
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ПРОИЗВОДСТВО 

Общият добив на полезни изкопаеми у нас през 2016 г. достига 97,68 
млн. тона, което е намаление с 13,1% (или с 14,77 млн. тона) спрямо 
предходната.

Понижение в добива се наблюдава при всички подотрасли. В подот-
расъл „Добив на течни горива” за втора година спадът е най-сериозен 
с 34% за 2016 г. Намаление с 13% (11,4% за 2015 г.) се наблюдава и в 
подотрасъл „Добив на скално-облицовъчни материали“. Подотрасли-
те, където през 2015 г. отчетохме увеличение на добива, а сега от-
белязваме намаление са „Добив на индустриални минерали” – с 22%, 
„Добив на инертни и строителни материали” с 24%, както „Добив на 
твърди горива” – с 12% и „Добив на метални полезни изкопаеми“, къ-
дето намалението е най-малко – с 1%. 

Незначително е общото увеличение на приходите от добивната дей-
ност в размер на 2 581,332 млн. лева за 2016 г. По парични показатели 
повишение имаме само за подотрасъл „Рудодобив“ – с 14,5%.

Запазва се висок добивът, изчислен на глава от населението - по 14 
т. на човек, по-висок от добивите за последните 10 години, с изключе-
ние единствено за 2015 г.

През 2016 г. общата стойност на произведената продукция на про-
мишлените предприятия от отрасъла възлиза на близо 2,6 млрд. лв. 

С най-висок принос към общата стойност на продукцията на минерал-
но-суровинната индустрия остава добивът на метални полезни изко-
паеми – 53%, както и добивът на въглища – 28%.

Код по    Икономически дейности                  2016* г. 
КИД - 2008     Хил. лв.

В	 	 Добивна	промишленост	 	 2	581	332

05	 	 			Добив	на	въглища	 	 			730	311

07	 	 Добив	на	метални	руди	 	 1	371	252

08							Добив	на	неметални	материали	и	суровини				422	001

09	 									Спомагателни	дейности	в	добива	 					57	768

Източник: Национален статистически институт
 (Предварителни реконсилирани данни)

Рязкото повишаване за получените приходи от концесионни такси, 
което се вижда за 2016 г., е в резултат единствено на изплащане на 
забавените плащания в сектор Енергетика, дължими от 2014, 2015 и 
2016 г. 

Разпределението на добива на полезни изкопаеми от 2010 до 2016 
г. има трайни тенденции: твърдите горива и металните ПИ са с отно-
сително постоянно увеличение на производството и са с най-голям 
дял в добива на полезни изкопаеми. До тях се доближава добивът на 
строителни материали, като относителният му дял вече твърдо стои 
близо до 25%. Добивът на индустриални минерали е с дял от около 
10% от 2010 г. насам.

Производство, хил. т.

Метални

Твърди горива

Индустриални материали

Инертни материали

Течни горива

Източник:	Министерство на енергетиката

Скално-облицовъчни материали
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Източник: Национален статистически институт и Министерство на 
енергетиката
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ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ

И за 2016 г. се запазва тенденцията на значително доминиране на 
вноса спрямо износа на минерални ресурси - около 1,8 пъти по отно-
шение на обема и същото ако смятаме на база стойност на суровини-
те, което показва големия неизползван потенциал на бранша в полза 
на платежния баланс на страната.  По предварителни данни за 2016 
г. продуктите на минерално-суровинната индустрия формират малко 
под 4,7 млрд. лв., което представлява  много висок принос към общия 
износ на страната в сравнение с другите индустрии. 

Към неизползвания потенциал на българската минерално-суровинна 
индустрия трябва да прибавим и повишаване на конкурентоспособ-
ността на индустриите следващи във веригата на стойността, напр. 
медните руди и концентрати изнасяни от България са два пъти по-ев-
тини от вноса. В такива случаи трябва да се намери уместен подход и 
общи действия за повишаване на конкурентоспособността на цялата 
българска икономика.

ВНОС И ИЗНОС НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ПРЕЗ 2016 Г.

Код 
по 
МИ

Видове суровини EUR’000 Тона EUR’000 Тона

25 Индустриални минерали, в т.ч.  103 721.57  2 485 515.58  101 893.33  1 472 818.12 

2507 Каолин  21 280.05  198 850.33  4 739.84  44 401.11

2522 Вар  1 008.45  15 090.96   135.20  2 214.48

2523 Цименти  34 360.95  974 184.54  20 569.37  359 645.34

2529 Фелдшпат  1 483.76  21 531.30  4 334.65  146 139.43

2530 Вермикулит, перлит и хлорити, неекспандирани  1 614.05  7 208.98  1 375.88  4 694.42

25** Други, с изкл. на изброените  43 974.32  1 268 649.48  70 738.39  915 723.34

26 Метални, в т.ч.  509 154.91      681 815.92      1 013 960.74      1 009 284.31     

2603 Медни руди и техните концентрати  214 458.52      394 953.93      821 628.87      756 069.14     

2607 Оловни руди и техните концентрати  12 127.91      8 025.98      87 816.57      74 498.85     

2608 Цинкови руди и техните концентрати  4 956.38      7 553.25      54 559.74      104 712.83     

2616 Сребърни руди и техните концентрати  266 653.47      11 079.58      34 952.83      7 827.94     

26** Други, с изкл. на изброените  10 958.62      260 203.18      15 002.73      66 175.55     

27 Горива, в т.ч.  1 717 270.60      5 025 902.68      3 073 328.76      12 085 028.84     

2701 Антрацит:  2 799.42      25 824.58      59 460.17      786 863.49     

2702 Лигнити, дори на прах, но неагломерирани  680.11      16 908.12      61.30      61.22     

2703 Торф  6.17      38.93      1,112.18      8,546.27     

2709 Кондензати от природен газ  193.69      490.41      1 709 485.08      6 282 123.78     

2711 Природен газ  7 818.83      20 466.85      560 895.83      2 493 615.15     

27** Други, с изкл. на изброените  1 705 772.38      4 962 173.78      742 314.20      2 513 818.94     

71 Благородни  68,128.28      349.35      36,838.01      932.31     

Общо  2 398,275.36      8 193 583.53      4 226 020.84      14 568 063.58     

Износ, 2016 г. Внос, 2016 г.

Източник: Министерство на икономиката.
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ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Разходите за опазване и възстановяване на околната среда са отно-
сително постоянни през разглеждания период. По-сериозен ръст има 
през 2013 г., когато общата сума за отрасъла е в размер на над 42 млн. 
лева, след което следва спад до средното ниво от 2010 г. насам.

Този показател включва разходите за придобиване на ДМА и НДМА 
с екологично предназначение, поддържане на ДМА, мероприятия за 
опазване и възстановяване на околната среда и разходи за админи-
стративна дейност.

В структурата на разходите за опазване на околната среда за добивна-
та промишленост през последните пет години най-голям дял заемат 
разходите за отпадъчни води - 60%. Следват ги разходите за опазване 
на почвата и подпочвените води с дял от 28%. Разходите за отпадъци 
са с дял 7,5%. Останалите разходи като тези за отпадъци, въздух, шум, 
гори и др. заемат съвсем малък дял в структурата.

БМГК стимулира усилията на компаниите за опазване на околната сре-
да чрез няколко инструмента: 

 • Стандарта за устойчиво развитие на минерално-суровинната 
индустрия;

 • Годишни награди за опазване на околната среда за липса на 
санкции за нарушаване на екологичното законодателство, кои-
то се раздават по време на Националното честване на Деня на 
миньора;

 • Участие в проекти с екологична насоченост, като напр. „Проуч-
вателен мониторинг за оценка на натиска и въздействието от 
рудодобив и рудопреработка на метални руди и уранодобив и 
предложения за мерки към ПУРБ в ИБР“, заедно с МГУ „Св. Иван 
Рилски”, Басейнова дирекция „Източно-беломорски район“ и 
НПО „Екофорум за природата”. 

 • Участие в проект „Разработване и национално съгласуване на 
управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Национална 
приоритетна рамка за действие по Натура 2000.

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 

Минерално-суровинният отрасъл е свързан със значителни рискове 
за безопасността и здравето на работещите в него, въпреки сериоз-
ното техническо и технологично обновление през последните години 
на опасните и трудоемките процеси в индустрията. 

Общият брой трудови злополуки през 2016 г., по оперативни данни 
на Националния осигурителен институт, е почти без промяна в срав-
нение с предходната година – 163 броя. Най-голям дял отново заема 
рудодобива със 117 регистрирани трудови злополуки, като тенден-
цията през последните пет години е към нарастване на тази цифра. 
Въгледобива бележи спад по този показател, което се дължи в голяма 
степен на намаляване на броя работещи в него.

Трудови злополуки1

Добив на въглища
Добив на метални руди

Добив на неметални мате-
риали и суровини

Положителната тенденция в бранша ясно показва, че взетите мерки 
са довели до рязко намаляване на смъртните злополуки: 4 през 2014г. 
и 6 през 2015 г. През 2016 г. е регистрирана само една смъртна злопо-
лука, която е в подотрасъл Рудодобив.

Загубени календарни дни1

1Източник: Национален осигурителен институт. Данните за 2016 г. са оперативни.

За отпадъчни води

За опазване на почвата 
и подпочвените води

За отпадъците

Други

Източник: Национален статистически институт. Осреднени данни за периода 
2010-2014 г.

Структура на разходите за опазване на околната среда
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Сектор „Добивна промишленост“ е на първо място по индекс на чес-
тота на трудовите злополуки (брой трудови злополуки спрямо отра-
ботени човекочасове) – 3,11 Ич при средно за страната 0,62 Ич, както 
и по индекс на тежест (брой загубени дни от трудови злополуки към 
брой отработени човекочасове) – 233 Ит при средно за страната 57 
Ит.

Това предопределя приоритетното внимание, което отделят члено-
вете на БМГК към въпросите на БЗР. Необходимо е да се обръща из-
ключително внимание при превенцията: намиране на причините за 
травматизма, оценяване на рисковете и начертаване на мерки за на-
маляването му. В компаниите от добивната промишленост се обръща 
сериозно внимание на този проблем, което е видно от резултатите. 

Въпреки негативната картина, свързана преди всичко със специфика-
та на отрасъла, трябва да отбележим, че грижата за безопасността на 
работещите в тази сфера е приоритет на редица компании от бранша. 
Това означава инвестиране в най-съвременни технологии, спазване 
на строги процедури и обучение на персонала. Сред членовете на 
БМГК има компании с нулев травматизъм за последните няколко годи-

ни като „Асарел-Медет“ АД, „Каолин“ ЕАД и др. Въпреки положителните 
примери, които могат да се дадат обаче, има много предприятия, кои-
то е необходимо да положат сериозни усилия и значителни инвести-
ции в тази сфера. 

Като браншова организация, една от основните цели на БМГК е имен-
но подобряване на условията на труд в минерално-суровинната ин-
дустрия.

По предложение и настояване на БМГК, през 2012 г. беше актуали-
зиран Правилникът  по безопасност на труда при разработване  на 
рудни  и нерудни находища по подземен начин. През 2014 г. този пра-
вилник беше приет от БСТС по УТ. 

В програмата на БМГК е през 2017 г. да се актуализират и останалите 
правилници по ТБ в отрасъла, както и правилникът за МСС. Осигурено 
е целево финансиране на правилниците по безопасност от членове 
на БМГК – „Асарел-Медет „АД и „Каолин“ ЕАД. Реално процесът започ-
на през 2016 г., но приемането на правилниците ще се случи през 
2017 г. Одобрени са технически задания за правилниците и е сключен 
договор с изпълнител на актуализациите – „Минпроект „ЕАД. 

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

Броят на наетите лица в добивната промишленост през 2016 г., по 
предварителни данни на НСИ, е 22 342 души, което показва сериозен 
спад в сравнение с предходната 2015 г., когато в бранша на трудов 
договор са работили 24 617 човека. Това намаление се дължи в сери-
озна степен на освобождаването на работещи в подотрасъл Въгле-
добив поради фалита на „Мина Черно море“ и закриването на Рудник 
„Бабино“ на „Въгледобив Бобов дол“.

Като цяло, тенденцията по отношение на заетите в отрасъла през по-
следните години показва траен спад, макар и с бавни темпове. Изклю-
чение прави само временния ръст през 2015 г.

Наети по трудов договор, бр.

Източник: Национален статистически институт. Показател: Среден списъчен брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение. 
* Данните за 2016 г. са предварителни.
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Въпреки намаляването на човешкия ресурс в сектора, произведената 
продукция на един зает расте (с временен спад през 2013 и 2014 г.), 
а производителността на труда в сектора продължава да е близо 2,5 
пъти по-висока от средната за индустриалния сектор.

Произведена продукция на един нает, лв.1

Средната годишна заплата на наетите в отрасъла през 2016 г. е била 
16 527 лева, което е средно увеличение с 2% спрямо 2015 г. За срав-
нение, средната годишна работна заплата за страната през 2016 г. е 
11 534 лв., като сектор Добивна промишленост е сред икономически-
те дейности с най-висока брутна работна заплата в България – с 43% 
над средната. Най-висока заплата отново получават работниците и 
служителите в компаниите, добиващи метални полезни изкопаеми, 
а най-ниски са тези в подотрасъл „Добив на неметални материали и 
суровини“.

Тенденцията по този показател за отрасъла с трайна тенденция към 
увеличение, което показва устойчивост на доходите и сигурност на 
заетите в минерално-суровинната индустрия.

Средна	годишна	заплата,	лв.

Средна годишна заплата за бранша, лв.

Средна годишна заплата за страната, лв.

1Източник: Национален статистически институт

ТЕНДЕНЦИИ

Минерално-суровинната индустрия на България очаква лекото пови-
шение на цените на основните суровини да продължи и през 2017 г. 
Това ще е гаранция за устойчивото развитие на бранша, което носи 
ползи на всички негови заинтересовани страни. Започналото в края 
на 2016 г. колебливо нарастване на цените на световните борси, об-
хваща всички добивани у нас метали – мед, злато, олово, цинк. Бран-
шът е умерен оптимист в своите прогнози и очаквания, защото среда-
та, в която той се развива, е трудна за прогнозиране и зависи от много 
глобални и местни политически и икономически фактори.

От финансова гледна точка, икономически зони като Европейския 
съюз и отделни страни (Китай, Япония) използват дългово-генерира-
ни фискални стимули. Нормално, световната икономика ще расте с 
3-4%. Като за Индия и Китай (независимо от ограниченията на достав-
ките, които прилага) този ръст ще надхвърли 5-6%. Това означава, че 
обемите и цените на суровините ще растат. Това важи и за икономи-
ката на САЩ, която би растяла с по-голям темп спрямо 2016 г. и зависи 
от степента, до която президентът Тръмп ще реализира своята инфра-
структурна програма . Това ще е добре за стоманата, медта, цимента, 
алуминия и подобните суровини.

Бъдещето на европейската минна индустрия. 
Реиндустриализация?

Поради силата на страни като Германия и Полша, както и поради про-
грами за количествени улеснения (QE)1, които вече се прилагат, ико-
номиката може да расте със заслужаващ внимание темп. По отноше-
ние на металите и добива, Европа е нетен консуматор. Положителен 
сигнал идва от Worldsteel, които предвиждат, че „възстановяването 
на търсенето на стомана от страна на ЕС се очаква да продължава 
съгласно плана, подкрепяно от еластично потребление и меко възста-
новяване в строителството, независимо от повишената несигурност, 
която последва след гласуването за излизане от ЕС на референдума 
във Великобритания“.

Факторът Китай

За учудване на много наблюдатели, Китай в момента страда от про-
блеми като бюджетен дефицит и изтичане на капитали. Тези проблеми 
се допълват и от липсата на контрол на капитала и др. Ако през 2017 
г. тези фактори започнат да доминират постоянно, заедно с отслабва-
нето на юана, продължаващите имотни балони и политиката за огра-
ничения, е трудно да се предскаже друг бум на цените на суровините 
идващ от Китай. Напротив, ако Китай получи статут на пазарна иконо-
мика от Световната търговска организация (нещо на което се проти-
вопоставя Евромин), то тя ще нанесе щети на европейските и амери-
канските минни и металургични компании с нарастващ дъмпинг на 
цените на техните продукции.

СВЕТОВНИ ТЕНДЕНЦИИ

1 Quantitative easing (QE) е монетарна политика, при която централна банка съз-
дава нови електронни пари, за да може да купи държавен дълг или други финан-
сови инструменти, за да стимулира икономиката (т.е. да увеличи харченето на 
частния сектор и да намали инфлацията до прогнозните нива). 
Източник: Уикипедия.
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Китай продължава да е факторът, който ще движи процесите и цените 
на металите и през 2017 г. Последните данни сочат, че търсенето на 
азиатската икономика е по-голямо от прогнозното. 

Цени на металите

По отношение на цената на медта не се очаква съществено увеличе-
ние в краткосрочен план. Може да се очаква и известен спад, пред вид 
рязкото й увеличение през четвърто тримесечие на 2016 г. За част от 
анализаторите, това поскъпване в края на миналата година е било 
изненада, поради прогнозите, които сочат, че баланс между търсене и 
предлагане ще се постигне или през 2018, или дори през 2019 г.

По отношение на златото е възможно покачване над 1200 щ.д., въ-
преки натискът, който се оказва върху метала от страна на силния 
американски долар и високите лихвени проценти в краткосрочен 
план. Прогнозата на БМГК в средносрочен план сочи, че нива от 1250 
щ.д. за тройунция за 2017 г. са постижими. Причините се крият в за-
дълбочаващата геополитическо напрежение, както и очакванията за 
слабо повишение на сегашните нива на лихвените проценти в САЩ 
за периода 2017/2018. В дългосрочен план цената на златото ще над-
мине общоприетите прогнозни нива от 1300 щ.д. за тройунция.

Цени на другите добивани у нас суровини

Очаквания за развитието на скално-облицовъчните материали ще 
зависи от развитието на строителството и нуждата от влагане на 
тяхна продукция. Очакванията на този подотрасъл са за запазване 
на тенденциите. Той, заедно с добива на строителни и инертни ма-
териали са двата под-сектора, които страдат най-много от феномена 
„незаконен добив“. БМГК нееднократно е алармирала за нуждата от 
национални и регионални мерки, както и за междуинституционална 
координация, за да може да се ограничи и намали драстично тази част 
от сивата икономика.

Разкриването на нови мощности за производство на фаянс е пред-
поставка за повишаване на дела на преработка на индустриалните 
минерали в страната, с което принадената стойност ще се създава в 
България.

Въгледобив

Това е подотрасълът, които ще продължи да бъде гръбнакът на бъл-
гарската електроенергетика в лицето на модернизиращата се „Мини 
Марица-изток“ ЕАД. Проблемът с ликвидността в сектор „Енергетика“ 
у нас и в частност при въгледобивната компания бе преодолян през 
лятото на 2016 г. Независимо от трудностите, „Мини Марица-изток“ 
ЕАД продължи да добива и да подава твърдо гориво за ТЕЦ-овете на 
лигнитни въглища в комплекса „Марица-изток“, област Стара Загора. 
Нещо повече, през студените месеци на настоящата зима, и особено 
през м. януари 2017 г., добивната компания успя да гарантира качест-
вено подаване на суровина към своите клиенти, независимо от мину-
совите температури и влошените метеорологични условия.

От друга страна и в глобален план подотрасъл „Въгледобив“ е подло-
жен на натиск от екологични организации и международни институ-
ции. Целите за ограничаване на климатичните промени са постижи-

ми, само с комплексни мерки, касаещи всички индустрии и държави, а 
не само някои. Посочването на въгледобива и генерираната по кон-
венционален начин електроенергия като водеща причина за замър-
сяване и за повишена заболеваемост е едностранчиво и не отговаря 
на реалностите. Инвестициите в нови мощности за производство на 
фаянс е предпоставка за това индустриалните минерали да остават 
за преработка в страната и принадената стойност да се създава тук. 
Конвенционалният добив на въглища и на производство на електро-
енергия претърпя мащабна трансформация в началото на ХХI век. От 
2009 г. насам в енергийния комплекс „Марица-изток“ трите големите 
ТЕЦ на лигнитни въглища работят през сероочистващи инсталации 
с минимум пречистване на SO2 от 94%, техните електрофилтри са с 
ефективност от минимум 99.98%, като всяка разполага с пречиства-
телни станции за производствени и битови води. Комплексът се на-
мира в зона с благоприятно влияние на въздушните течения, които 
отвеждат минималните количества емитиран прах и емисии далеч от 
населени места.

ОЧАКВАНИЯ ЗА 2017

Очакванията на рудодобивните компании за 2017 г. са по-оптимис-
тични в сравнение с предходната. Оживлението в цените на медта 
и стабилните цени на златото от края на 2016 г. стоят в основата на 
това отношение. Прогнозите на анализаторите от БМГК са, че цените 
на медта ще се движат между 5 и 6 хиляди долара за тон. Като сред 
основните фактори, които ще влияят на цената на медта, са иконо-
мическите данни от Китай, курсът евро-долар, както и развитието на 
икономиката на САЩ (посочени и по-горе).

В подотрасъл скално-облицовъчни материали посочват миграцион-
ните процеси в Европа сред причините за свитото търсене на тяхна 
продукция. Те оказват негативно влияние върху търсенето на естест-
вен камък, посочват от „Марин Батуров“ ЕООД. 

В този подотрасъл, за който е известно, че маржовете са изключи-
телно ниски, се наблюдава увеличение на цените на продуктите им. 
Причината е поради увеличението на заплащането на труда. От друга 
страна, коментират от „Марин Батуров“ ЕООД, компаниите изпитват 
трудности в намирането на обучени кадри. Мащабите на проблема се 
простират от липсата на подготовка, през неграмотност и до липса на 
млади хора в по-малките населени места.

„Каолин“ ЕАД очаква запазване на стабилността и през 2017 г. Ком-
панията смята, че напрегнатата ситуация в Близкия изток и Северна 
Африка създава предпоставки за преместване на мощности от стък-
ларската, фаянсовата и др. промишлености в сигурни страни като Бъл-
гария. Ако този процес бъде подкрепен от една проактивна държавна 
политика за привличане на такива инвестиции, може да повиши дела 
на преработваните на място в страната индустриални минерали и да 
се отрази благоприятно на цели отрасъл.
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За Българска минно-геоложка камара

ОРГАНИЗАЦИЯТА

Българската минно-геоложка камара е национално представителна 
неправителствена организация на бизнеса в областта на добива на 
подземни богатства и свързаните с това дейности в България, учре-
дена през 1991 г.

Камарата е член на Българската стопанска камара, на Конфедерация-
та на работодателите и индустриалците в България, на Европейската 
асоциация на минната промишленост, металните руди и промишле-
ните материали /ЕВРОМИН/ и на Европейската асоциация за въглища 
и лигнити /ЕВРОКОЛ/.
Българската минно-геоложка камара подкрепя Глобалния договор на 
ООН и е активен член на Българската мрежа на ГД на ООН.

Към момента организацията обединява 110 дружества и организации 
от осем подбранша: „Добив на метални полезни изкопаеми”, „Добив 
на неметални полезни изкопаеми – индустриални материали”, „До-
бив на нефт и природен газ”, „Въгледобив (твърди горива)”, „Добив 
на инертни и строителни материали”, „Добив на скалнооблицовъчни 
материали”, „Геология”, „Обслужващи бранша дейности – наука, инже-
неринг, минно строителство, търговия и др.”. 

Членуващите в БМГК осигуряват висока представителност – от 50 до 
100% от всички компании, работещи в съответните подбраншове.

Нови членове

В периода март 2016 – март 2017 г. БМГК прие в семейството си нови 
10 фирми:„Емкотек“ ЕООД, „Олопласт Груп“ АД, Адвокатско дружество 
„Андрей Делчев и партньори“, „Греко ДжЛТ България“ ЕООД, „Графкар“ 
ЕООД, „Фундамент – Инвест“ ЕООД,  „Евромакс Сървисиз“ ЕООД, „Аква 
Тера Консулт“ ЕООД, „Калцит“ ЕООД, „Галдив“ ЕООД.

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

Ново ръководство 

На последното си отчетно-изборно Общо събрание на БМГК, органи-
зацията избра нов състав на ръководните си органи.

За председател на Управителния съвет и на БМГК бе избран проф. 
д.т.н. инж. Николай Вълканов. Проф. Вълканов поема поста от проф. 
д-р Лъчезар Цоцорков, който бе 26 години начело на организацията 
от нейното създаване през 1991 г.

Заместник-председатели на Сдружението, избрани от Управителния 
съвет, са проф. д-р Любен Тотев – ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“ 
и д-р инж. Илия Гърков – изпълнителен директор на „Дънди Прешъс 
Металс Челопеч“ ЕАД и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД. 
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В	Управителния	съвет	с	мандат	2017-2020	г.	влизат
компаниите:

 • „Асарел - Медет” АД, с ръководител инж. Делчо Николов – 
представител на подотрасъл „Рудодобив“;

 • „Мини Марица-изток” ЕАД, с ръководител инж. Андон Андо-
нов – представител на подотрасъл „Въгледобив“;

 • „Евротест Контрол” ЕАД, с ръководител Сашка Кожухарова – 
представител на подотрасли „Геология“;

 • „Ватия“ АД, с ръководител Люба Кожухарова – представител 
на подотрасъл „Индустриални минерали“;

 • „Златна Панега Цимент“ АД, с ръководител Александър Чак-
маков – представител на подотрасъл „Инертни и строителни 
материали“;

 • „Марин Батуров“ ЕООД, с ръководител Ирина Георгиева – 
представител на подотрасъл „Скално-облицовъчни материали“

 • „Геотехмин” ООД, с ръководител проф. д-р Цоло Вутов – 
представител на „Логистични дейности“;

 • „Каолин“ ЕАД, с ръководител Радомир Чолаков

 • „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, с ръководител д-р 
инж. Илия Гърков

 • Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, с рек-
тор проф. д-р Любен Тотев;

 • „Минпроект“ ЕАД, с ръководител Стойо Боснев;

 • „Огняново-К“ АД, с ръководител Николай Колев;

 • Българска асоциация на производителите на инертни 
материали (БАПИМ) – по право.

 • Изпълнителен директор на БМГК е член на УС – по право. 

За	членове	на	Контролния	съвет	на	БМГК	са	избрани:

 • д-р Розалина Козлева, управител на „Инфрапроект 
Консулт“ ЕООД;

 • д-р Никола Вардев, управител, „БН-Консулт 
Инжениринг ООД“

 • инж. Данчо Тодоров, управител, „Нипроруда“ АД

Проф. д.т.н. инж. Николай Вълканов е български индус-
триалец, общественик и инвеститор. От 2013 г. той е про-
фесор от Международната научна академия (МАНЕБ), Санкт 
Петербург, Русия и е почетен професор на Минно-геоложки 
университет „Свети Иван Рилски”, гр. София. То има магис-
търска степен по специалността „Минно маркшайдерство” 
на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски”, град 
София.

В началото на своята кариера, от 1986 г. до 1991 г.,  проф. 
Вълканов заема длъжността директор на Научно-изследова-
телския технологичен институт по минно строителство. От 
1991 г. професионалния му живот се свързва с „Минстрой 
Холдинг” АД, където понастоящем е Председател на Съвета 
на Директорите. От 2002 г. е Председател на Надзорния съ-
вет на „Горубсо Златоград” АД, а от 2012 г. – Председател на 
Надзорния съвет и на „Горубсо Мадан” АД. 

Николай Вълканов е носителят на приза „Мистър Икономи-
ка” за 2012 г.

Позиции в бизнес и обществени организации:

Заместник-председател е на Управителния съвет на Българ-
ската минно-геоложка камара (2014-2017);

Заместник-председател е на Управителния съвет на Конфе-
дерацията на работодателите в България

Член е на Управителния съвет на Научно-техническия съюз 
по минно дело, геология и металургия.    
      
Председател е на Настоятелството на Минно-геоложки уни-
верситет „Св. Иван Рилски”, гр. София.

Член е на Президиума на Световния минен конгрес.

Член е на Президиума на Международната маркшайдерска 
организация.

Председател е на Български маркшайдерски съюз.
Гласуване за нови ръководни органи на БМГ, Общо събрание – 
27 април 2017 г.
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Дейност на БМГК през 2016 г.

ВЪНШЕН ДИАЛОГ

Диалог с институциите и законодателни инициативи

Следвайки своята мисия, БМГК бе активна страна в диалога със зако-
нодателната и изпълнителните власти. 
През 2016 г. БМГК продължи да поддържа добри институционални 
отношения с Министерство на енергетиката, като единен орган за 
управление на подземните богатства в България. Оправдаха се и  
очакванията за личния принос на министъра на енергетиката и за-
местниците й към подкрепата на държавните институции за изпъл-
нението на общите цели на бранша. В публични и експертни проя-
ви представители на Министерството сочат приоритетната роля на 
минерално-суровинната индустрия в стратегически планове на дър-
жавата, както и огромното й значение за конкурентоспособността на 
българската икономика.

И през 2016 г. продължи добрата практика на БМГК за събиране на ин-
формация от членовете за проблемни въпроси с МЕ - забавени пре-
писки, не спазени срокове или др. Те се дискутират на ежемесечните 
срещи между изпълнителния директор на БМГК и ръководството на 
Министерство на енергетиката. Провеждат се срещи на високо ниво 
между представители на министерството (министър, заместник-ми-
нистър, секретар на министерство) и УС на БМГК по стратегически и 
важни текущи въпроси.

През периода Камарата инициира редица положителни промени в 
нормативната база, касаеща бранша. Приоритетите в тази област са 
ясно дефинирани от принципите, заложени в проекта за Национална 
стратегия за развитие на минерално-суровинната (минна) индустрия. 

Бяха подготвени становища по важни за бранша законопроекти (напр. 
проекто-заповедите на защитени зони по Директивата за местообита-
нията, предложения за промени в нормативните актове, свързани с 
Натура 2000, изготвяне на справки за концесионните такси в други 
държави и пр.), като представители на БМГК участваха и в срещи с 
компетентните ведомства за защита на направените предложения. 

Партньорство с НПРО 

През 2016 г. продължи ползотворното сътрудничество на БМГК с на-
ционално представените работодателски организации за подобрява-
не условията за бизнес и на нивото на индустриалните отношения и 
корпоративната социална отговорност. 

През 2016 г., след решение на Общото събрание, БМГК даде пълно-
мощното за участие на НСТС за следващия изборен цикъл 2016 – 2020 
г. отново на КРИБ. 

БМГК поддържа добър диалог и успешни си сътрудничи с Българската 
търговско-промишлена палата, въпреки че не членува в организа-
цията, както и с Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Социално партньорство

БМГК продължи да развива доброто си сътрудничество и с браншо-
вите миньорски федерации. Организациите си партнираха при изгот-
вяне на общи позиции по актуални въпроси. Проведоха се успешни 
преговори с ръководствата на двата синдиката и беше подписан От-
раслов колективен трудов договор до 2019 г.

През 2016 г. се проведоха и съвместни действия в защита на българ-
ския въгледобив, във връзка с новите пределни стойности на емисии-
те от промишлеността (ДЕП) на Европейската комисия, които поставят 
в опасност енергийната сигурност и промишлената конкурентоспо-
собност на страната ни.

Ежегодното договаряне на нивата на минималните осигурителни до-
ходи беше спряно през 2016 г. от НПРО и към момента няма решение 
към този въпрос.

Продължава традицията за провеждане на ежемесечни неформални 
срещи между ръководствата на двата синдиката и Камарата за обсъж-
дане на актуални проблеми в бранша, мерки за справяне и съвместни 
действия.

Среща на БМГК в Министерство на икономиката – 24 февруари 2017 г.

Подписване на ОКТД 2017-2019 г. с миньорските синдикати
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Взаимодействие с други браншови организации и НПО

Камарата и нейните членове активно подкрепяха ежегодните науч-
но-технически конференции на НТС по МДГМ, които разглеждат но-
востите в науката и практиката в минния бранш.

По теми, свързани с опазване на околната среда и устойчиво разви-
тие, БМГК си съдейства с неправителствени организации, с цел про-
учване на мненията и балансиране на позициите ни и споделяне на 
добри практики.

Заедно с индустриалните браншови организации на енерго-интен-
зивните, металургичната и химическата индустрии (БФИЕК, БАМИ и 
БКХП) няколко пъти бяха издавани общи позиции.

БМГК за поредна година партнира на проекти на Българска мрежа на 
Глобалния договор на ООН като „Отговорният избор“ и „Панаир на 
професиите“.

Международно сътрудничество

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

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

По време на Общото събрание на Камарата през 2016 г. представяне 
на възможностите на ЕПИ за суровините направи регионалния коор-
динатор за Централна и Източа Европа Кшиштоф Кобацки.

Комуникационна стратегия

През изминалия период БМГК работи активно с представителите на 
медиите и журналисти, за да предоставя актуална, навременна и коре-
ктна информация за дейността си, за своите членове и за новостите 
в бранша.

В изпълнение на своята проактивна медийна политика беше изпра-
щана регулярна информация до медиите, публикуване на новини и 
съобщения на интернет страницата на БМГК, бяха давани своевре-
менни отговори на журналистически въпроси, изпращани прессъоб-
щения по конкретни информационни поводи, интервюта с ръковод-
ството на Камарата, подготвени аналитични материали, позиции и 
становища, и др. 

По отношение на он-лайн комуникациите през периода продължи 
поддържането на актуална информация на интернет-страницата на 
БМГК, в т.ч. качване на новини от бранша, дейността на БМГК и база 
с актуални нормативни актове, касаещи минерално-суровинната ин-
дустрия. Тя се превърна в събирателна точка за позитивни новини, 
становища, анализи и теми за бранша у нас. Насърчаването на члено-
ве да споделят новини за своите постижения, както и препечатването 
на новини за бранша, присъстващи в медиа мониторинга на БМГК, 
увеличиха качествения обем от съдържание на сайта. 

Стартирането на Профил на БМГК в професионалната мрежа LinkedIn 
доведе до изграждане на нов собствен онлайн канал на Камарата. До 
момента общият брой контакти надмина 800 души. Профилът дава 
възможно публикуването на новини, съобразени със социалната мре-
жа, които достигат до нашите контакти и по този начин изграждаме 
нашата мрежа от поддръжници. Направиха се първите крачки към 
стартиране на Блог на БМГК.

ПРОЕКТИ В ПОЛЗА НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Браншова информационна система

И през м.г. продължи да се доизгражда БрИС. На база на договорни 
отношения с Националния статистически и институт и Националния 
осигурителен институт, както и комуникацията с Министерство на 
енергетиката и Министерство на икономиката, бяха събрани значи-
телен по обем данни за бранша. Обработената информация бе каче-
на на интернет страница, в специално обособения вътрешен раздел 
„Браншови портал“. Той е разпределен в три модула: Справки, Анали-
зи и Добри практики.

Модул Справки е разделен на няколко секции, съдържащи информа-
ция за членовете на БМГК, карта на концесиите в България и на раз-
решенията за търсене и проучване на подземни богатства, данни за 
концесионните приходи, баланса на суровините, заетостта и работни-
те заплати в сектора, трудовите злополуки и загубените човеко дни, 
инвестициите, вкл. за опазване на околната среда, както и данни за 
външната търговия (внос и износ).

Среща с журналисти по покана на БМГК -  24 юни 2016 г. 
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Модул Добри практики включва успешните примери от членовете, 
разпределени в четири категории – технически решения, екологични 
решения, безопасност и здраве при работа и корпоративна социална 
отговорност. Порталът съдържа и доклади и икономически анализи за 
бранша и конкурентоспособността на българската икономика, както и 
секторни анализи.

В модул „Анализи“ се съдържат различни аналитични документи, каса-
ещи различни аспекти на бранша и икономиката на страната.

Предстои да се извършат още много допълнения, за да се развие и 
поддържа системата в бъдеще.  

Браншови модел за подготовка на кадри

Проектът стартира още през 2013 г. с разработване на анализ за 
кадровото състояние в отрасъла. Последва изготвянето на модел 
за професионална подготовка на кадри, включващ ангажимента на 
всички заинтересовани страни в процеса – професионални гимназии, 
регионални управления по образование, индустриални компании в 
съответните региони, общини, родители, ученици.

В изпълнение на проекта, БМГК ежегодно изпраща запитване до 
добивните компании, за да получи актуална справка за нуждите от 
специалисти по региони и по специалности. Получената информа-
ция се изпраща на Регионалните управления по образование, Ми-
нистерство на образованието, Министерство на икономиката и МГУ 
„Св. Иван Рилски“ за включване на нуждите в заявката план-приема за 
следващата учебна година.
БМГК продължава и до момента участието си в Националното коор-
динационно звено на Българо-швейцарския проект Домино. Целта на 
проекта е създаване на модел и изграждане на капацитет за прила-
гане принципите на учене чрез работа в българското професионал-
но образование. Проектът се стреми да предложи модернизиране на 
българското професионално образование така, че то да отговаря на 
съвременните нужди и изисквания на бизнеса и икономиката. 

Проект EARBDMining

През 2016 г. БМГК приключи работата по проект „Проучвателен мони-
торинг за оценка на натиска и въздействието от рудодобив и рудопре-
работка на метални руди и уранодобив и предложения за мерки към 
ПУРБ в ИБР“. Той се изпълнява в рамките на програма „BG02 Интегри-
рано управление на морските и вътрешните води“, съфинансирана от 
Европейското икономическо пространство (Финансов механизъм на 
ЕИП 2009-2014 г.). Проектът цели да допринесе за оценката на тези 
въздействия чрез анализ и синтез на наличната информация. Той 
обосновава и изключения при необходимост от целите и предложе-
ние на мерки, основани на добрите практики.

Бенефициент е МГУ Св. Иван Рилски и партньори са Басейнова дирек-
ция Източно-беломорски район,  БМГК и НПО Екофорум за природата.

В рамките на проекта БМГК организира три работни срещи с ком-
паниите-участници, на които са представени резултати от полевите 
дейности на експертните екипи по проекта. Обсъдени са и предло-
женията за мерки на базата на резултатите от проекта, които да бъдат 

включени в актуализирания (ПУРБ).

През април 2016 г. се проведе семинар за представяне на добри еко-
логични практики при добива и преработката на минерални сурови-
ни. Целта на семинара бе повишаване на капацитета на експертите 
по проекта и заинтересованите страни за прилагане на успешни ре-
шения при опазване на околната среда. Събитието събра близо 30 
представители от участващите в проекта, ръководители и експерти по 
околна среда от добивни компании от регионите Арда и Средногорие.

Списание „Минно дело и геология“

През 2016 г. БМГК възстанови издаването на списание „Минно дело 
и геология“, чрез своето търговско дружество „БМГК Комерс“ ЕООД.

В сътрудничество с МГУ „Св. Иван Рилски“ и НТС по МДГМ, беше оп-
ределен екип на Редакционния съвет, съставен от авторитетни екс-
перти и представители на основните научни и бизнес организации в 
бранша. За председател на редакционния съвет бе избран проф. д-р 
Любен Тотев, ректор на МГУ, а управляващ редактор на списанието е 
инж. Иван Андреев – изпълнителен директор на БМГК.

Съдържанието на списанието отново е с тежест върху научните пуб-
ликации, свързани с отрасъла. В него се отразяват и новостите в ин-
дустрията, теми на фокус, интервюта, експертни мнения и експертни 

Семинар за добри практики по проект EARDBMining – 20 април 2016  г.

БМГК поднови издаването сп. „Минно дело и геология“ на 18 август 2016 г. 
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ластта на полезните изкопаеми и по-специално дейността на австрий-
ските минно-спасителни служби.

Бяха направени няколко ползотворни срещи и посещение в подземен 
рудник в Австрия, като полезните идеи от посещението ще бъдат из-
ползвани при актуализацията на българския Правилник за МСС. През 
есента на 2017 г. предстои посещение и в Полшапо същия повод.

Борба с незаконния добив

През 2016 г. БМГК и Българската асоциация на производителите на 
инертни материали (БАПИМ), стартираха съвместна инициатива за 
борба с незаконния добив – мобилно информационно приложение и 
уеб платформа за подаване на сигнали за незаконен добив на инерт-
ни материали. 

Уеб платформата има за цел да информира широката публика за съ-
ществуващите законни и утвърдени от държава кариери за добив на 
интертни материали, както и да събира и агрегира данни за новопоя-
вили се незаконни такива.

Информирането става чрез показване на статистика за регистрира-
ните в системата кариери, както и тяхната локализация на географ-
ска карта. Друга цел на приложението е да свърже доброволците и 
съответният контролен орган, улеснявайки максимално и двете стра-
ни и оптимизирайки процеса при докладване на съмнителен добив 
на интертни материали или друг вид добив на природни богатства. 
Подобна система би могла да послужи като централизиран публичен 
регистър за всички съществуващи кариери за добив на инертни мате-
риали на територията на Република България.

Информирането за съмнителен добив може да стане по три основни 
канала: чрез заснемане на кариерата и изпращане на снимката заед-
но с дата и географски координати към информационна система; чрез 
изпращане на кратко текстово съобщение съдържащо географски 
координати или описание на местоположението или чрез телефонно 
обаждане към национален безплатен номер.

Приложението е готово за изтегляне от мобилните магазини на Апъл 
и Андроид, разходиите за което са поети от БАПИМ. Възможно е да 
бъде изтеглено и директно от сайта www.nezakonendobiv.bg, което оз-

бизнес прогнози. Целта на БМГК е да възроди авторитета на списа-
нието, като го превърне в полезно и интересно четиво за гилдията и 
всички заинтересовани страни.

Първият брой на обновеното списание излезе на 18-ти август 2016 г., 
по повод Националното честване на Деня на миньора - точно една 
година след спирането му и до момента са издадени общо девет броя.

Анализ за въздействието на минната индустрия 

През 2017 г., по поръчка на Българската минно-геоложка камара беше 
завършен експертен анализ от екипа на „Индъстри Уоч“ на тема „Со-
циално-икономическото въздействие на минната индустрия на Бълга-
рия“. Данните в анализа са за 2015 и 2016 г. и са с източници Евростат, 
Министерство на енергетиката, Националния осигурителен институт, 
БМГК и данни на компании-членове на Камарата.

Основният извод, направен в анализа е, че българската минерал-
но-суровинна индустрия носи редица ползи за своите заинтересова-
ни страни – държава, местни общности, работещи, клиенти и достав-
чици. 

Водещите заключения в доклада показват, че значимата добавена 
стойност, както пряко от дейността на бранша, така и от косвените 
ефекти върху свързаните отрасли, се открива както за националната 
икономика, така и за социално-икономическото развитие на минните 
региони. Друг извод от доклада е, че България е сред водещите ев-
ропейски държави по дял на добавената стойност към националната 
икономика, благодарение на своите разработени подземни богатства. 
Българската добивна индустрия е сред най-големите работодатели 
както на национално ниво, така и в европейски контекст. Нейната 
продуктивност е в пъти по-голяма от тези на други отрасли на ико-
номиката ни, като тя е от основен фактор, който формира експорта на 
нашата страна.

Докладът бе представен на организирано от БМГК събитие през м. 
март 2017 г.

Минно-спасителни служби

През април 2017 г., по покана на Австрийската минна асоциация, и 
в изпълнение на меморандум за сътрудничество от 2016 г., група от 
БМГК посети Австрия за запознаване със законовите изисквания в об-

Среща с председателя на Австрийската минна камара Роман Щифтнер 
за минно-спасителните служби - 20 юни 2016 г.
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беше оформянето на 4 концептуални статии, които дадоха отговор на 
въпроси по темите като здраве и безопасност, опазване на околната 
среда, КСО и добри практики. 

На събитието достойно беше отбелязана и 25 годишнината на БМГК 
и нейните постижения.

Европейски минен бизнес форум

През септември 2016 г. се състоя най-успешното издание Европей-
ския минен бизнес форум досега. Събитието се организира на всеки 
две години от Българската минно-геоложка камара, Министерство на 
енергетиката и Европейската асоциация на минните индустрии и е 
под патронажа на министъра на енергетиката.

Форумът е фокусиран върху разискването на актуални въпроси и ино-
вативни практики на компаниите, водещи към устойчиво развитие на 
сектора. Сред темите в програмата бяха Европейското партньорство 
за иновации в областта на суровините и Хоризонт 2020, национал-
ните политики и стратегия за отрасъла, възможности за инвестиции, 
рискове и пазари, иновации и нови технологии, образование и добри 
практики в различните направления на устойчивото развитие. 

В програмата на последното издание отново бе включен и дискусио-
нен панел – кръгла маса за обсъждане на ролята на минерално-су-
ровинната индустрия в процесите на реиндустриализация в Европа.
Сред изявилите се говорители на ЕМБФ 2016 бяха високопоставени 
представители на европейските институции, сред които Флор Пулидо 
- Заместник-ръководител на Дирекция „Ресурсна ефективност и суро-
вини“ към Европейската комисия, Кшиштоф Кубацки - Директор на Ко-
ординационния център за ЦИЕ на Европейски институт за иновации 
и технологии, Йоханес Дрийлсма - Заместник-директор Евромин. От 

начава, че е възможно да се използва и от мобилни телефони работе-
щи с Windows. Неговото стартиране ще бъде факт скоро.

СЪБИТИЯ ЗА БРАНША

Ден на миньора

Националното честване на Деня на миньора през 2016 г., традицион-
но организирано заедно с НТС по МДГМ и миньорските федерации, 
премина успешно при голям брой гости и при широка представител-
ност на държавните институции.

Гости на празника през 2016 г. бяха над 400 човека – представители 
на бранша и гости, сред които патронът на честването министър Те-
менужка Петкова, министърът на труда и социалната политика Зорни-
ца Русинова и заместник-председателят на 43-то Народно събрание 
Явор Хайтов, както и редица други представители на държавните ин-
ституции и партньорски организации на най-високо ниво.

По време на честването БМГК връчи своите традиционни награди на 
отличили се свои членове за 2015 г. Кандидатстваха 17 компании с 
общо 33 проекта в областите: най-добри годишни резултати, инова-
ции, безопасност и здраве, грижа за природата и социална отговор-
ност. Връчи се и  награда на журналист за обективно и последова-
телно отразяване на бранша, както и награда за най-добър студент от 
МГУ Св. Иван Рилски. 

Заедно с отбелязването на Деня на миньора, бе публикуван и ежегод-
ният Годишен информационен бюлетин на БМГК за минерално-суро-
винната индустрия. Традиционно изданието представи обзор на със-
тоянието на бранша, дейността на Камарата. Новост в това издание 

Национално честване на Деня на миньора - 18 август 2017 г.
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българска страна взеха участие министрите на енергетиката и околна-
та среда и водите, заместник-министри, изпълнителният директор на 
Българската агенция за инвестиции, ръководителите на свързаните 
браншови организации, по веригата на доставки и др. 

Участници и гости на форума са мениджъри от големите добивни ком-
пании в България и Европа, представители на науката, неправител-
ствени организации, посланици на държави с развита минна индус-
трия и др. ЕМБФ събра над 250 участника, включително от държави 
като Австрия, Швеция, Гърция, Белгия, Испания, Германия, Румъния, 
Чехия, Беларус и др. 

За първи път, в рамките на последния форум, се проведе и съпът-
стващо изложение, което даде възможност на компании, свързани с 
бранша, да представят своите продукти и решения за бизнеса, да осъ-
ществят контакти и ползотворни партньорства. 

През 2016 г. мястото за провеждане на форума бе преместено от гр. 
Пловдив в столицата, поради по-високата важност и авторитет на съ-
битието. 

Последното издание бе силна заявка за предстоящото събитие през 
2018 г., когато ЕМБФ се очаква да бъде под егидата на Българското 
председателство на Съвета на Европа.

Интермин Експо – изложение за добивната индустрия

По време на Есенния Международен технически панаир се проведе 
седмото по ред изложение Интермин Експо – всичко за добивната ин-
дустрия.

На изложбата се представя техника и оборудване за добив на подзем-
ни богатства, за геологопроучвателния сектор и за минно строител-
ство. Участваха доставчици на техника, оборудване, резервни части, 
софтуер, работно облекло и лични предпазни средства. 

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

Обща среща на членовете на БМГК

През декември 2016 г. в к.к. Боровец се проведе четвъртата обща 
среща на членовете на БМГК, на която БМГК представи текущите си 
дейности, вкл. напредъка по важните за Камарата проекти, законо-
дателни инициативи, комуникационната стратегия и др., и постави 
за обсъждане приоритетите и насоките за работа на организацията 
за следващата година. Събитието създаде подходяща възможност за 
членовете да споделят проблеми за развитието на бизнеса и да се по-
търсят възможности за решение с ресурсите на организацията. Диску-
сиите се проведоха във формат, където всеки от участниците имаше 
възможност да сподели своето виждане и да даде идеи.

По време на събитието се проведоха и срещи по подотрасли на чле-
новете за номиниране на представители в Управителния съвет на Ка-
марата за предстоящия мандат 2017 – 2020 г. 

ЗАЩИТА НА КАУЗИ

Бъдеще за българския въгледобив

През м. февруари 2017 г. БМГК организира провеждането на кръгла 
маса на тема  „Бъдеще за българския въгледобив“. В събитието участ-
ваха Константин Делисивков, заместник-министър на енергетиката и 
Лъчезар Борисов, заместник-министър на икономиката, ръководство-
то на „Мини Марица – Изток“ ЕАД, на миньорските федерации и на 
редица бизнес организации. 

Повода за събитието бе определянето на нови пределни стойности 
на емисиите в Окончателния работен вариант на Европейската коми-
сия поставят в опасност енергийната сигурност и промишлената кон-
курентоспособност. В ревизирания LCP BREF се предлагат пределни 
стойности на емисиите, надхвърлящи пределните стойности, предви-
дени в Директивата за емисиите от промишлеността (ДЕП), определе-
ни съгласно най-добрите налични техники (НДНТ). Поставянето на не-
постижими пределни граници, над реалните нива на НДНТ, би довело 
до прекалено голям натиск върху операторите на горивните инстала-
ции, както в икономически, така и в технически аспект. Ако промяната 
бъде приета, ще нанесе непоправими щети на българския въгледо-
бив и енергетика - ключови отрасли на националната икономика.

Говорители в Европейския минен бизнес форум - 13 сетември 2016 г.

Обща среща на членовете на БМГК - 03 декември 2016 г.



20

БМГК – ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

шението за което, взето от Общинския съвет на Трън бе оспорено от 
БМГК по съдебен път като пряко противоречащо на Конституцията на 
Република България. Според Камарата, такова решение засяга, както 
интересите на минната индустрия, така и интереса на държавата, от 
една страна като гарант за върховенството на закона, а от друга стра-
на като собственик на обекти-изключителна държавна собственост.

В своята кампания БМГК използва сериозен експертен ресурс, за да се 
противопостави на  популисткото и манипулативно говорене от стра-
на на опонентите на проекта, За компетентно мнение и становища 
бяха привлечени изтъкнати професионалисти и учени, вкл. и такива, 
работели в бившата златодобивна мина в Общината, както и ресор-
ната държавна администрация. Камарата организира редица иници-
ативи, срещи и събития с местната общност, общинските власти и с 
журналисти по темата. Подкрепа се получи и от национално предста-
вените работодателски организации.

Въпреки всички усилия обаче, на този етап, кампанията на БМГК не 
успя. Атаките срещу този конкретен инвеститор за съжаление не са 
изолиран случай, а са елемент от една тенденция за перманентно са-
ботиране на дейността на минно-добивни компании, с което се съз-
дават затруднения пред устойчивото развитие на минния бранш и 
са фактор за задържане на икономическото развитие на страната ни. 
Затова Камарата няма да се откаже и в бъдеще да защитава правото 
за добив на полезни изкопаеми чрез концесионирането им от страна 
на държавата и в изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие 
на минната индустрия на Република България. 

Митове и факти за минната индустрия на България 

 „Митове и факти за минната индустрия на България“ е инициатива на 
БМГК, която стартира през 2017 г. с цел да се дадат ясни и категорични 
отговори на ключови въпроси за минерално-суровинната индустрия 
в контекста на устойчивото развитие, партньорствата между добив-
ните предприятия с общините и опазването на човешкото здраве в 
минните региони.

Инициативата бе представена на специална пресконференция, про-
вела се през м. април 2017 г., когато  БМГК обори три мита за минната 
индустрия у нас. Събитието излъчи категоричен отговор на част от 
опитите, които по тенденциозен, некомпетентен и откровено мани-
пулиращ аудиторията начин се опитват да преиначат професионални 
теми, свързани с минния бранш. 

На специалния канал в платформата YouTube на БМГК бе публикувано 
първото видео, с което се разказа за успешното партньорство между 
минни компании и общините Чавдар и Панагюрище.

БМГК представиха и темите на следващите видеа за технологична-
та модернизация на българските мини, както и за възможностите за 
развитие на биоземеделие в минна община. От тях всеки ще може да 
се запознае с реалните факти, достижения и предизвикателства пред 
бранша. А темите ще имат своето продължение.

Всички участници в кръглата маса се обединиха около позицията за 
защита на този приоритетен за българската енергетика и икономика 
добивен подотрасъл и изготвяне на обща декларация в негова под-
крепа. 

Цел на БМГК с проведения брифинг бе да се призове още веднъж дър-
жавата и нейните представители – министерства, евродепутати, и др. 
– да участват активно чрез контакти, дискусии и чрез лобиране в Евро-
пейската комисия и в Европейския парламент и чрез други публични 
начини, в защита на нашия национален интерес.

Казусът „Трън“  

Една от каузите, с която БМГК се ангажира и положи всички усилия да 
защити през последните месеци бе реализацията проекта на „Евро-
макс Сървисиз“ ЕООД за добив на златно-сребърни руди в находище 
„Трън“. Инвестиционното намерение на един от членовете на БМГК 
бе подложено на целенасочена кампания за злепоставяне на проекта, 
а голяма част от местната общност - манипулирана с лъжливи твър-
дения, изкривяване на исторически данни и заплахи за здравето на 
хората и замърсяване на околната среда в региона.

Освен постоянните атаки от временни сдружения със съмнителна цел 
и мотиви, бе проведен и референдум сред местното население, ре-

Кръгла маса „Бъдеще за българския въгледобив“ - 21 февруари 2017 г.

Над 150 миньори защитиха устойчивия добив в Трън, изкачвайки 
връх „Трънския К2“ на 12 март т.г.
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На 16 май 2017 г. ни напусна проф. д-р Лъчезар Цоцорков – един от 
учредителите на Българска минно геоложка камара и неин председа-
тел в продължение на 26 години.

Той има активно участие и принос за устойчивото развитие на мин-
ната индустрия и поставяне основите на съвременен модел на со-
циален диалог с миньорските синдикати, допринесъл за запазване на 
социалния мир в трудни за страната години. Като бизнес лидер, той бе 
познат с впечатляващата си визия, трудолюбие, упоритост, човечност 
и почтеност. 

На 27 април 2017 г. той бе избран за първи почетен председател на 
БМГК.

Кариерата си започва през 1971 г., когато постъпва като стипендиант 
на предприятието в Ремонтно-механичния цех на Минно-обогати-
телен комбинат „Медет“. През 1986 г. става главен директор на „Аса-
рел-Медет“, а впоследствие е дългогодишен изпълнителен директор 
на Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет“ - до 2014 г., когато 
става председател на Надзорния съвет при въвеждането на двусте-
пенна система на управление в дружеството. Начело на компанията 
е от 30 години. Заедно с екипа на дружеството, е главният фактор за 
оцеляването, изграждането на нови мощности, преструктурирането, 
модернизацията и превръщането на „Асарел-Медет“ АД в компания, 
отговаряща на най-добрите световни стандарти и практики в мин-
но-добивния бранш.

Лъчезар Цоцорков завършва Техническия университет - София, спе-
циалност „Подемно-транспортни, строителни и минни машини“. Има 
специализации по мениджмънт и маркетинг в България, Австрия и 

Япония. През 2000 г. защитава докторска дисертация на тема „Основи 
на фирмената култура в минно-обогатителните комплекси“, а от  2013 
г. е почетен професор на Минно-геоложкия университет „Св. Иван 
Рилски“ – София.

От 1992 г. до 2012 г. проф. Цоцорков бе член на Управителния съвет 
на Българска стопанска камара, а от 2012 г. участва в Консултативния 
съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в Бъл-
гария. 
Почетен гражданин е на Панагюрище и Стрелча. 

Автор е на книгите „Основи на фирмената култура“ и „60 мига от моя 
живот“. 

Участва в авторските колективи на две изследвания за конкурентос-
пособността на българската икономика, издадени през 2015 г. 

Семеен, с две деца.

Проф. Цоцорков е горд наследник на родословие на герои от Април-
ското въстание от 1876 г., патриот и меценат на културата, реализирал 
многобройни социални и културни проекти в община Панагюрище и 
страната. Носител е на най-високото държавно отличие - орден „Ста-
ра Планина – първа степен“, както и на приза „Мениджър на година-
та` 2009“. Дарител е за реализацията на многобройни значими про-
екти и благотворителни каузи в общината и страната. Като меценат 
на културата многократно е удостояван с наградата „Златен век“ от 
Министерството на културата.

Кончината на проф. д-р Лъчезар Цоцорков бележи края на една ера 
от историята на „Асарел-Медет“ АД, на община Панагюрище, на БМГК 
и на минната общност в България. Неговият изключителен земен път 
остави следа в материалното, културното и духовното наследство на 
Панагюрище и на България. Неговото име остава записано със златни 
букви в летописите на минния бранш и на България. Неговият опит, 
идеи и визия за устойчивото развитие на българската минерално-су-
ровинна индустрия ще станат наш дълг и кредо в нашия път напред.

Сред неговите водещи принципи бе запазване единството на бранша. 
Девизът на БМГК „Силни заедно!“ не е само призив или констатация, 
а са ежедневни усилия и работа в името на обща цел – отстояването 
на интересите на бранша и на отделните членове и тяхната защита в 
полза на националната икономика и на обществото.

Проф. д-р Лъчезар Цоцорков: 
БМГК Е КАУЗА, НА КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ПОСВЕТИ ВСЕКИ, ЗА ДА СПЕЧЕЛИМ ВСИЧКИ, 
КАКТО И НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА
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„Днес, искам да подчертая също и няколко стратегически важни спо-
ред мен подхода и послания, на които аз съм държал като Председател 
и които съм убеден, че ще работят и в бъдеще за просперитета на 
Камарата и отрасъла:

1. Да не се забравя от всеки член на Камарата, че БМГК е кауза, на 
която трябва да се посвети всеки, за да спечелим всички, както и 
националната икономика.

2. Ежедневна отдаденост на интересите на Камарата – отдаде-
ност духовна и физическа, а от тези, които имат възможност 
- и материална. На основа принципите и ценностите, които ние 
заложихме в нашите актуализирани Устав и Етичен кодекс. С 
най-висока степен на отдаденост трябва да се отличава Пред-
седателят и членовете на УС, за да дадат пример на всички чле-
нове.

3. Системен подход и добра комуникация в работата по перспек-
тивно и оперативно планиране и реализация на задачите и про-
ектите на Камарата. 

4. Прием на нови членове на Камарата измежду носителите на пра-
ва за търсене, проучване и концесии – също стратегическа задача.  

5. Промяна в нагласите на обществото и разбирането за ползата 
на минерално-суровинната индустрия – стратегическа цел, чий-
то резултат са многото ползи за цялото общество.

Пред нас са примерите от Европа, света и България, че както всяка 
друга индустрия, минерално-суровинната индустрия може да се раз-
вива екологосъобразно и в хармония с всички останали човешки дей-
ности и тези примери трябва да се показват системно и широко чрез 
филми и по всички други възможни начини.

Заключително слово на проф. д-р Лъчезар Цоцорков пред 
Общото събрание на Камарата, след неговото избиране за Почетен председател.*

Последно заседание на УС на БМГК, на което е председател проф. Лъчезар Цоцорков
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БМГК вече разполага с необходимия организационен и материален ре-
сурс, за да постигне и тази цел. 

Случаят Трън и проблемите с някои кариери на различни места в 
страната показаха, че освен към обществото като цяло, нашата 
Комуникационна стратегия трябва да бъде подчертано проактивна 
и насочена с не по-малка сила и по места в страната, където се поя-
вяват лица - местни или външни, които под претекст на страх от 
екологично увреждане манипулират местното население, стигайки до 
откровени лъжи и дори незаконни действия. Освен лицата организа-
тори, които в повечето случаи имат скрити интереси, има и местни 
хора, които вярват, че в нашите проекти има нещо недобро за здра-
вето и екологията. И ако ние (БМГК, инвеститора, Министерството 
на енергетиката, синдикатите, пиарите, учените, експертите) не 
се появим навреме и не обясним на хората всъщност за какво става 
дума и не разобличим манипулациите, то се създава впечатление, че 
всеки може да спре развитието на минерално-суровинната индустрия 
в България. 

Следва да се има предвид, че тази наша позиция се отнася за подкрепа 
и на инвеститори - членове, и за не членове на БМГК, които могат да се 
присъединят към БМГК. Ние нямаме основание да считаме, че не може 
да успяваме в такива начинания – примери за това са започналите 
нови проекти в Крумовград и Брезник. 

В тези случаи, както и при атаки в интернет пространството, реша-
ваща е подкрепата, която незабавно ще окаже във всеки случай всеки 
член на Камарата на принципа „Един за всички - всички за един!“.

В това отношение мисля, че всички членове сме в дълг, който незабав-
но и безусловно трябва да изпълним.

Друг проблем, който срива имиджа на минерално-суровинната индус-
трия в обществото, това са концесионери – не членове  на Камарата, 
които в редица случаи не плащат данъци, не осигуряват своите ра-
ботници, не изплащат минимум браншово договорените нива на за-
плати или въобще не ги изплащат, не се грижат достатъчно за безо-
пасността и здравето на работещите и екологията и не подпомагат 
развитието на регионите.

Тук причините са в културата и професионалната годност на конце-
сионера, за което при предстоящите промени на ЗПБ този проблем 
може да се реши законово с помощта на БМГК по подобие на Камарата 
на строителите в България.

Добре ще е дотогава за такива случаи да предлагаме нашата експер-
тиза на Националния омбудсман, когато проявява активност по ми-
ньорски проблеми.

Третият важен проблем в това направление, който още отпреди про-
мените през 1989 г. носи тежки негативи на минерално-суровинната 
ни индустрия, това са нерешените все още проблеми от държавата 
със старите екологични щети на минни съоръжения (насипища, хвос-
тохранилища, производствени площадки, уранови сондажи и други), 
които са собственост на държавата и нямат оператори и контрол.

БМГК извърши обобщена оценка за проблемните съоръжения, която 
беше внесена в компетентните ведомства (МОСВ, МЕ, МИ) с предложе-
ние за етапно решаване на проблемите с помощта на бюджета и на 
програмите на ЕС, включително програмите за иновации по съвет на 
депутати от Европейския парламент.

6. Камарата да продължава да бъде активна пред институциите 
при решаване на проблеми, значими за развитието на бранша, 
както досега.

7. Предстои ни, заедно с ресорната администрация, да работим 
много усилено с цел създаване на условия за цялостно изпълнение 
на приетата от Правителството Национална стратегия за 
развитие на минната индустрия. Трябва да използваме най-пълно 
в общата ни работа и скорошното проучване на ЕК за практи-
ките в различните държави, особено на тези с облекчени админи-
стративни процедури, като дискутираме проекти за решителна 
промяна и на подзаконовите нормативни актове, облекчаващи 
инвеститорите в отрасъла. 

Още един път желая нови успехи на БМГК в изпълнение на нейните про-
екти и задачи в защита интересите на членовете си и социално-ико-
номическото развитие на страната.

Благодаря! 

За мен беше чест да работя заедно с Вас през всичките години!“

27 април 2017 г.

* Със съкращения
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Новият председател на БМГК проф. д.т.н. Николай Вълканов връчва подарък – 
картина на почетния председател на БМГК проф. д-р Лъчезар Цоцорков

Подписване на ОКТД с миньорските федерации – 1996 г.

Връчване на предложения за развитие на минната промишленост на 
президента на Р България д-р Желю Желев от председателя на БМГК – 
1994 г.

Национално честване на Деня на миньора – 2004 г.

Откриване на Европейския минен бизнес форум – 2016 г.

Подписване на споразумение за сътрудничество между БМГК и Евромин 
– 2000 г.

Връчване на първите сертификати по Стандарта за Устойчиво развитие 
на БМГК – 20014 г. Откриване на новия офис на БМГК – 2012 г.
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Важна предпоставка за успешното развитие на минерално-суровин-
ния бранш са иновациите и инвестициите в нови технологии. Това 
е съществен фактор за конкурентоспособност на този стратегически 
отрасъл, особено в глобалния контекст на пазарната икономика – на-
растващо население, все по-голяма нужда от ресурси и удължаване на 
живота на продуктите по веригата, високи изисквания към опазване 
на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд. Нещо 
повече. Иновациите вече заемат централно място в стратегията на ЕС 
за създаване на растеж и работни места. Утвърди се разбирането, че 
те пряко допринасят за просперитета в Европа и за благосъстоянието 
на нейните граждани и обществото. 

Българската минерално-суровинна индустрия се старае да не изоста-
ва в тази среда, прилагайки и развивайки всички възможности, кои-
то съвременната наука и технологии предлагат. Успешните добивни 
компании у нас не просто оцеляват в променящите се пазарни усло-
вия, но и надграждат своите лидерските позиции по отношение на 
устойчивото развитие. 

В този материал са събрани част от примерите за последния период, 
през който иновациите и новите технологии бяха застъпени в значи-
телна част от инвестициите на компаниите от бранша. 

Изземване на граничен целик на блок 150 в рудник „Челопеч“ 

 „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД реализира своите постижения 
в изграждането на съвременното лице на добива на полезни изкопа-
еми в партньорство със световни компании от минната индустрия и 
информационните технологии. Освен оборудване от най-висок клас, 
дружеството въведе и развива нов интегриран подход към управле-
нието на добивните дейности. Вече е факт, че процесите в подземния 
рудник „Челопеч“ могат да се следят в реално време, подобно на тези 
в откритите рудници. Въвеждането на интегрираната система на упра-

вление в предприятието през 2012 г. бе новост в сферата на подзем-
ния рудодобив в световен мащаб.

В момента се осъществява и още един много предизвикателен проект 
- изземването на рудата от граничния целик в бл.150, между хор.330 и 
хор.360. Този проект идва на дневен ред осем години след като в руд-
ник „Челопеч“ традиционно-прилаганата система за подетажно обру-
шаване е заменена с камерно-целикова система на разработване на 
полезното изкопаемо с последващо запълване на иззетите простран-
ства, когато е постигната и забележителна трансформация по отноше-
ние на работна култура, технологии и иновации.

За стартирането на проекта бе необходимо да се извърши задълбо-
чен анализ на геомеханичното състояние на комплекса „граничен 
целик-обрушен материал в горнището на целика-запълнени иззети 
пространства в долнището на целика“ и на световната практика в 
подобни случаи, да се прогнозира геомеханичното поведението на 
граничния целик и на минните изработки във всеки един  момент от 
започване на минно-добивните дейности до пълното изземване на 
рудните запаси в целика, включително с последващото запълване на 
иззетите пространства.

Въз основа на анализа, екипът взе решение: да се създаде изкуствен 
таван - стабилизирана зона над граничния целик чрез инжектиране 
на циментов разтвор в обрушения скален материал с използване на 
самопробивни анкери, които да останат в масива и като носеща ар-
матура (Фиг.1). 

Допълнително предизвикателство за изпълнението на този проект се 
оказаха тесните целици от 7 м, оставени между нарезните изработки 
на хор.360 при системата с подетажно обрушаване, в които трябваше 
да се прокарат нови изработки със стандартната за рудника ширина 
от 5 м за нормалното изпълнение на пробивните работи при инжек-
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тирането. Екипът реши да проектира по-тесни минни изработки с ши-
рина 4 м. Липсата на пространство бе компенсирано с разполагане 
на самопробивните анкери под ъгъл във форма тип „рибена кост“. В 
началния етап на изпълнение на инжекционните работи се установи 
и целесъобразността от пробиването на втори ред анкери, също във 
формата на рибена кост,  които бяха ориентирани в противополож-
на посока на първия ред. Това осигури по-мощен консолидиран слой 
с мрежеста арматура, респективно с по-голяма устойчивост. Така се 
оформи и концепцията за осигуряване на стабилен таван, под който 
може да се приложи камерната система за разработване със запълне-
ние за изземването на рудата от граничния целик, без необходимост 
от инжектиране и консолидиране на значителен обем обрушена ска-
ла, при това съпроводено от невъзможност за реален контрол на тази 
консолидация. 

С оценен риск, добро планиране и комуникация в рамките на екипа, 
през август 2013 г. започна изземването на първата камера. Добивни-
те работи стартираха от центъра на граничния целик, където модели-
те и наблюденията показваха, че там напреженията са най-големи, в 
посока към двата му фланга (Фиг.2). 

До момента от граничния целик успешно са иззети 6 броя добивни 
камери, като загубите на руда са в границите на 5%, което е в рамките 
на стандартите за тази система на разработване при нормални руд-
нични условия.

Признание за реализирания проект екипът на „Дънди Прешъс Металс 
Челопеч“ ЕАД получи като стана победител в категория Технологии 
в годишните награди на международното минно списание Mining 
Magazine.  През месец април 2017 г. дружеството беше сред победи-
телите в Четвъртия конкурс за иновации на Съвета по иновации и 
развитие на технологиите към  БТПП, проведен съвместно с БАН. Про-
ектът беше отново разпознат като иновативен в индустрията и друже-
ството получи второ място в категорията Най-иновативна компания 
за 2016 г. и Най-добър иновативен проект за 2016 г.

Поглед в недрата

Една от новостите в „Каолин“ ЕАД е, че отделът по управление на 
природните ресурси започна използването на специализирания в 
миннодобивната индустрия софтуер - Datamine Studio 3. Така, заедно 
с продуктите на Autodesk и изградената база данни в Access, Datamine 
Studio 3 значително улесни и повиши качеството на работа на геоло-
зите и минните специалисти в компанията.

Повечето от находищата на „Каолин“ ЕАД вече са обработени със 
софтуера като целта е да бъдат включени всички и така за всяко едно 
находище ще има генериран геоложки 3D модел с цялата натрупана 
минно - геоложка информация, която периодично ще се допълва с 
данни от експлоатацията на кариерите. 

 Софтуерът има редица удобни за работа приложения: „Core System“  
-  интерактивен 3D дизайн, управление и обработка на данни, графич-
ни инструменти; „Exploration“ – създаване на база данни от геолого-
проучвателни работи, статистика, редактиране на сондажи; „Geological 
Modelling“ – геостатистика, блоково моделиране, запаси от подземно 
богатство; „Mine Planning“ – проектиране, планиране и разработка по 
открит и подземен начин; „Mine Production“ – експлоатационно про-
учване, контрол на качеството. Интерактивната графична среда поз-
волява визуализиране и манипулиране на сондажи, блокови модели, 
модели на повърхнини. 

Като се започне от дефиниране морфологията на геоложките тела, 
премине се през обработката и анализа от направените изследвания 
на съдържащите се компоненти в подземното богатство, се стига до 
създаване на геоложки 3D модел и намиране на оптимални решения 
за експлоатация на находищата. Предимство при работата със  Studio 
3D е, че изчисленията и интерпретацията на 3D модела се обновяват 
бързо и лесно ако качествените условия или параметрите на разра-
ботка се променят.  

Фиг.1 Схема на разположение на самопробивните анкери за създаване на изкуствения „таван“: а)на-
пречен разрез на добивна камера от граничния целик в контакта с обрушовката; б) план на разполо-
жението на самопробивните анкери в тавана на камера от граничния целик
1) фрикционни анкери; 2) самопробивни анкери; 3) напълно циментирани въжени анкери

Фиг.2 Граничният целик с проектни добивни камери.
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Изпълнител е фирма „Актемиум БЕА Балкан“ ЕООД  в обединение с 
„Енергоремонт Холдинг“ АД. 

При новата система отделните възли и агрегати са модулно разглобя-
еми, транспортируеми и лесно се монтират на ново място, следвайки 
изместването на претоварните пунктове.

Системата за управление е изпълнена на базата на програмируем ло-
гически контролер  SIMATIС S7-300 на Siemens предоставящ високо 
ниво на автоматизация и мониторинг на технологичния процес.

Основното технологично оборудване се състои от чукови пробовзе-
мачи, система от затворени лентови транспортьори, управлявани 
чрез честотни преобразуватели, кофъчни ъглови елеватори, както и 
чукови делители. По проект на „Мини Марица-изток“ ЕАД са доставе-
ни допълнително и по една двувалцова мелница, както и една допъл-
нителна с кофачен делител. Те са снабдени със сензори за измерва-
не и контрол на температурата на лагерите, на тока на двигателите, 
на оборотите и са с вградени датчици за следене на препълване на 
бункерите над мелниците. Вземането на проби се осъществява едно-
временно от два броя лентови транспортьори. Мощността на потока 
варира в диапазон от 400 до 5400 т/ч, а теглото на крайната проба, 
която попада в събирателния контейнер е от 27 до 95 кг. Контейнерът 
е снабден с влаго- и топлоизолация за запазване на показателите на 
събраните проби и е разположен върху подова везна, която е в ди-
ректна комуникация чрез онлайн връзка с управляващия компютър 
на системата, позволяващо контрол на количеството на всяка точкова 
проба.

Рудник „Елаците“ с високоточно позициониране на машините 

За постигане на още по-висока ефективност на производствения 
процес, „Елаците-Мед“ АД продължи надграждането на системата за 
управление на минното производство Dispatch®, която работи ефек-
тивно в рудник “Елаците“ от 2015 г. През 2016 г.  бе внедрена система 
ProVision®, също продукт на Модюлар майнинг системс, инк., САЩ.  
Това e GPS система за позициониране с точност 0,1 м. на всяка една 
машина – багер или сонда, която използва местоположението на ма-
шината за определяне на дейността й. 

За оценка на запасите от полезно изкопаемо има избор от различни 
методи и параметри на изчисляване, включени в процеса ESTIMA с  
основни характеристики: съвместимост между търсения обем и пара-
метрите за оценка за всички интерполационни методи; оптимизиране 
на търсенето на проби за подобряване на скоростта; оценка по зона, с 
отделни параметри за всяка зона; правоъгълен или елипсоиден обем 
на търсене с анизотропия; широка селекция от типове вариограми; 
автоматична трансформация на данните; селективно актуализиране 
на частичния модел. Методите, които могат да се използват в ESTIMA 
са: nearest neighbor; inverse power of distance [IPD]; ordinary kriging; 
simple kriging; log kriging; Sichel‘s t estimator; Ordinary Macro Kriging; 
Simple Macro Kriging.

С въведеното комплексно софтуерно обезпечаване в „Каолин“ ЕАД се 
обхващат всички етапи и дейности необходими за цялостната качест-
вена и количествена оценка на дадено подземно богатство, както и 
неговото оптимално извличане. 

Местима пробовземаща система за вземане на проби от 
лигнитни въглища

През месец юни 2017 г. след успешно проведени 72-часови проби под 
товар в рудник Трояново-1 на „Мини Марица-Изток“ ЕАД се въведе в 
експлоатация местима пробовземаща система за вземане на проби от 
две гумено-транспортни ленти за транспортиране на лигнитни въгли-
ща по направление ТЕЦ „Марица-Изток-2“.  

Местима преработваща система за вземане на проби в 
„Мини Марица-Изток“ ЕАД

Фигури  - 3D модел на кварц-каолиново находище



29

Годишен бюлетин 2017 г.

Задачите по местоположение се внасят от инженерите и специали-
стите по електронен път в подходящ работен формат директно в ба-
зата данни на системата ProVision®. При извършване на заданията по 
места в базата данни  се записват всички завършени действия, както 
и крайния резултат – точното извършено сондиране, изземването на 
материал в рамките на ограниченията, постигнатото ниво на минно 
стъпало и други. 

Багерите в рудник „Елаците“ са с добавени високоточни GPS прием-
ници, както и с  платформени инклинометри за определяне оста на 
наклона на багера, а за сондите е добавен и инклинометър за кулата 
на сондата, с който се определя с точност азимута на пробиване. 

С постигането на посочената точност се намаляват  разходите за не-
нужно сондиране и се увеличава ефективността на взривните дейнос-
ти - взривените линейни метри сондажи за кубичен метър минна маса 
са с 9,8 % по-малко в сравнение с тези за 2016 и 2017 година. 

За багерите, освен точното изпълнение на задачите по изземване на 
планираните обеми от минна маса, с новата система ProVision® се  
постигна минимизиране на средно отклонение от проектната кота на 
изгребване, съгласно данни получени от маркшайдерски замервания. 
Това може да се смята за абсолютно точно изпълнение на технологич-
ното задание, което довежда до намаляване на разходите за повторно 
изземване или насипване на вече приключени работни площадки.

Постоянното наблюдение и контрол на целия процес се осъществява 
от минен диспечер, който има възможността да наблюдава и управля-
ва цялата дейност в рудника от контролния център. Всички останали 

инженери и специалисти от компанията , които имат отношение към 
контрола на изпълнението на горепосочените задачи, може по всяко 
време да извършват както контрол, така и корекция и добавки на тех-
нологичните задания. 

Внедряването на Dispatch и ProVision е един от примерите за постоян-
ните инвестиции в съвременни технологии за увеличаване на авто-
матизацията и подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност 
в „Елаците-Мед“ АД.

Онлайн контрол на натоварването на лентовите 
транспортьори и багерите в „Мини Марица-изток” ЕАД

Проектът е реализиран като част от Договор с референтен № ММЕ/А 
„Проектиране, доставка и монтаж на съоръжения  и оборудване за  
онлайн контрол на натоварването на лентовите транспортьори и 
багерите в „Мини Марица-изток” ЕАД и рехабилитация (проектиране, 
доставка и монтаж на съоръжения и оборудване) на системата за 
електрозахранване: енергиен мениджмънт на оборудването чрез дис-
танционно отчитане на показанията на електромерите и анализ на 
качеството на електроенергията в „Мини Марица-изток” ЕАД”. 

Ефектите от проекта са:

 • Намаляване разхода на електроенергия, отнесен към единица 
количество продукт, чрез оптималното натоварване на багери-
те и транспортьорите.

 • Увеличаване на чистото работно време чрез намаляване на 
честите спирания на транспортьорите от претоварване.

 • Подобряване фактора на мощността чрез оптимално натовар-
ване на багерите и транспортьорите.

 • Намаляване на аварийността чрез постоянен мониторинг и 
контрол на основните параметри на задвижванията на багери-
те и транспортьорите.

Система ProVision® за позициониране на машините в 
рудник „Елаците“

Система за онлайн контрол на натоварването на лентови транспор-
тьори и багери в „Мини Марица-изток“ ЕАД

С използването на тези технологии „Елаците-Мед“ АД 
успя да постигне 99% точно изпълнение на устията 
на сондажите, както и намаляване на отклоненията 
в котата за пробиване с 50%“ - инж. Младен Недков,  
зам.-директор на дирекция ИКТ в „Елаците-Мед“ АД.
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Мащабни инвестиции в нови технологични мощности

И през 2016 г. „Асарел-Медет” АД продължи да инвестира в модерни-
зацията на производствените си мощности и да подобрява условията 
на труд. 

 На 26 юни 2016 г. министърът на енергетиката г-жа Теменужка Пет-
кова откри в рудник „Асарел“ нова Циклично-поточна технологична 
линия за руда. Тя включва гумено-лентов конвейерен транспортьор 
с капацитет 3000 т/час, както и ново руднично оборудване -  един 
електрически багер „Komatsu” с обем на кофата от 15 кубически метра, 
два булдозера „Caterpillar” с гребло от 8,7 кубически метра и четири 
130-тонни автосамосвала „БелАз“, чиито гуми имат диаметър от 3 ме-
тра. 

В изграждането на Циклично-поточна технологична линия за транс-
порт на руда /ЦПТ-3/ „Асарел-Медет“ АД  инвестира 20 млн. лева. 
Анализът на първите резултати след въвеждането й в експлоатация 
показва, че ефективността на рудничния транспорт се е подобрила 

с 18,4%. Това е третата Циклично-поточна технология, която се въ-
вежда в експлоaтация в „Асарел-Медет“ АД, но е първата за транспорт 
на руда. Намаляването на автотранспортната дейност и въвеждането 
на циклично-поточни технологии за транспорт води до редуциране с 
около 40% на вредните емисии от изгорели газове от рудничните ав-
томобили. Освен екологичен ефект се постига и икономически резул-
тат заради значителното намаление на обема на произведените тон-
километри и редуциране на разходите за строителство и поддръжка 
на рудничните пътища. Това води до по-ниска себестойност на доби-
ваната руда, което е от основно значение за конкурентоспособността 
на компанията и нейната устойчивост при срив на цените на металите 
на международните борси.

Министърът на енергетиката преряза лентата и на изцяло обновената 
първа секция на Флотационното отделение на Обогатителна фабрика 
„Асарел“, където са внедрени 46 флотационни машини на финланд-
ската компания „Оutotec“, от които 8 са с обем на ваната от 160 куби-
чески метра. С извършената модернизация се постигат максимално 
добри технологични резултати и се отчита намаление на консумира-
ната електроенергия с 22,5%, което снижава себестойността на произ-
ведения меден концентрат и е от основно значение за дългосрочното 
устойчиво развитие на компанията.

Технологични преустройства „Мини Марица-изток” ЕАД

През изминалия период „Мини Мрица-изток“ ЕАД успя да реализира 
успешно своята инвестиционна програма, извършвайки сериозни 
технологични преустройства. Едно от тях е закупуването на нов ком-
пактен роторен багер К400 – това е единствено по рода си, както за 
дружеството, така и за страната, съоръжение, проектирано за специ-
фични параметри на разкривка и материал с малко вътрешно сце-
пление. Багерът е пригоден да работи при изключително сложните 
минно-геоложки условия на насипищата, за които е характерна много 
малка товароносимост на основата и именно ниското специфично 
натоварване на почвата от 0,065 MPa, което прави новата машина 
уникална за открития добив на въглища. 

Въвеждането 
на ЦПТ за транспорт на 

руда редуцира с 40% 
вредните емисии от 
изгорели газове на 

руднични 
автомобили

ЦПТ линия за транспорт на руда в „Асарел-Медет“.
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Дължината на багера е 52 метра, широчината – 15 метра, а височина-
та – 14 метра. Диаметърът на роторното колело е 8 метра, а теглото 
на самия багер е 680 тона. Проектната мощност на съоръжението е 
1300 м³/час. К400 има специфична конструкция на кофи, бункери и др. 
с предназначение срещу полепване на глинестите материали. Друга 
важна характеристика, определяща съоръжението като изключител-
но модерно, е внедрената апаратура за контролерно управление и 
видеоконтрол от най-съвременно поколение, която дава възможност 
багерът да се управлява от един манипулант. 

В дългосрочен план, реализираната инвестиция, възлизаща на 9 230 
770 лв. за дружеството ще обезпечи значително минните дейности 
във вътрешно насипище. Новият роторен багер облекчава работа-
та по осигуряване стабилитета на реализиране на минните дейности 
в южната част на рудник „Трояново-север”. Той работи за изземване 
на вторичната откривка от вътрешното насипище на рудник „Трояно-
во-1”. Част от това насипище на рудника блокира изземването на око-
ло 48 млн. т. въглища от така наречения целик под река Овчарица. За 
добиването на тези въглища през следващите 15-18 години е необхо-
димо да се изкопаят около 50 млн. куб. м. земна маса от него.

Нова спомагателна техника в „Мини Марица-изток“ ЕАД

Втора доставка еднокофови багери (с обратна кофа) на верижен ход, 
окомплектовани с чистачни устройства за гумено-лентов транспорт е 
другото ново попълнение в спомагателната техника на „Мини Мари-
ца-изток” ЕАД. Сред попълненията във въгледобивното дружество са 
и девет нови товарни автомобила IVECO, модел EUROGARGO 4x4, три 
нови тръбоклада за повдигането на тежки товари и придвижването 
им на средни разстояния, нов камион с повдигаща се работна плат-
форма (автовишка) и висока проходимост за работа в условията на 
открит добив на въглища, както и три нови противопожарни автомо-
били CAS 30 IVECO 6X6.

Геотрейдинг представи най-доброто от LiuGong, Lännen и 
Atlas Copco 

Три марки строителна механизация представи „Геотрейдинг“ АД на 
изложението СтроМа Експо 2016 – LiuGong, Lännen и Atlas Copco. 7 
машини показаха на професионалната публика какво могат на терен, 
а други 5 бяха на щанда на дружеството като стационарни експонати. 
В центъра на вниманието в демонстрационната зона бяха два вериж-
ни багера LiuGong 922E и 936Е, челният товарач 856H и минибаге-
рът 365B. За втора поредна година на изложението беше показана и 
многофункционалната машина Lännen 8800i, която освен на кариери, 
може да се използва и в строителството, при жп ремонти и при зимна 
поддръжка на пътища. В демонстрационната зона беше представен 
и валякът CA5500 на Dynapac-Atlas Copco, който е предназначен за 
уплътняване на почви. Присъстващите на събитието можеха да тест-
ват и машината за студено фрезоване Dynapac – Atlas Copco PL500. 

На щанда на дружеството ProAuto by Geotrading бяха експонирани 
кари, колесен минибагер 385B и верижен минибагер 904D на LiuGong, 
валяк CC1300 Plus на Dynapac-Atlas Copco, гуми Belshina, Barkley, 
Brigestone, земекопни продукти Hensley, смазочни продукти Rymax, 
ситови повърхности Inelas Poliuretanos и швейцарските лагери RKB.

Геотрейдинг представи нова и модерна механизация на СтроМа Експо 
2016

 „Мини Марица-изток” ЕАД 
успешно защитава свои 

проекти и усвоява безвъзмездни 
средства, предоставени от Между-
народния фонд за подпомагане на 
извеждането от експлоатация на 

АЕЦ „Козлодуй” и администрирани от 
Европейската банка за 

възстановяване и 
развитие. 



32

ПЪТЯТ НАПРЕД

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕСЪТ – РЪКА ЗА РЪКА

Всички предприятия, функциониращи в икономиката, очакват, търсят 
и наемат добре обучени кадри. Те изискват кандидатите за профе-
сионална реализация да бъдат с добри теоретически и практически 
знания и умения. За съжаление обаче, професионалното образование 
привлича все по-малко ученици през последните десетилетия. Тази 
тенденция се наблюдава не само в България, но в като цяло в Евро-
па. Причините за това са комплексни. От една страна, намаляването 
на средните специалисти е продиктувано от влошената демографска 
ситуация. От друга страна, качеството на образованието в много про-
фесионални училища запада. В същото време професионалното об-
разование често се свързва с непрестижен и нископлатен труд. 

Анализът на данните за участието на средните специалисти в Бъл-
гария обаче показва, че те заемат важно място на пазара на труда. 
Придобилите професионална квалификация са с по- висока икономи-
ческа активност, по-висока заетост и по-ниска безработица, както и 
работят в сравнително високоплатени и високо продуктивни сектори 
на икономиката. Тези показатели поставят представянето на групата 
на средните специалисти на пазара на труда над тези с общообразо-
вателна подготовка и едно стъпало под висшистите. 

Напоследък в общественото пространство започна да се обръща все 
по-голямо внимание на проблема с липсата на професионално под-
готвени кадри и през последните години държавата предприе реди-
ца стъпки, за да започне реформа в образователната системата. Това 
включва извършването на някои нормативни промени, както и при-
емането на Стратегия за развитие на професионалното образование 
и План за изпълнението й. Един от основните аспекти на промяната 
е въвеждането на образование чрез работа (дуално обучение), което 
бавно започва да навлиза в практиката на образованието.

Но за постигането на качествено професионално образование е не-
обходимо двете главни страни – училището като образователна ин-

ституция и бизнесът като субект, осъществяващ практическото обуче-
ние и наемащ работна сила, да са заинтересовани да работят заедно 
– ръка за ръка. 

Отговорните минни компании в България отдавна си дават сметка, че 
образователната система е ангажимент не само на държавата. През 
последните години намериха реализация редица инициативи в тази 
сфера, резултатите от които са впечатляващи и видими, особено за 
местните общности. Част от тях ще ви представим тук.

Успех в дуалното обучение

„Асарел-Медет” АД е един от най-активните участници в пилотния 
проект за въвеждане на дуално професионално обучение в община 
Панагюрище, който съответства и на браншовата стратегия за подго-
товка на кадри за минерално-суровинната индустрия. От стартиране-

Ученици, обучавани по системата на дуално образование на практика 
в „Асарел-Медет“ АД.
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то на проекта в Професионалната гимназия в гр. Панагюрище са при-
ети общо 64 ученици в специалности, заявени от компанията: „Минна 
електромеханика“, „Добивни и строителни минни технологии”, „Обо-
гатителни, преработващи и рециклационни технологии”, „Автотранс-
портна техника“ и „Пътно-строителна техника“.

За учителите от Професионалната гимназия, които преподават в спе-
циалности, касаещи „Асарел-Медет” АД, е организирано практическо 
обучение по прилаганата технология и използваната техника за от-
крит добив и обогатяване на полезни изкопаеми. За пoдoбpявaнe нa 
учебната cpeдa са извършени и цялостни ремонти на кабинети за спе-
циалностите, заявени от дружеството - ремонтирано е помещение и е 
обособена работилница по автотранспортна техника, дарен е автомо-
бил УАЗ, пригоден за учебни цели, изработени са табла, макети и схе-
ми на автомобилни детайли от учебния център на „Асарел-Медет“ АД. 
Работата в реална работна среда от 16-годишна възраст е безценен 
опит - на учениците се поверяват сложни и скъпи машини, те работят 
наравно с по-опитни колеги и имат възможността да започнат работа 
веднага след завършването си, без да губят време в допълнителна 
подготовка. 

Дуалното обучение стартира и в „Мини Марица- изток“ ЕАД 

По решение на ръководството на най-голямото въгледобивно друже-
ство у нас - „Мини Марица-Изток“ ЕАД, за учебната 2016-2017 г. старти-
ра партньорско споразумение с Професионалната гимназия по елек-
тротехника и технологии „Георги Сава Раковски“ – гр. Стара Загора 
за обучението на 15 ученика по специалност „Електрообзавеждане на 
производството“, професия „Електротехник“. За учебната 2017-2018 г. 
е изпратено официално предложение за включване в обхвата на про-
екта на специалността „Машини и съоръжения за добивната промиш-
леност и строителството“, професия „Машинен техник“ предлагана от 
Професионална гимназия  „Св. Иван Рилски“ в Раднево. 

Дуалното обучение в „Мини Марица-Изток“ ЕАД се въвежда чрез учас-
тие в проекта „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на 
дуалното обучение в българската  образователна система 2015- 2019 
г.“ . В случай, че предлаганата професия „Машинен техник“  не бъде 
включена в рамките на проекта „Мини Марица-изток“ ЕАД ще сключи  

договор за съвместна работа в рамките на Наредба №1 от 08.09.2015 
г. за условията и реда за провеждането на обучение чрез работа.

Стажантската програма на Елаците-Мед – отличен опит за 
бъдещи професионалисти
  

Стажантската програма на „Елаците-Мед“ АД е част от корпоративната 
социална отговорност на дружеството и важен елемент от ефективна-
та политика по управление на човешките ресурси. Тя е платена и се 
провежда от юли и до септември в реална работна среда в Обогати-
телен комплекс, с. Мирково, и в Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе.  
В програмата участват студенти, завършили III, IV и V курс, или млади 
специалисти без стаж по специалността. „Елаците-Мед“ АД предлага 
на стажантите работа в мотивиран екип и отлична възможност за 
придобиване на практически познания и умения. Бъдещите млади 
специалисти работят под ръководството на професионалисти с богат 
опит в минерално-суровинната индустрия. 

Досега в Стажантската програма са се обучавали над 180 студенти 
от различни специалности от висши учебни заведения в страната. 
През 2017 г. стажантите са от Минно-геоложки университет „Св. Иван 
Рилски“, Технически университет, УНСС,  Софийски университет „Св. 
Климент Охридски”, Химико-технологичен и металургичен универси-
тет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Университет по 
архитектура, строителство и геодезия, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ВТУ „Св. 
Св. Кирил и Методий“ и Стопанска Академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов. 
Те придобиват опит в участък „Пробивно-взривни работи“, участък 
Добивен“, отдел „Геоложки“, отдел „Маркшайдерски“, отдел „Геотех-
нически“, цех „Водно и хвостово стопанство“,  цех „Мелнично-флота-
ционен“,  цех „Средно и ситно трошене“, цех „Корпус едро трошене“, 
дирекция „Автоматизация“, дирекция „Финанси“ и дирекция „Човешки 
ресурси“. 

Успехът на програмата е доказан  в продължение на седем години. 
Летните стажантски програми повишават мотивацията на студенти-
те и подпомагат кариерното им ориентиране, а техните наставници 
са удовлетворени, че са запалили искра и желание у младите хора за 
бъдещо професионално развитие в бранша. Най-успешно представи-
телите се стажанти стават част от екипа на „Елаците-Мед“ АД. 

Ученици, обучаващи се по дуалната система в гр. Стара Загора.

На 4 юли 2017 г. в Обогатителен комплекс, с. Мирково, започна сед-
мата стажантска програма на „Елаците-Мед“ АД, в която участват 23 
студенти. 
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Стажантските програми на „Дънди Прешъс Металс“ ЕАД – 
практика с бъдеще

Дванадесет години подред Дънди Прешъс Металс инвестира в обра-
зованието на младите хора, като предоставя възможност на ученици 
и студенти да учат и придобиват опит в рамките на лятна стажантска 
програма.

С традициите си в осигуряването на практически опит в реална работ-
на атмосфера дружеството е подкрепило десетки студенти по пътя им 
към различни специализирани области като геология, геомеханика, 
маркшайдерство и минно инженерство. Големият интерес на студен-
ти от различни университет за стаж в рудник „Челопеч“ е повод дру-
жеството всяка година да обновява и развива своята стажантска про-
грама. Новост от последните три години е възможността студенти от 
гр. Крумовград и района да се обучават в различни отдели на „Дънди 
Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, като по този начин се подготвят прак-
тически за бъдещото производство в Крумовград. През 2016 г. близо 
400 студенти от различни специалности са кандидатствали по обяви-
те в различните отдели на компанията. За втора година 6 студенти 
имат възможност да се запознаят с работата на екипа в Крумовград. 

Стажантските програми осигуряват двупосочна полза – за студентите 
и за дружеството. От голямо значение е мотивацията на младите хора, 
която демонстрират в първите си стъпки в реална работна среда. Бла-
гоприятно за дружеството е наемането на млади хора с подходящо 
образование и мотивация. Опитът показва, че такива стажанти при-
добиват бързо опит и след като бъдат наети на работа, претърпяват 
бързо професионално развитие.

Практическо професионално обучение – знания в реална 
среда

Създадена през 2007 г. от Дънди Прешъс Металс Челопеч, Програ-
мата за практическо  професионално обучение се развива в успешно 
партньорство, както с професионални училища в региона на Сред-
ногорието, така и с други индустриални партньори, развиващи дей-
ността си в близост до рудник „Челопеч“. Заложена като програма за 
придобиване на практически умения в реална работна среда и над-
граждане на теоретичните знания, младежи, завършили средното си 
образование работят по две направления – Механоподдръжка и Елек-

тро и КИПиА поддръжка в обогатителна фабрика „Челопеч” и в РМЦ. 
През 2017 г., когато се отбелязва десетата годишнина от началото на 
програмата, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД има обучени 36 чо-
века, от които 30 са намерили своята реализация в дружеството.  

С успешния опит от Програмата за практическо  професионално обу-
чение в Челопеч, „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД разработи 
и прилага от 2017 г. Център за обучение, съвместно с Професионална 
гимназия по транспорт „Хр. Смирненски“ и община Крумовград.

Подкрепа на бъдещите минни специалисти – сътрудничество 
с МГУ „Св. Иван Рилски“

Оценявайки значимостта на доброто образование и изграждането на 
професионализъм в бъдещите минни инженери, „Дънди Прешъс Ме-
талс Челопеч“ ЕАД подпомага развитието на качествено академично 
образование, като подкрепя Минно-геоложки университет „Св. Иван 
Рилски“. Като си партнира по различни проекти и инициативи с биз-
неса – оборудване на специализирани лаборатории, стипендиант-
ски и стажантски програми за студенти, обучение и квалификация на 
преподаватели, обогатяване на библиотечния фонд на университета, 
развитие на научно-изследователската дейност и др. – единственото 
специализирано учебно заведение, обучаващо кадри за професиите в 
минната индустрия, сближава академичното образование с практики-
те в производството, като по този начин подготвя кадри за реалните 
пазарни условия. 

„Образование за всички“ в Панагюрище

С реализирането на проекта „Образование за всички“ фондация „Аса-
рел“ осигурява условия за равен достъп до образование на учени-
ци от 8 до 12 клас, които са в неравностойно социално положение. 
Проектът се осъществява в партньорство с Община Панагюрище и 
ръководствата на всички шест училища в общината, като се изисква 
учениците да отговарят на определени социални критерии. През 2016 
година проектът на фондация „Асарел“ бе включен в дарителската 
кампания „Избери, за да помогнеш“ на „Райфайзенбанк“, която подпо-
мага инициативи в областта на здравеопазването, социалната сфера, 
култура и образование и опазване на околната среда. 

Обучение на стажанти в рудник „Челопеч“

Практическо професионално обучение в Крумовград
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По „Образование за всички“ се осигуряват безплатни учебници на де-
цата от социално слаби семейства. Тези от тях, които имат отличен 
успех и по-малко от 5 неизвинени отсъствия, получават стипендии от 
фондацията. Чрез тази инициатива се оказва подкрепа и на социално 
слаби жители на общината, които са надхвърлили ученическата въз-
раст, но са записали задочна форма на обучение в Професионална 
гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм, гр. 
Панагюрище. Те получават подкрепа за транспорт и закупуване на 
учебни помагала.

Проектът „Образование за всички“ цели превенция на преждевре-
менното отпадане от образователната система на ученици от соци-
ално слаби семейства, които са в гимназиален етап на обучение. Съ-
щевременно значително се повишава мотивацията на тези деца и се 
насърчава личностното им развитие. Идентифицирано е, че част от 
предпоставките за ранно напускане на училище, са липсата на сред-
ства за транспорт и средства за учебници  след 7-ми клас.

През 2016 г. са осигурени безплатни учебници за 122 деца. Така об-
щият брой подпомогнати ученици от стартиране на програмата до на-

стоящия момент е 535. От стартирането на проекта „Образование за 
всички“ до настоящия момент са вложени общо 44 238 лв. Анализите 
показват, че над 90% от подпомогнатите ученици са повишили успеха 
си. Мнението на директорите на училища и на самите педагози е, че 
така се е повишило и качеството на учебно-възпитателния процес, а 
учениците са по-подготвени и по-мотивирани. 

Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение 
„Челопеч“

Частната профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Челопеч“ 
е създадена през 1995 г., като единственото езиково учебно заведе-
ние в региона на Средногорието. И до днес, благодарение на анга-
жимента на Дънди Прешъс Металс Челопеч, училището функционира 
като единствената в България частна фирмена профилирана гимна-
зия. Издръжката на училището се осъществява на 80% от миннодо-
бивното дружество.

Училището е с 5-годишен срок на обучение, с прием след 7-и клас и 
учебен план за езикова гимназия, утвърден в Министерство на обра-
зованието. Приемът в гимназията се осъществява чрез разработена 
от училището приемна кампания, която включва и приемен изпит. 
През последните три години възпитаниците на ЧПГЧО „Челопеч“ по-
казват много високи резултати на изпитите за външно оценяване и се 
нареждат сред първите три в Софийска област.  

Близостта с Дънди Прешъс Металс Челопеч дава възможност на уче-
ници от 11 клас през лятната ваканция да участват в стажантските 
програми на дружеството.

Ученици и учители от гимназията разработват и изпълняват съвмест-
ни проекти по различни международни програми, партнирайки си с 
училища от страната и чужбина. Преподаватели от ЧПГЧО „Челопеч“ 
участват и в образователни проекти на дружеството – повишаване на 
чуждоезиковата и IT компетентност на служителите.

Възпитаниците на ЧПГЧО „Челопеч“

С проект „Образование за всички“ „Асарел-Медет“ АД подпомага 
ученици в неравностойно социално положение.
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Минерално-суровинната промишленост с нейното значение за ос-
таналите сфери на индустрията привлича все по-голямо внимание 
върху начина, по който функционира и методите, които използва за 
опазване на здравето и съхранение на околната среда. С търсенето 
на отговорност от заинтересованите страни в добивния бранш с бър-
зи темпове навлизат ново разбиране за грижата към околната среда, 
ползата за обществото и развитието на регионите, в които действат 
минни предприятия. Правят се значителни инвестиции в научни про-
екти и изследвания за минимизиране и рециклиране на отпадъците 
от производството. Ето защо не е изненадващо, че много от най-до-
брите световни примери за защита на значими местообитания, въз-
становяване на зони с емблематични природни характеристики или 
опазване на важни културно-исторически паметници, идват от мин-
ната индустрия. 

Българската минна индустрия също не изостава от тази тенденция. 
Част от усилията в тази посока са примерите на водещи добивни ком-
пании у нас, които ще представим тук.

Алтернативи за използване на рекултивираните 
хвостохранилища 

От 2011 г. Дънди Прешъс Металс реализира петгодишен иновативен 
проект за отглеждане на растения на терен в близост до хвостохрани-
лище „Челопеч“. Той се извършва съвместно с екип специалисти от 
Лесотехнически университет – гр. София и отдел „Опазване на окол-
ната среда“ в дружеството. 

Проектът „Полеви тестове на хвостохранилище „Челопеч“ започва 
с подготвителни проучвателни дейности. Отглеждането на етерич-
но-маслени култури в района на Подбалканските полета е бил тра-
диционен отрасъл в миналото и това насочва специалистите към 
отглеждане и анализиране на шипки, маслодайна роза, лавандула и 

др. Отглеждането на тези култури има висок икономически ефект, тър-
сени са на международния пазар, а за някои от тях има екологични 
и биологични предпоставки за отглеждането им върху деградирани 
земи, тъй като не са претенциозни по отношение на почвеното пло-
дородие.

Целта на провежданите изследвания в рамките на проекта е да бъдат 
изучени, от една страна възможностите за възстановяване на нару-
шените земи и ползването им в стопанско производство, а от друга 
– възможностите за адаптация на видове етерично-маслени култури 
да растат, да се развиват и да дават стопански оправдана продукция. 

За провеждането на полевите тестове са изградени експериментални 
участъци в района на хвостохранилището на „Дънди Прешъс Металс 
Челопеч“ ЕАД. Тестовата площадка имитира условията на хвостохра-
нилището, след като то бъде рекултивирано. Теренът, върху който се 
осъществиха полевите тестове е с обща площ от 5 дка. 

Проект „Полеви тестове на хвостохранилище „Челопеч“
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В рамките на изпълнението на проекта ежегодно се проследяваха и 
изследваха растежът и развитието на етерично-маслените и лечебни 
култури. Изследваше се начинът на презимуване на растенията, отчи-
таше се качествения състав на водата в почвата, почвените субстрати 
и хвоста, електропроводимост и pH, взети бяха растителни проби за 
химически анализ за установяване на адсорбираните елементи, на-
правени бяха биометрични изследвания на растенията и продукци-
ята. 

В края на 2016 година проектът приключи и специалистите на Лесо-
технически университет обобщиха данните от петгодишните си на-
блюдения върху културите в различните тестови зони.

Благодарение реализацията на този проект, изцяло иницииран и фи-
нансиран от „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, ще бъде избран 
най-подходящ метод за рекултивация на хвостохранилище „Челопеч“, 
което ще предостави възможности за устойчиво ползване на това съ-
оръжение. Другата много важна страна от проекта е, че с помощта на 
доброто планиране и проведените проучвания и тестове, след при-
ключване на рекултивацията, местната общност ще може да развива 
земеделие, отглеждайки етерично-маслени култури на подобен терен.

Техническа и биологична рекултивация в „Елаците-Мед“ АД

В изпълнение на Програмата по опазване и възстановяване на окол-
ната среда, в района на находище „Елаците“ се реализират редица 
мероприятия. Сред тях са техническа и биологична рекултивация на 
източното съоръжение за съхранение на минни отпадъци (източно 
насипище) в рудник „Елаците“ и площи от въздушния откос на съоръ-
жение за съхранение на минни отпадъци – хвостохранилище „Бен-
ковски 2“ към Обогатителен комплекс. 

От 2010 г. до средата на 2017 г. на източното насипище технически 
и биологично рекултивирани са приблизително 305 дка от съоръже-
нието.

Рекултивация на площи от въздушния откос на хвостохранилище 
„Бенковски-2“ се изпълнява от 2016 г., като до момента технически и 
биологично рекултивирани са около 170 дка.

Проект „Ада тепе“ - с грижа за хората и околната среда 

Отговорността на една минна компания към хората и околната сре-
да не започва с началото на добивните дейности. С това разбиране 
и с опита си от взаимодействието с местните общности в Челопеч и 
Крумовград, с общинските власти и гражданските сдружения, Дънди 
Прешъс Металс се ангажира със значим проект като проследяване на 
качеството на параметрите на околната среда дълго преди началото 
на добивните работи по проект „Ада тепе“ край Крумовград.

И ако в Челопеч има реално случваща се добивна и преработвателна 
дейност вече над 80 години, то в  Крумовград изграждането на открит 
рудник за добив на златосъдържащи руди е в своето начало – строи-
телни дейности се осъществяват от септември 2016 г. Качеството на 
средата, в която хората живеят и работят, е едно от първите предизви-
кателства по пътя на разработване на едно находище. 

Разчитайки на опита си в набирането на данни от развитата мони-
торингова мрежа в околностите на предприятието в Челопеч и бла-
годарение на непрекъснатия процес на взаимодействие с общността 
в Крумовград, „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД разработи, 
реализира и поддържа проект за постоянно наблюдение на фини пра-
хови частици във въздуха, вибрации и отложен прах върху земната 
повърхност. Пунктовете за измерване са разположени предимно в 
населените места в близост до рудник „Ада тепе“, община Крумовград.

Стартирал през 2015 г., една година преди началото на строителни-
те дейности на бъдещия рудник, проектът осигурява мониторинг на 
опасните за човешкото здраве фини фракции прах в атмосферата в 
населените места в близост до минен обект „Ада тепе“, както и на ви-
брациите, предизвикани от дейности на дружеството, които биха мог-
ли да въздействат върху близките населени места. С цел да осигури 
качествено изпълнение на измерванията са закупени и монтирани 
3 уреда за измерване на прах в атмосферния въздух, един уред за 
измерване на сеизмични вълни и 9 уреда за измерване на отложен 
прах, които не са автоматизирани и отчитат отложения прах върху 
земната повърхност в осем локации в близост до минния обект.

Наблюдението на тези два фактора – фини прахови частици и ви-
брации - е обвързано със здравето и безопасността, тъй като дава 
възможност за управление на потенциалния риск от заболявания, 

Рекултивирани площи в района на Рудник „Елаците“

Пункт за проследяване качеството на околната среда в гр. Крумовград.
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предизвикани от превишени концентрации ФПЧ в атмосферата. Пре-
доставянето на информация за компонентите на околната среда е част 
от изпълнението на поетите ангажименти на Дънди Прешъс Металс 
Крумовград, свързани с опазването на околната среда и здравната за-
щита на местното население. Данните са предоставени по достъпен 
начин за всеки желаещ да се запознае с изследването. 

Партньор в развитието на мрежата е община Крумовград, както и хо-
рата, в чиито частни имоти са разположени точките за мониторинг. 

Освен проекта за развиване на мониторингова мрежа за наблюдение 
на фини прахови частици във въздуха и вибрации в населени места в 
близост до рудник „Ада тепе, Дънди Прешъс Металс Крумовград реа-
лизира и други три проекта - „Изследване на стабилността на жилищ-
ните сгради в района на минния обект“, „Анализ на здравния статус 
на населението“ и „Подобряване на хабитатите на защитени видове 
костенурки (шипоопашата и шипобедрена)“.

Група ГЕОТЕХМИН приключи пилотния проект „Зелена ръжда“ 

През 2016 г. групата фирми ГЕОТЕХМИН завърши успешно пилотен 
проект за пречистване на води и терени, замърсени с уран, тежки ме-
тали и металоиди. Той бе осъществен в модулна експериментална ин-
сталация, разположена на територията на ПХП „Металург“, гр. Бухово, 
в рамките на проект за почистване и рекултивация на замърсените те-
рени. До ликвидирането на уранодобива в България на площадката е 
функционирал хидрометалургичен завод и е имало хвостохранилище.

За реализацията на проекта е използвана технология за пречиства-
не на киселинни руднични води на японската Мицубиши Матириълс 
Текно Корпорейшън (ММТЕС), с която група ГЕОТЕХМИН има дълго-
срочно сътрудничество. Възложител от българска страна е Геотехмин 
ООД, а изпълнител – Геострой АД.

Технологията на ММТЕС е известна с наименованието „Зелена ръж-
да“. Тя е успешен пример за управление на отпадъци и екологичен ин-
женеринг. За група ГЕОТЕХМИН това е един от иновативните проекти, 
свързани с опазването на околната среда.  Технологията се базира на 
химичен метод и е комбинация от три процеса: редукция, адсорбция 
и утаяване, което я прави уникална. Експерименталните резултати в 
рамките на пилотния проект показват, че с прилагането на японското 

ноу-хау се постига едновременно отстраняване на повечето тежки хи-
мически елементи и радионуклиди в процеса на неутрализация чрез 
циркулация на утайката. Крайният продукт на реакцията е магнетит с 
включени тежки метали, който е химически стабилен твърд отпадък. 
Технологията „Зелена ръжда“ има предимства пред биологичния ме-
тод за пречистване, при който са необходими по-големи терени и се 
изисква много по-дълго време.  

След завършването на съвместните изпитвания в гр. Бухово, техно-
логията може да се прилага както за рекултивация на замърсени те-
рени, така и за пречистване на замърсени с тежки метали, металоиди 
и радионуклиди води на различни обекти както в България, така и в 
други страни.

Зелени практики в Имерис Минералс България

Добивът и производството на нерудни полезни изкопаеми е енер-
гоемък и ресурсоемък процес, който носи риск от екологично въз-
действие, свързано с потреблението на невъзобновяеми природни 
ресурси и отделянето на газове в атмосферата. Това налага и необхо-
димостта от прилагане на мерки за предотвратяване на негативното 
въздействие върху околната среда, непрекъснат контрол и наблюде-
ние на процесите, както и изпълнение на цели и програми за подо-
бряване на екологичната резултатност. 

Контролът върху екологичните рискове и поставянето на цели за тях-
ното минимизиране са основни приоритети на екологична политика 
на  Имерис Минералс България АД.  Осъзнавайки отговорността си 
към средата, дружеството работи с увереност, че устойчивото разви-
тие на бизнеса включва като необходимо условие непрекъснатото 
намаляване на въздействието върху околната среда или т.нар. еколо-
гичен отпечатък от дейността. 

През последните 5 години Имерис Минералс България АД успя да на-
мали драстично емисиите на прах във въздуха след успешното въвеж-
дане в бентонитовото, перлитовото и зеолитовото производства на 
филтрите „Метеко“ и изпълнява европейските норми за емисии прах в 
околната среда. Всичките  замервания на наблюдавани чрез собствен 
мониторинг 16 неподвижни източници на емисии доказват стойности 
на НДЕ прах под 20 mg/Nm3.  През миналата година в бентонитовото 
производство се премина на природен газ, като се преустанови из-
ползването на мазут в производствените  процеси.   

Реализация на проект „Зелена Ръжда“ на групата ГЕОТЕХМИН

Екологичен продукт (Агроперлит) на Имерис Минералс, приложен в 
селското стопанство за хидропонно отглеждане на зеленчуци
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Възстановяването на нарушени терени вследствие на добивната дей-
ност по кариери за добив на бентонитови, перлитови и зеолитови 
суровини се осъществява чрез изпълнение на разработени проекти, 
като поетапно се изпълняват дейностите по техническата и биологич-
на рекултивации. 

Техническата рекултивация на отработените площи на кариерата за 
бентонитови глини започва през 2009 г. с нанасяне и разстилане на 
хумусни маси. През есента на 2011 г. е изпълнен и първият етап на 
биологичната рекултивация, включващ затревяване на 32 дка площи. 
През пролетта на 2012 г. започна вторият етап на рекултивацията на 
още 20 дка, състоящ се в засаждане на 50 хил. бр. фиданки под форма-
та на лесозащитен пояс в близост до населено място.

На рекултивирани площи се поставиха и кошери с пчели, като получе-
ният мед се предава по време на благотворителни кампании.
Друг примери за отговорно отношение към околната среда на Имерис 
Минералс България са ежегодно провежданите „Зелени дни“ в дру-
жеството - част от инициативите в по случай Седмицата на гората. С 
доброволното участие на работници и служители се извършва зале-
сяване и отглеждане на дървета, храсти и цветя за облагородяване 
на терени около работните места и производствените и администра-
тивни сгради. В рамките на инициативата, тази година служителите на 
Имерис Минералс България засадиха в пространството около Завода 
за бентонитови продукти 20 дръвчета от иглолистни и широколистни 
видове (ела и липа). 

За 2016 година по изпълнени задължения за рециклиране и опол-
зотворяване отпадъци от опаковки и издаден сертификат от „ЕКОПАК 
България“ дружеството е допринесло значително за опазване на при-
родата.

Първото лавандулово масло от насажденията на окисно насипище на 
„Асарел-Медет“ АД.

През 2016 г. 
Имерис Минералс България:

Спестява 1 232  куб.м. вода

Спасява от изсичане 504 дървета

Спестява 256 489  квч. електроенергия

Намалява обема на депонираните отпадъци 
на градските депа с 169 куб.м.

Спестява  155 барела петрол

Имерис Минералс България АД изпълнява груповите политики за 
опазване на околната среда, като разработва и Система за управле-
ние на околната среда, съгласно Стандарт ISO 14001:2004, както и по-
литика за Устойчиво развитие на процесите. 

Произведено е първото масло от лавандуловите насаждения 
по Окисно насипище в „Асарел-Медет“АД

Произведено е първото масло от лавандуловите насаждения по Окис-
но насипище на рудник „Асарел“. „Добитата продукция е в размер на 
110 килограма лавандулов цвят, който вече е преработен“, обясни 
инж. Йордан Рабухчиев, който е минен инженер в „Асарел-Медет“АД и 
консултант по проекта. 

Лавандулата бе засадена по откоса на Окисно насипище преди две 
години на обща площ около 1 декар с експериментална цел. Опреде-
лените опитни петна бяха покрити със зелено мулчиращо платно, за 
да не се окопават растенията. Извършена бе и подготовка на почвата 
с хумус и пепелина. Лавандуловите насаждения са част от проект за 
рекултивация на Окисно насипище, който е на стойност над 10 мили-
она лева и се реализира за първи път в света. Уникалното при него 
е, че се извършва техническа и биологична рекултивация на такова 
минно съоръжение, което още е в процес на експлоатация. 

Реалният добив от лавандуловите насаждения ще се види след поне 
четири години, колкото време е нужно, за да се развият растенията. 
Първото шишенце с лавандулово масло вече е изложено във фирме-
ната експозиция на „Асарел-Медет“АД. 
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БЕЗОПАСНОСТТА КАТО ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ
Здравословните и безопасни условия на труд са едно от основните 
човешки права, а тяхното осигураяване е съществена област от упра-
влението на всяка компания. Основната цел е да се съхрани здравето 
и трудоспособността на заетите в него, да се предпазят от неблаго-
приятните въздействия и рискове, свързани с условията на производ-
ство и с изпълнението на трудовите им задължения.

Поради своята специфика, минерално-суровинната индустрия е един 
от отраслите, които носят значителен риск за безопасността и здраве-
то на своите работещи. За съжаление, злополуките и авариите на ра-
ботното място все още са част от негативната статистика в отрасъла. 
За това гарантирането на такива условия трябва да бъде приоритет за 
всяка отговорна минна компания и основен аспект от ангажиментите 
на нейното ръководството. Всяко дружество от бранша трябва да вло-
жи достатъчно ресурс за въвеждане на водещи стандарти за безопас-
ност и да прилага най-добрите практики в тази област. 

Не са малко компаниите от сектора, които са възприели грижата за 
работещите и сигурността на работното място като основна ценност 
в своята корпоративна политика и дейност. За това не е учудващо, че 
в България от години има минни компании с нулев травматизъм на 
работното място. Това е резултат от ежедневна работа, активни дей-
ности по превенция и контрол на всички процеси в тази област.

Ще ви представим само някои от примерите по отношение на безо-
пасността, с които българската минерално-суровинна индустрия може 
да се гордее. Надяваме се че опита на най-добрите ще послужи за 
пример и мотивация за всички компании от сектора да подобрят своя-
та политика и да защитят най-ценния си ресурс – хората.

„Златните правила“ на Дънди Прешъс Металс – новият подход 
към безопасността

Грижата за здравето и осигуряването на здравословни и безопасни 
условия на труд са сред основните приоритети на дружествата на 

Дънди Прешъс Металс в България. Безопасността като тема присъст-
ва неизбежно в ежедневието ни, но особен смисъл придобива в про-
изводството, където многообразието от дейности изисква внимание, 
планиране и управление всекидневно и от всеки един от нас. И макар 
самодисциплината да е от решаващо значение при спазването на 
правилата за безопасност, то създадените условия на територията на 
даден промишлен обект и взетите превантивни мерки способстват за 
ограничаване на потенциалните рискове от злополуки.

За 2016 г. служителите на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД изра-
ботиха 2 000 000 човеко-часа без наранявания и загуба на работно 
време и всеки един успя да свърши работата си и да се върне жив 
и здрав при семейството си. Това е значим успех, но не и краят на 
пътя към безопасността и постигане на култура за опазване на коле-
гата. Ръководството на Дънди Прешъс Металс в България осъзнава, 
че веднъж започнат пътят към осигуряване на здравословни и безо-
пасни условия на труд се променя динамично и е свързан с новости, 
задълбочена работа с хората и значителни инвестиции. Най-важното, 
обаче, е всеки работещ на територията на Дънди Прешъс Металс да 
усети значението на безопасността за себе си, за колегата му и да по-
иска да се прибира жив и здрав всеки ден. Екипът по БЗР, с подкрепата 
на ръководството, подпомага всеки да участва и осъзнава значението 
на опазването на здравето и живота – за себе си и за колегата си.

Един иновативен подход, който Дънди Прешъс Металс в България 
прилага в посока на практиките по безопасност, е въвеждането на 
златни правила – основни правила, спазването на които осигурява 
по-сигурна и безопасна работна среда. Те се отнасят за всеки, неза-
висимо дали е служител на ДПМ, служител или работник на подизпъл-
нител или външна организация, който извършва някаква дейност на 
територията на Дружеството. 

С въвеждането на седем златни правила, като елемент в системата по 
безопасност на минните дружества, се цели осигуряване на адекватни 
мерки за управление на идентифицираните рискове.   
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СЕДЕМТЕ ЗЛАТНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ СА:

1. Проверка за алкохол в дружеството – въвежда мерки за недо-
пускане на лица, употребили алкохол на територията на Друже-
ството. С оглед характера и условията на производството, Дру-
жеството въвежда нулева толерантност по отношение на лица, 
употребили алкохол. Процедурата се прилага за всеки, който вли-
за или се намира на територията на Дружеството, независимо от 
причината за това.

2. Разединяване и обозначаване – цел на това златно правило е да 
се осигури единен процес при работа, съответстващ на норма-
тивните изисквания и на най-добрите работни практики за оси-
гуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Преди 
започване на работа, включваща поддръжка, монтаж, инспекция, 
тестване или почистване на машини, оборудване и системи, те 
трябва да бъдат разединени от източника им на работно захран-
ване и обозначени. Всеки, който ще работи по оборудване, е длъ-
жен да го разедини и обозначи. 

3. Работа на височина – това златно правило регламентира мерки-
те, които всеки служител на Дружеството, служител на подизпъл-
нител или посетител на територията на Дружеството, трябва да 
спазва при извършване на работа на височина - дейност, при 
която съществува риск от падане или пропадане от едно ниво 
на друго, при разлика между нивата над 1.5 метра, които не са 
обезопасени срещу падане, или дейности, извършвани върху по-
върхности с низходящ наклон над 60°, вкл. кошници на сервизни 
машини и подвижни работни площадки.

4. Влизане и работа в ограничени пространства – златното правило 
дефинира изисквания за работа при влизане в ограничено прос-
транство - частично или изцяло затворено място, в което, поради 
затворения му характер може да се появяват опасности. Примери 
за ограничени пространства са шахти, резервоари, кладенци, за-
крити канали, затворени съдове и др.

5. Работа с повдигателни съоръжения и товарозахващащи прис-
пособления – предвид съществуващият риск от инциденти и 
наранявания, свързани с повдигане, спускане и преместване на 
товари, и многообразието от повдигателни съоръжения и това-
розахващащи приспособления, с това златно правило се опре-
делят квалификациите на хора, които могат да работят с такова 
оборудване, както и изискванията за работа с всяко съоръжение.

6. Работа с мобилно оборудване, правоспособности и обучения - 
Работещите с мобилно оборудване, собственост на Дружеството, 
трябва да притежават валидни свидетелства за правоспособност, 
да са преминали обучение за работа със съответния тип и модел 
мобилно оборудване, и да бъдат инструктирани за дейността.

7. Незакрепен масив – предвид спецификата на дейност на друже-
ството в Челопеч и осигуряването на безопасност в подземния 
рудник, с това правило се определя безопасното положение на 
хора спрямо веждата на добивна камера и се забранява влиза-
нето под неочукан и незакрепен таван на прокарвана минна из-
работка.

Освен, че насърчават Културата за опазване на колегата, златните 
правила са демонстрация на практиката в Дънди Прешъс Металс за 
ръководене чрез пример. Разбирането и спазването на Златните пра-
вила е грижата към собственото здраве и това на колегите.
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Безопасност и здраве – основни ценности в Имерис Минералс 
България

Безопасността и здравето са основни ценности за всички експлоата-
ционни звена на Imerys, независимо от това къде по света е разполо-
жено звеното или ролята, която изпълняват съответният служител или 
изпълнител. Imerys задава количествени цели, за да насърчава непре-
къснатото подобряване на културата на безопасност, но ние вярваме, 
че безопасността е най-вече за хората.

Всяко от експлоатационните звена в Imerys създава свои програми 
за безопасност и здраве, съобразени със местоположението си. Тези 
програми са част от системата за безопасност на Imerys, която се дви-
жи от следните принципи:

 • Демонстрирана отдаденост на лидерството

 • Интегриране на безопасността и здравето в план-графика, про-
изводството и разходите

 • Идентификация и контрол на опасностите и елиминиране или 
намаляване на рисковете на работното място

 • Спазване и непрекъснато подобрение чрез добре проектира-
ни системи, обучение и комуникация

 • Отчетност на всички организационни нива

 • Обучения, компетенции и ангажираност на служители и изпъл-
нители

 • Всеобхватно управление на инциденти и споделяне на науче-
ните уроци

 • Осъзнаване, че в много случаи поведението и решенията са 
основната причина за инциденти

Компанията счита спазването на стандартите за здраве и безопасност 
като условие за работещите в Imerys, и потвърждава, че проактивната 
култура на здраве и безопасност може да бъде разработена само в 
партньорство между мениджмънт, служители, изпълнители, посетите-
ли и в общностите, където се извършва дейност.

В „Имерис Минералс България“ АД функционира един общофирмен 

Комитет по условия на труд, който всеки месец участва съвместно с 
представителите на Ръководството в специализирани заседания по 
проблемите на безопасността и здравето. На тези заседания се раз-
глеждат актуалните проблеми, свързани с безопасната работа в трите 
завода, разглеждат се всички допуснати нарушения на правилата за 
безопасност, инциденти, злополуки и случаи близки до инцидентите. 
Дават се становища и препоръки за отсраняване на нередностите по 
безопасна работа на конкретни работни места и производствени ма-
шини и съоръжения. Дискутират се инвестиционните задачи и про-
ектни решения за подобряване условията на труд.

„Имерис Минералс България“ АД има сключен договор със Служба 
по трудова медицина, която изпълнява задълженията си по прило-
жена годишна работна програма. Сключен е договор за допълнител-
но здравно осигуряване с пълен пакет осигуровки за профилактика, 
доболнична и болнична медицинска помощ. Ежемесечно се следи 
заболеваемостта с временна неработоспособност и при необходи-
мост се оказва съдействие за по-добро и бързо излекуване на забо-
лелите работници. Приоритетна област е навременното разкриване 
и предотвратяване на значимите заболявания чрез организация на 
профилактични медицински прегледи. Ежегодно се извършват меди-
цински изследвания и специализирани прегледи на всички работещи. 
За жените се провеждат гинекологични и мамографски изследвания, 
за работещите в запрашена среда преминават през фунционално из-
следване на дишането и преглед при пулмолог. Петнадесет работни-
ци и служители получиха сертификати за специализирано обучение 
за оказване на първа помощ и за бърза реакция при възникване на 
инциденти с наранявания. 

Мениджърски визити по безопасност са друга мярка, която има за цел 
чрез посещения на екип от мениджъри по определените работни 
места, заедно с работещите да се определят, обследват и набележат 
мерки за подобрения, относно безопасни условия и поведения при 
работа. Мениджърските визити по безопасност са инструмент за кому-
никиране чрез конкретен диалог между работника и ръководителите 
от по-високите нива, фокусирани върху опасности, безопасни практи-
ки, поведения на риск, условия на риск в работна зона на конкретната 
дейност. След всяка визита се изготвя доклад и се набелязват мерки за 
бързото решаване на поставените проблеми и въпроси и за внедря-
ване на идеи за подобрения.  

Международен ден на безопасността в Имерис – обучение на служи-
телите

Тренировъчни занятия за оказване на първа помощ при инциденти 
на служителите на Имерис 
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Общо над 3,5 млн. лв. са вложени през 2016 г. по фирмената Програма 
за осигуряване на здраве и безопасност при работа, както и за осигу-
ряване на работно облекло облекло, лични предпазни средства, без-
платна храна, профилактични медицински прегледи, допълнително 
здравно осигуряване и животозастраховане и др.

Изпълнени са редица важни проекти, сред които: доставка, монтаж и 
пускането в експлоатация на асансьори на труднодостъпните работ-
ни места (покрит склад и междинни бункери за руда). Извършена е 
експертна оценка за техническото състояние и товароносимостта на 
площадките в корпусите на цех „Обогатителна фабрика“. С повишено 
внимание към безопасността се изпълнява проектът „Пътни знаци, 
пътна маркировка и изкуствени неравности за ограничаване скорост-
та на движение на територията на дружеството“. 

Сред постоянните мерки за подобряване на здравето и безопасност-
та при работа в рудник „Асарел” и Обогатителна фабрика „Асарел” се 
включва и доставката на нови машини и съоръжения, отговарящи на 
най-високите европейски и световни норми по безопасност, както и 
стриктния контрол по използването на съвременните лични предпаз-
ни средства и специалното работно облекло, отговарящо на най-ви-
соките международни стандарти.

И през 2016 година е осигурено допълнително здравно осигуряване 
за всички работещи, включващо профилактични прегледи, доболнич-
на и болнична помощ до излекуване. Осигурена е и застраховка за 
трудова злополука за всички работници и служители. Организирани 
и проведени на територията на дружеството са годишни периодич-
ни профилактични медицински прегледи за всички работещи. Про-
дължава изпълнението на работна програма за профилактика на 
най-разпространените заболявания, констатирани при проведените 
профилактични прегледи. Извършена е оценка на нивото на стреса 
и на ефективността от прилагането на физиологичен режим на труд и 
почивка за работещите в „Асарел-Медет“ АД. 

В дружеството системно и последователно се изучават и внедряват 
добри практики по осигуряване на здравословни и безопасни условия 
на труд възприети и прилагани на корпоративно ниво в цялата меж-
дународна група на Имерис. Част от тези практики са „Безопасен ба-
рометър“, Супервайзорските визити и личните цели по безопасност, 
които успешно допринасят за подобряване на безопасната работа.

В резултат на прилагането на своята последователна политика по 
безопасност, повече от 20 години в „Имерис Минералс България“ АД 
няма допуснати смъртни и инвалидни трудови злополуки. В последна-
та година и половина няма регистрирани инциденти с наранявания.

В ежегодните инвестиционни програми на дружеството 70% от инвес-
тициите са заложени за изпълнението на програми по трайно подо-
бряване на безопасността и здравето, като за последните 5 години за 
тази цел са вложени над 150 хил.лв. Извън тези инвестиции ежегодно 
се осигуряват необходимите средства за висококачествени работни 
облекла и лични предпазни средства, за безплатна предпазна храна, 
профилактични медицински прегледи и поддържане на аптечки, по-
жарна безопасност, застраховки на персонала и други дейности.

И занапред Имерис Минералс България АД ще продължи да изучава и 
прилага нови практики за осигуряване на най-висок стандарт за здра-
вословни и безопасни условия на труд. Ръководството на компанията 
все така активно, системно и последователно ще работи за тази кауза, 
като ще разчита на конструктивното сътрудничество на всички работ-
ници и служители.  

Липса на трудови злополуки отчита „Асарел-Медет“АД за пета 
поредна година

В резултат на системната политика и всеобхватна грижа, за пета по-
редна година „Асарел-Медет“АД отчита нулев трудов травматизъм, 
както и липса на професионални заболявания. 

Обучение по безопасност и здраве при работа в новата зала по „БЗР“ на 
„Асарел-Медет“АД

70% 
от инвестициите 

са заложени за изпълнението 
на програми по трайно подобряване 

на безопасността и здравето, 
като за последните 5 години 

за тази цел са вложени 

над 150 хил.лв. 



44

ПЪТЯТ НАПРЕД

ОТГОВОРНОСТ КЪМ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

Минерално-суровинната индустрия е специфична по своята същност 
и има съществено значение и въздействие за регионите, в които 
оперира. В положителен план, това не се изчерпва само с приходи 
за общините и работни места, а включва и ангажимент за подобрява-
не благосъстоянието на местните общности. Усилията на днешните 
лидери в добивния сектор са насочени към подобряване средата и 
качеството на живот, опазване на традициите, образование, подкрепа 
на културата и спорта.

Социалната отговорност, като част от философията на управление на 
всеки съвременен бизнес и важен елемент от неговото устойчивото 
бъдеще, е характеристика на редица български добивни компании. За 
това тук сме събрали някои от примерите за доброволни инвестиции 
и проекти в подкрепа на местните общности. Те представят на прак-
тика възможностите за успешно партньорство със заинтересованите 
страни, но преди всичко са модел за отговорно отношение и грижа за 
бъдещото поколение.

Традициите оживяват в конкурса „Съкровища от миналото“ 

През пролетта на 2017 г. ученици от I до VII клас в седем училища от 
района на Средногорието и гр. Етрополе претвориха местните тра-
диции в творби в рамките на конкурса „Съкровищата от миналото - 
животът и трудът на хората от моя край“.  Регионалното състезание за 
рисунка, интервю или статия „Съкровищата от миналото“ се провежда 
за трета поредна година и е част от програмата „Култура и национал-
на идентичност“ на „Елаците-Мед“ АД и „Геотехмин“ ООД, осъществя-
вана в регионите, където дружествата развиват дейност. 

По време на конкурса двамата млади водещи на предаването „Исто-
рията оживява“ Иван Кънчев и Марио Мишев разказаха своите „(Не)
разказани истории“ на учениците под формата на беседи по родолю-
бие. С кратки видео материали те показаха на по-малките ученици 

личности за пример от българската история и български изобретения 
от световно значение, а на по-големите разказаха как се прави интер-
вю и подготвя текст. 
В предадените писмени работи и рисунки оживяха магията на обич-
ното живописно родно място, светли за паметта на учениците местни 
личности, разкази за стари занаяти и дейности, които вече не се прак-
тикуват, като подковачеството например, и други, които съществуват 
и днес - производството на розово масло и рудодобива. И още - ре-
цепти, наричания, споделени скъпи спомени от празници, обичаи, за 
бунтовници, известни музиканти и предприемачи. 

Традициите и обичаите в тези региони ще останат живи, защото се 
пазят в народната памет и всяка година възкръсват отново. Проле-
тен карнавал на маските на Сирни заговезни, средногорски носии и 
извезани хайдушки ризи, пеене на пръстени са обичаи,  само част от 
пъстрата мозайка на отличените творби. 

Беседа по родолюбие с Иван Кънчев и Мишо Мишев от предаването 
„Историята оживява“
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През 2016 г. Елаците-Мед и Геотехмин организираха регионален кон-
курс за рисунка, съчинение/есе и стихотворение на тема „Мечта за 
свобода”, а през 2015 г. - конкурсът „Родният край в моите очи.  С кого 
и с какво се гордея от историята на моя роден край?“. Успехът на про-
грамата сред местните общности мотивира компаниите да продължат 
с нови родолюбиви инициативи. 

Началото на нова и модерната дисциплина - 
Минна археология 

Минният бизнес е предизвикателен бизнес и реализирането на един 
проект изисква дълго време - от първите стъпки на проучването до 
осъществяването на реалния добив. Макар златото да има своето ва-
жно място в човешкия бит от близо 7000 години и неговото значение 
в живота на хората и развитието на обществото да продължава да е 
голямо до днес, добивът на този метал не винаги се асоциира с поло-
жителни емоции.

„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД повече от тринадесет годи-
ни инвестира в разработването на открит рудник в участък „Ада тепе“ 
на находище „Хан Крум“ край Крумовград. В хода на подготвителни-
те дейности, важна стъпка в процеса на получаване на разрешител-
ни, беше провеждането на спасителни археологически проучвания. 
Именно на този етап, възможността да се води диалог и да се чуват 
добрите препоръки даде резултат, който прерасна в дългогодишно 
партньорство и развитие на новата за България научна дисциплина 
Минна археология.  

Осигурявайки финансирането на спасителните археологически про-
учвания на Ада тепе, „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД съдейст-
ва за съхраняване на важна за културно-историческото наследство на 
страната ни информация и осигури възможност за популяризиране 
историята на региона и на минерално-суровинния бранш. А множе-
ството събрани досега данни, над 20 тона керамика, показват колко 
тясно свързани с историята на нашите земи са рударството и мета-
лургията. 

Партньорството между „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и 
Националният археологически институт с музей при Българската ака-
демия на науките (НАИМ-БАН), показва пътищата, по които минен биз-
нес и наука могат да вървят заедно и да си сътрудничат.

Участници в конкурса „Съкровищата от миналото - животът и трудът 
на хората от моя край“

Историята на археологическите проучвания на Ада тепе води нача-
лото си още от 2001 г., когато на върха се проучва малко тракийско 
светилище. През 2005 г. започват първите проучвания на следите от 
стар златодобив, откривани по склоновете на върха. През цялото вре-
ме „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД (дъщерно дружество на 
Дънди Прешъс Металс Инк., Канада) финансира и подкрепя тези архе-
ологически проучвания. Резултатите от това партньорство показват, 
че златодобив на върха е имало още в средата на ІІ хил. пр. Хр. – вре-
мето на Микена и на Троя.

Днес част от находките са изложени в Регионален исторически музей 
Кърджали, а ценни артефакти от историята на рудодобива в района 
са изложени в специална тематична изложба в Музея на историята 
на изкуството (Kunsthistorisches Muzeum) във Виена. Изложбата „Пър-
вото злато. Ада тепе: най-древният златодобивен рудник в Европа“ е 
част от проекта “Златният път на Балканите през бронзовата епоха – 
Златото от Ада тепе: производство и разпространение“ между Нацио-
налния археологически институт с музей при Българската академия 
на науките (НАИМ) при БАН) и Института за ориенталска и европейска 
археология при Австрийската академия на науките (OREA), по който 
през последните две години български и австрийски археолози, и ин-
тердисциплинарни специалисти, анализират съвместно резултатите 
от дългогодишните проучвания на златодобивния рудник Ада тепе 
близо до гр. Крумовград. Благодарение на изследванията на Ада тепе 
понастоящем България предоставя и най-ранните в Европа доказа-
телства за добив на злато от коренно находище – от Ада тепе. 

Благодарение на съвместната работа на инвеститор, институциите, 
призвани да опазват културното наследство, и местната власт се по-
лучават положителни резултати, от които полза имат голям брой за-
интересовани страни, включително науката, а работата се върши с 
максимална обществена и професионална отговорност и спазване на 
най-високи стандарти. За България проектът Ада тепе е водещ и но-
ваторски в реализирането на проучвания в областта на минната архе-
ология и тяхното социализиране и популяризиране на археологията.

Тази инициатива дава съществен принос за развитието на съвремен-
ната българска археологическа наука, вкл. развитие на иновативно за 
нашата страна направление – минна археология, както и за изграж-
дането в български условия на специалисти, компетентни в модерно, 
интердисциплинарно научно направление. По този начин България 

Скален комплекс „Галерия“
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се популяризира с новаторски проекти в сферата на опазването и 
съхраняването на културно-исторически ценности в хармония с про-
изводство.

Ползите от реализирането на инициативата произлизат от зрялото 
разбиране за диалог, за търсене на възможности за развитие, за на-
миране и реализиране на партньорство в полза на обществото. 

Ден на минералите в Имерис Минералс България

Всяка година през месец септември в „Имерис Минералс България“ 
АД гр. Кърджали се провежда Ден на минералите. На този ден се ка-
нят да присъстват ученици от местните училища, студенти от филиала 
в Кърджали на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ или 
студенти от Учителския институт „Любен Каравелов“ – Кърджали. 

Целта на инициативата е да запознае учениците и студентите със 
специфичните свойства, приложения и производства на нерудните 
полезни изкопаеми, които се добиват и преработват в „Имерис Ми-
нералс България“ АД: бентонити, перлити и зеолити. Находищата на 
тези три минерални суровини са уникни и са единствени в България. 
Производството на крайните продукти от бентонит, перлит и зеолит 
се осъществява в три отделни фабрики в района на гр. Кърджали.  

Археологическите разкопки на хълм Ада тепе.

Специално за Деня на минералите се подготвя изложение на всич-
ки продукти, добивани и произвеждани от фирмата, както и лекция 
за запознаване с  особеностите на тези минерали. Учасниците имат 
възможност да се информират за всички приложения на произвежда-
ните продукти, както и да се запознаят с някои от методите за тестване 
на продуктите, които се демонстрират  от специализираната Лабора-
тория. Особен интерес се проявява към продуктите бентонит за ко-
тешки постелки, агроперлит за отглеждане на агрокултури и зеолит за 
пречистване на води. 

На присъстващите ученици и студенти се дава възможност сами да 
изпробват уменията си в лабораторните тестове. Всички получават 
като подаръци мостри от желаните  продукти, рекламни материали от 
фирмата и почерпка за празника.

Нови спортни площадки в гр. Раднево

Корпоративната социална отговорност на „Мини Марица-изток” ЕАД 
е обвързана с ценностите за устойчиво развитие. За нас това е начи-
нът, по-който правим бизнес. Ние поемаме ангажименти, стремейки 
се да подобрим стандартите за работа, за социално развитие, опаз-
ване на околната среда, стандарта на живот на своите служители и 
обществото.

Най-голямата въгледобивна компания у нас се отнася с отговорност 
към обществото и институциите не само на територията на областите, 
на които е разположено Източномаришкото находище, но и към всяка 
национална и благородна кауза.

Подкрепата си дружеството фокусира върху проекти, свързани със 
здравеопазване, изкуство, спорт, опазване на културното и историче-
ското наследство и др.
Спортуването подобрява психическото и физическото здраве като 
развива социалната отговорност и способностите за справяне с 
предизвикателствата. За „Мини Марица-изток” ЕАД е особено важно 
развитието на детския, масовия и професионалния спорт в региона. 

Участие на деца от гр. Кърджали в Деня на минералите, организиран 
от „Имерис Минералс България“ АД
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През 2016 година компанията осигури част от финансирането (50 000 
лева) за изграждане на модерно спортно съоръжение на открито в кв. 
Гледачевски, гр. Раднево. На площ от от 4,5 дка се  разполагат спортни 
игрища за футбол, волейбол и баскетбол, три площадки за деца до 12 
години, открит фитнес. Част от съоръженията са проектирани за деца 
със затруднени двигателни способности. Теренът ще бъде облагоро-
ден с алеи, пейки, озеленяване, осветление, поливна система, пар-
кинг. Проектът е изработен и дарен на Община Раднево от „Минпро-
ект” ЕАД – главен проектант на „Мини Марица-изток” ЕАД. 

С участието си в реализацията на проекта, най-голямото българско 
въгледобивно дружество изпълнява дългосрочно поетите добровол-
ни социални ангажименти  чрез развитие на местната инфраструкту-
ра и облагородяване на градската среда да подобрява качеството на 
живот на своите служители и техните семейства, местната общност и 
обществото като цяло.

„Мини Марица-изток” ЕАД ежегодно спонсорира и подпомага разви-
тието на спортни клубове по баскетбол, волейбол, футбол, борба, ко-
нен спорт, художествена гимнастика и шахмат в Раднево, Гълъбово и 
Стара Загора.

Чрез инициативата ще бъдат осигурени условия за спортуване и от-
дих на децата в Раднево, ще бъдат задоволени техните потребности и 
ще бъде разрешен един наболял социален проблем в града – липсата 
на спортни площадки и добра възможност за осмисляне на свободно-
то време на младите хора. 

Устойчивите, социално отговорни практики са основен елемент в 
бизнес стратегията на дружеството. Те носят полза на компанията и 
обществото, способстват за социалното, икономическо и екологично 
устойчиво развитие. 

Фактът, че участваме при реализирането на проекта съвместно с 
местната общност в лицето на Община Раднево, Зонта клуб – Стара 
Загора и нашия основен партньор „Минпроект” ЕАД, увеличава мно-
гократно обществената й значимост.

„Геотрейдинг“ АД с детски конкурс и празник за групата 
Геотехмин

 „Геотрейдинг“ АД организира творчески конкурс за децата на всички 
служители на групата Геотехмин. Участниците, както и техните роди-
тели, бяха гости на празник, организиран от „Геотрейдинг“ АД  по слу-
чай 1 юни.

Конкурсът предлагаше 2 теми, от които творците да изберат: „Моя-
та мечтана ваканция“ и „Моята уникална машина“. Така децата имаха 
възможност да дадат воля на въображението си. Рисунки, съчинения, 
видеоклипове, анимации и макети заваляха в офиса на Геотрейдинг. 

Изключителна креативност, изобретателност и старание показаха по-
бедителите в конкурса. Отличени бяха по 3 деца във всяка възрастова 
категория. Най-малките победители от 0 до 5 години бяха: Даниела 
Иванова на 4 г. – първо място, Цветелина Димитрова на 3 г. – второ 
място, Александър Иванов на 4 г. – трето място. В следващата катего-
рия от 6 до 9 години на първо място се класира Анна Шейтанова на 9 
г., на второ място – Борислав Гълъбов на 7 г. и на трето място – Габри-
ела Владова на 9 г. При най-големите от 10 го 12 години победител 
стана Преслав Толев на 10 г. , веднага след него на второ място беше 
Любослав Марчовски на 12 г., а третото място беше за Кристиян Генов 
на 10 г. Всички те получиха играчки и книги от организаторите, като 
подарък за положените усилия. Специални награди бяха дадени на 
Екатерина Дакова на 3 г. и Екатерина Иванова на 12 г.

Краят на конкурса бе отбелязан с детски празник на 28 май в кв. Го-
рубляне в столицата. Поканени бяха всички 80 участници, заедно с 
техните родители, баби и дядовци. За доброто настроение и безспир-
ния купон се погрижи известният водещ Цветомир Иванов от преда-
ването „Семейни войни“.

Отборни състезания бяха специално измислени за празника. Децата 
скачаха върху надуваеми топки около конуси, пренасяха багер с по-
мощта на три летви и стреляха с лък върху мишени, поставени багер 
с марка LiuGong. Родителите се забавляваха заедно с децата, защото 
условието на водещия беше и те да участват в състезанията. Накрая 
върху гостите се изсипа водопад от балони, имаше и забавна диско-
тека. Всички деца си тръгнаха със специално изработени за повода 
подаръци от домакина на празника „Геотрейдинг“ АД.

По традиция в края на празненството всеки желаещ се снима с голе-
мите машини LiuGong и Atlas Copco, изложени в двора на ПроАуто.

Спортна площадка в гр. Раднево, изградена по инициатива на 
„Мини Марица-изток“ ЕАД

Детски празник, организиран от „Геотрейдинг“ АД
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Инвеститор на годината за 2016 г. 

Политиката на „Асарел-Медет“ АД да инвестира в социални проекти за 
устойчивото развитие на родния край е отличена на церемонията по 
връчването на наградите „Инвеститор на годината за 2016 година“, 
организирана ежегодно от Българската агенция за инвестиции. Ком-
панията получи наградата на вестник „24 часа“ за социална отговор-
ност. Призът е връчен на изпълнителния директор на „Асарел-Медет“ 
АД инж. Делчо Николов от управителя на „Медийна група България 
– холдинг“ ООД Венелина Гочева.

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“	 и „Дънди Прешъс 
Металс Крумовград“ получиха приз „Сократ“	
в Оксфорд 

В края на декември 2016 г. на официална церемония в залата на кмет-
ството в Оксфорд, Великобритания, колегията на международните 
награди „Сократ“ (International Socrates Awards) връчи своите призо-
ве за шестнадесета поредна година. На елитното събитие сред видни 
представители на бизнеса, академичните среди, предприемачи и об-
щественици от над 50 държави, вицепрезидентът на Дънди Прешъс 
Металс и изпълнителен директор на двете български минни друже-
ства „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и „Дънди Прешъс Металс“ 
Крумовград“ ЕАД – д-р инж. Илия Гърков получи наградата в категория 
„Най-добро предприятие“, както и приза „Най-добър мениджър на го-
дината“.

Бизнес награди „КРИБ – Качество, Растеж, Иновации 
от България“ 

Миннодобивното дружество „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, 
което разработва подземния рудник в Челопеч, беше обявено за 
победител в категория Качество. При определяне на победителите 
в най-авторитетните за бизнеса награди „КРИБ – Качество, Растеж, 
Иновации от България” журито е взело предвид критерии като ком-
петентност, обучение и развитие, констатирано постоянно подобря-
ване и професионално отношение към клиенти и партньори. Третият 
пролетен бал се проведе под патронажа на министър-председателя 
Бойко Борисов, който връчи наградата на изпълнителния директор на 
„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД д-р инж. Илия Гърков. 
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Принос в икономиката „Топ 10х6“

В края на 2016 г. Българската търговско-промишлена палата отличи 
„Асарел-Медет“ АД по време на двадесет и третото издание на Годиш-
ните награди за принос в икономиката на Република България. Ком-
панията е наградена в категорията „Топ 10х6“ – за постигнати най-до-
бри резултати през 2015 година в Южен-Централен район. Призът е 
връчен на изпълнителния директор на „Асарел-Медет“ АД инж. Делчо 
Николов от министъра на труда и социалната политика Зорница Ру-
синова.

2016 Mining Magazine Awards 

Екипът на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД стана победител в 
категория Технологии в годишните награди на сп. Mining Magazine. В 
съревнование с големи технологични компании, реализираният про-
ект за изземане на граничен целик в рудник „Челопеч“ беше високо 
оценен за приложението на нестандартен подход и осигуряване по 
иновативен и безопасен начин за максимално оползотворяване на 
руда. Наградите демонстрират иновативността и стремежа към напре-
дък и развитие на минната индустрия, не само по отношение на тех-
нологиите, но и във връзка с устойчивото развитие и осъзнатата гри-
жа за околната среда. Наградата е от значение и за българската минна 
промишленост (подобни проекти липсват в световен мащаб), както и 
за развитието на теоретичната подготвеност на младите минни ин-
женери, които имат възможност да учат и черпят опит от практиката.

Най-успешна иновативна компания за 2016 г. и 
Най-добър иновативен проект за 2016 г. 

В Четвъртия конкурс за иновации на Съвета по иновации и развитие 
на технологиите към  Българската Търговско-Промишлена Палата, 
„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД беше отличена с две втори на-
гради в конкурсите Най-успешна иновативна компания за 2016 г.  и 
Най-добър иновативен проект за 2016 г. Дружеството участва в кон-
курса с новаторския си проект, изцяло разработен и приложен от спе-
циалистите в рудник „Челопеч“ - „Изземане на граничен целик в бл. 
150“, който по-рано през годината получи международна награда за 
Технологии. Призът за иновативна фирма беше спечелен с въвежда-
нето на wi-fi свързаност в подземни условия, което все още е новост 
и съвсем малко рудници в света ползват. С въвеждането на wi-fi среда 
и комуникационни системи от ново поколение, дейностите в рудника 
стават видими, което представлява огромно предимство за безопас-
ността под земята, надеждното и точно планиране на поддръжката.
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Във фондовете на музея постъпват научните колекции на доц. Михаил 
Малеев, проф. Богдан Богданов, Леонид Ратиев, проф. Ангел Кунов, 
проф. Иван Начев, проф. Мария Желязкова; колекциите от български 
и чужди минерали на Александър Диков, Никола Зидаров, Димитър 
Ноков, Антон Иванов, Димитър Сокеров; сбирката от монокристали от 
Института по минералогия и кристалография при БАН; дарения от би-
вшите ДФ „Горубсо”, ДФ „Кремиковци” и престижните фирми Premier 
Diamond Со. Belgium, English China Clay, Boliden - Sweden и много други. 

Илия Делев прави още две дарения, включващи гигантски кварцови 
кристали, аметистови геоди, скъпоценни камъни (изумруд, топаз, тур-
малин, ахати) и др. 

Ежегодно от 1987 г. насам на 19 юни, в Деня на дарителя, екипът на 
Националния музей „Земята и хората” представя пред своите прияте-
ли новите постъпления  във  фондовете. 

Към януари 2017 г. в музея притежава над 31000 музейни единици в 
различни раздели. Разделът „Минерални ресурси на България“ съхра-
нява образци от около 400 български находища и рудопроявления. 
Най-атрактивната част в музея е експозицията „Гигантски кристали “ 
- една от двете големи експозиции в света; „Минерали на Земята“ е 
най-богатата систематична колекция на Балканите, включваща над  7 
700 образеца от 1 591 минерални вида, при общо известни за науката 
4 200. „Минерали на България“ е най-пълната колекция от български 
минерали и съдържа 4 191 образеца. „Скъпоценни и декоративни ка-
мъни“ има 2 668 образеца от всички видове скъпоценни камъни.

ГОДИШНИНИ

НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ “ЗЕМЯТА И ХОРАТА” - 
30 ГОДИНИ ХРАМ НА ДАРИТЕЛСТВОТО

Преди 30 години, на 19 юни 1987 г. под звуците на „Върви народе въз-
родени” Националният музей „Земята и хората” за първи път отваря 
врати за посетители и ежегодно на тази дата чества своя Ден на дари-
теля. Създаден през 1986 г. чрез щедрите дарения на 90 български и 
чуждестранни учени, интелектуалци, колекционери и 65 институции и 
фирми, музеят се превърна в храм на дарителството. Броят на дарите-
лите и спомоществователите непрекъснато нараства, за да достигне 
през 2017 г. 724 частни лица и 235 институции и фирми.

През 1983 г. Илия Делев, единственият търсач и колекционер на ги-
гантски кристали в света, показва в Париж своята колекция от Брази-
лия. След невероятния успех на изложбата родолюбивият българин 
предоставя през 1985 г. дарение от 53 гигантски кварцови кристала 
на ДОО „Фонд 13 века България” с условието те да бъдат експонира-
ни в неговата родина България. До намиране на подходяща сграда 
минералите се съхраняват от Фонда. Комитетът за култура (Минис-
терство на културата), начело с Георги Йорданов, полага усилия за 
спасяването на предвидените за разрушение сгради на Военния ар-
сенал в София, построени през 1896-1898 г. Голямата работилница е 
запазена и предоставена на новосъздадения с Указ на Министерския 
съвет (01.01.1986 г.) Национален музей „Земята и хората”. С труда на 
проектанти и художници от Института за паметниците на културата и 
финансиране от ДОО „Фонд 13 века България” старата сграда е рес-
таврирана и адаптирана за нуждите на музей. Така голямата сграда 
на Военния арсенал в София приютява втората в света колекция от 
гигантски кварцови кристали и става храм на минералите. 

Първите минерали в музея са гигантските кристали и ахати от Брази-
лия, дарени от Илия Делев. Към тях бързо се добавят даренията на де-
сетки български учени, колекционери, интелектуалци, миннодобивни 
предприятия и организации. 

Зала за експозиции в Национален музей „Земята и хората“
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ЗВЕЗДИ ЗА КАЧЕСТВО - 20 Г. АЛКИ-Л

Фирма Алки-Л ЕООД от 20 години е на българския пазар като изключи-
телен представител на концерна Либхер. Основана през 1997 година 
Алки-Л предлага цялата гама строителна, земекопна и минна техни-
ка, организира доставката на оригинални резервни части за всички 
машини Liebherr, независимо от годината на производство. Гаран-
ционно и извън гаранционно обслужване на техниката се извърш-
ва най-често по местонахождението ѝ от специализирани сервизни 
звена. Сервизните инженери на Алки-Л ЕООД раполагат с автомобили 
с висока проходимост, съоръжени с необходимата апаратура за диаг-
ностика и ремонт.
От 2016 Алки-Л ЕООД е и изключителен представите за цялата гама 
техника за бетоново производство( бетонови стопанства, бетовози, 
бетонпомпи и рециклиращи съоръжения)  на концерна Либхер.

Алки-Л ЕООД също така отдава под наем строителна техника - кулок-
ранове с горно и долно въртене, до 91 тонметра и 60 тонен мобилен 
кран.

Фирмата раполага с високо квалифицирани монтажни групи за мон-
таж,демонтаж и поддръжка на всички видове кранове производство 
на Либхер.

От 2001 г.  до сега  Алки-Л ЕООД е доставила на Асарел-Медет АД 5 
минни багера с обем на кофата от 14 до 17 м3, като 3 от тях са с елек-

трическо задвижване. Първият доставен хидравличен минен багер 
R994 е в експлоатация от 2001г. и е с изработени над 100 000 м.ч . 
Алки-Л разполага с високо квалифициран сервизен персонал за под-
дръжка и ремонт на минни машини. Алки-Л е доставила и няколко 
машини тип Турнодозер представляващи базова машина верижен 
булдозер с монтирано специализирано оборудване за преместване 
на транспортни ленти във въгледобива и рудодобива.

През 2016 Алки-Л ЕООД получи сертификат за прилагане на добрите 
практики на Либхер и е единствения представител в света с ниво 2 
от 3 звезди по критерия за качество на обслужване на клиентите на 
Либхер. 
Алки - Л ЕООД разполага със сервизни и складови бази  в гр.София , с. 
Кривина, гр. Панагюрище и гр. Бургас. 

Клиенти и партньори на фирмата са: „Асарел - Медет“ АД, „Въглища 
Перник”, „Въгледобив Бобов Дол“, Мини „Марица Изток“, “Мини Пер-
ник”, Мини Чукурово,  Минерал 2000, „Пътинженерингстрой – Т“ АД 
– Търговище, “Пътни Строежи Велико Търново”,  “Автомагистрали 
Черно море”, ТЕЦ  “Марица Изток”, ”М-Транс“,  „Холсим“, „Евро Алианс“, 
„Станилов”,  „Главболгарстрой“ и др.

Първият булдозер от 70 тонен клас с хидростатично задвижване Liebherr  PR776 за минно приложение.
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проф. д.т.н. инж. Николай Вълканов
„Минстрой Холдинг“ АД

Т: 02 962 40 33
Ф: 02 962 42 50
office@minstroy.com

проф. д-р Любен Тотев
МГУ „Св. Иван Рилски“

Т: 02 806 02 01
Ф:  02 868 72 24
rector@mgu.bg

д-р инж. Илия Гърков
„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД
„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД

Т: 0728 68 302
Ф: 0728 68 295
iliya.garkov@dundeeprecious.com

Александър Чакмаков
„Златна Панега Цимент“ АД 
Представител на подотрасъл „Добив 
на инертни и строителни материали“

Т: 02 882 01 01
Ф: 02 882 02 01
ach@titan.bg

инж. Андон Андонов
„Мини Марица-изток“ ЕАД
Представител на подотрасъл 
„Въгледобив“

Т: 0417 8 33 05
Ф: 0417 82 605
mmi-ead@marica-iztok.com

инж. Делчо Николов
„Асарел-Медет АД“
Представител на подотрасъл 
„Рудодобив“

Т.: 0357 60  402
Ф.: 0357 60 250
dnikolov@asarel.com

Ирина Георгиева
„Марин Батуров“ ЕООД 
Представител на подотрасъл 
„Добив на скално-облицовъчни 
материали“

Т: 0361 6 22 44
baturov@baturov.com

Люба Кожухарова
„Ватия“ АД 
Представител на подотрасъл
“Индустриални минерали”

Т: 02 854 81 13
Ф: 02 854 81 17
office@vatia.bg

Сашка Кожухарова
„Евротест Контрол“ ЕАД 
Представител на подотрасъл 
“Геология”

Т: 02 447 03 60, 447 03 45
Ф: 02 870 05 83, 872 05 96
office@eurotest-control.bg 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

ЧЛЕНОВЕ
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Радомир Чолаков
„Каолин“ АД 

Т: 02 489 36 86
Ф: 02 962 68 81
М: 088 822 43 72
rcholakov@kaolin.bg

инж. Иван Андреев
Изпълнителен директор на БМГК

Т: 02 99 50 424
Ф: 02 90 24 637
director@bmgk-bg.org

проф. д-р Цоло Вутов
„Геотехмин“ ООД
Представител на подотрасъл 
„Логистични дейност“

Т.: 02 965 0221
Ф: 02 952 60 80
office@geotechmin.com 

д-р Николай Колев
„Огняново-К“ АД

Т: 02 989 65 78
Ф: 02 980 20 87
office@ognyanovo-k.com  

инж. Стойо Боснев
„Минпроект“ ЕАД

Т: 02 975 82 20
Ф: 02 975 33 48
office@minproekt.com 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
д-р Розалина Козлева
„Инфрапроект консулт“ ООД

Т: 02 983 61 88
Ф: 02 983 61 92
rozalina@infrapro.com

инж. Данчо Тодоров
„Нипроруда“ АД

Т: 02 828 54 34
Ф: 02 920 18 57
pbox@niproruda.com 

д-р Никола Вардев
„БН - Консулт инженеринг“ ООД

Т: 02 491 32 30
rbg.sofia@gmail.com
bn.sofia@gmail.com

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЧЛЕНОВЕ

Ирина Колева
БАПИМ

М: 0888 506 407
Е-mail: office@bapim.org
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Горубсо-Златоград АД
4980 Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 2 
Телефон: 03071 23 01; Факс: 03071 24 88
Е-mail: r_bodurova@abv.bg

Дънди Прешъс Метълс Челопеч EАД
2087 Челопеч
Телефон: 0728 68 226; Факс: 0728 68 286
Е-mail: pr@dundeeprecious.com
Website: www.dundeeprecious.com

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

Целзиан ООД 
1407 София, жк. Лозенец, ул. „Банат” № 28
Телефон: 02 963 32 47; 
Факс: 02 865 73 26
Е-mail: rm@celsian.eu

Трейс Рисорсиз ЕООД 
1680 София, бул. „България” № 102, 
Бизнес център Белисимо, ет. 6, бл. Б
Телефон: 02 808 25 18; 
Факс: 02 808 25 29
Е-mail: office@thrace-resources.com
Website: www.thrace-resources.com  

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

Калцит ЕООД
2200 Сливница, ул. „Паисий Хилендарски” № 3
Телефон: 07274 24 10; 
Факс: 084 61 25 05
Е-mail: kalcit@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

Асарел-Медет АД
4500 Панагюрище 

Телефон: 0357 60210; Факс: 0357 64085
Е-mail: pbox@asarel.com
Website: www.asarel.com

Горубсо-Мадан АД
4900 Мадан, ул. „Явор” № 1

Телефон: 0308 98 004; Мобилен: 0882 312 013
Факс: 0308 98 003

Е-mail: office@gorubsomadan.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

Рудметал АД   
4960 Рудозем, Промишлена зона

Телефон: 03065 33 35; Факс: 03065 31 25
Е-mail: office@rudmetal.com
Website: www.rudmetal.com

Дънди Прешъс Металс Крумовград ЕАД
1000 София, ул. „Бачо Киро” № 26, ет. 3

Телефон: 02 930 15 00; Факс: 02 930 15 95
Е-mail: office_sofia@Dundeeprecious.com 

Website: www.dundeeprecious.com 

Базалт България ЕООД
1504 София, ул. „Оборище” № 20, ет.1, офис 5

Телефон: 02 946 19 93; Факс: 02 944 96 89
Е-mail: basalt@abv.bg

Имерис Минералс България АД
6600  Кърджали , бул. „Беломорски” № 97
Телефон: 0361 608 00; Факс: 0361 608 09

Е-mail: office-bulgaria@imerys.com
Website: www.bentonite-bg.com

Каолин АД
7038 Сеново, ул. „Дъбрава” № 8

Телефон: 084 61 25 00; Факс: 084 61 25 05
Е-mail: office@kaolin.bg
Website: www.kaolin.bg

ДОБИВ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

ДОБИВ НА ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ
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НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ

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

Люляка Матириълс ЕАД
9160 Девня, Индустриална зона
Телефон: 0519 924 20; Факс: 0519 932 14
Е-mail: communication@devnyacement.bg
Website: www.devnyacement.bg

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

СМА Минерал ЕООД
8001 Бургас, кв. Победа, ул. „Чаталджа” № 52
Телефон: 056 811 506; Факс: 056 811 505 
Е-mail: office@smamineralbg.com
Website: www.smamineralbg.com

Мини Марица-изток ЕАД
6260 Раднево, ул. „Георги Димитров” № 13

Телефон: 0417 833 04; Факс: 0417 826 05
Е-mail: mmi-ead@marica-iztok.com

Website: www.marica-iztok.com

Минно дружество Белоградчик АД
2300 Перник, ул. Райко Даскалов 1, ет. 1, офис 2А

Телефон: 0885 219350
Е-mail: irina@wautelet.net 

Българска асоциация на производителите 
на инертни материали (БАПИМ)

1000 София 
Телефон: 0888 506 407

Е-mail: office@bapim.org

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
2307 Перник, ул. „Софийско шосе” № 38

Телефон: 076 64 90 00; Факс: 076 64 90 00
Е-mail: ck_13.patstroy@abv.bg

ТИТАН Златна Панега Цимент АД
5760 Златна Панега, ул. „Шипка” № 2

Телефон: 02 88 20 101; Факс: 02 88 20 101
Е-mail: office@titan.bg
Website: www.titan.bg  

ВЪГЛЕДОБИВ

ДОБИВ НА ИНЕРТНИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Овергаз Инк. АД
1407 София, ул. „Филип Кутев” № 5

Телефон: 02 428 35 93; Факс: 02 962 17 24
Е-mail: external@overgas.bg

Website: www.overgas.bg  

Проучване и добив на нефт и газ АД 
1080 София , ул. „Стефан Караджа” № 2
Телефон: 02 946 16 00, 980 16 11; Факс: 02 980 20 32
Е-mail: office@pdng-bg.com
Website: www.pdng-bg.com
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Аква Тера Консулт ЕООД
1574 София, кв. Слатина, 

ул. „Спътник” № 21, офис 3
Телефон: 02 971 11 54

Е-mail: atconsult@abv.bg

Батова Ривър Манганийз Майн ООД
9600 Балчик, ул. „Черно море” № 28

Телефон: 0579 246 31
Факс: 0579 631 10

Е-mail: brmm@balchik.net 

България Алфа ЕАД
1000  София, бул. „Христо и Евлоги Георгиеви” № 14, ап. 4

Телефон: 02 423 78 80
Е-mail: sromanska@mundoro.com

gmagaranov@mundoro.com

Геопс – Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД
4250 Асеновград, ул. „Кукленски път” № 5, кв. Долни Воден

Телефон: 089 334 9105
Факс: 0331 492 92

Е-mail: office@geopsbg.com
Website: www.geopsbg.com

Евротест контрол ЕАД
1517  София, ул. „Бесарабия” № 108

Телефон: 02 447 03 60; 447 03 45
Факс: 02 870 05 83; 872 05 96

Е-mail: office@eurotest-control.bg
Website: www.eurotest-control.bg

Евромакс сървисиз ЕООД
1680 София, БЦ Белисимо, 

бул. „България” № 102, ет. 6, бл. Б
Телефон: 02 808 25 10

Е-mail: euromax@asarel-investment.com 

Си. Джи. Ес. Консулт ЕООД 
1404 София, ул. „Луи Айер” № 17, ап. 2А

Телефон: 02 962 61 78; Факс: 02 962 6198
Е-mail: cgs@techno-link.com; chris@cgsgeo.com

Асарел-Инвестмънт ЕАД
1680 София, БЦ Белисимо, 
бул. „България” № 102, ет. 6, бл. Б
Телефон: 02 808 25 10
Email: office@asarel-investment.com
www.asarel-investment.com 

БН–Консулт-инженеринг ООД
1618  София, ул. „Народен певец” № 10
Телефон: 02 444 72 55; 0888 259 001
Е-mail: bn.sofia@gmail.com
Website: www.bn-mineral.com

Геоинс Консулт ООД
1700 София, бул. Г.М. Димитров, бл.6А, вх.Г, ап.14
Телефон: 0878 711 130, 0878 711 120 
Телефон/Факс: 02 868 10 74
Е-mail: geoins_k@abv.bg

Геосервизинженеринг АД
4230 Асеновград, ул. „Сава Катрафилов № 19
Телефон: 0331 624 20
Е-mail: office@gse.bg
Website: www.gse.bg

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

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

Тера Арс ЕООД
1592 София, ул. „Яребична планина” № 4, офис 3, Партер, кв. Редута
Телефон: 0888 62 57 55
Е-mail: vpp973@gmail.com
Website: www.tars.bg

ГЕОЛОГИЯ
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Би Ен Ес Ес ООД
3000 Враца, ул. Сестри Хаджикръстеви” № 4

Телефон: 092 630 446; Факс: 092 630 414
Е-mail: bitunski@bnstones.com

Website: www.bnstones.com 

Дионисомарбле - България ЕООД
1303 София, ул. „Отец Паисий” № 17, ет. 4, ап. 8

Телефон: 02 989 06 23; Факс: 02 989 61 23
Е-mail: office@dionyssomarble.bg
Website: www.dionyssomarble.bg

Марин Батуров ЕООД
1000 София, ул. „Г. С. Раковски” № 111

Телефон: 02 983 22 70; Факс: 02 983 22 74
Е-mail: baturov@baturov.com

Website: www.baturov.com

ХЕМУС-М АД 
3100 Мездра, ул. „Христо Ботев” № 1

Телефон: 0910 919 99; Факс: 0910 919 90
Е-mail: a_ispyridis@hemusmarble.com

Website: www.hemusmarble.com

Адвокатско дружество Андрей Делчев и партньори
1124 София, ул. „Николай Гогол” № 6 

Телефон: 02 401 91 60 
Е-mail: office@adp.bg 

Алки-Л ЕООД 
1137 София, бул. „Самоковско шосе” № 10Д 

Телефон: 02 974 90 20 Факс: 02 974 90 30 
Е-mail: office@alki-l.com

Атко трейд ЕООД
1799 София, ул. „Андрей Ляпчев” № 72

Телефон: 02 978 90 08; Факс: 02 978 55 75
Е-mail: atcotrade@abv.bg; mail@atcotrade.com

Website: www.atcotrade.com

Биоинформ Консулт ООД
8000  Бургас, ул. „Успенска” № 3

Телефон: 056 84 00 45; Факс: 056 82 57 40
Е-mail: bioconsood@gmail.com

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

Попчев Стоун Дизайн ЕООД
9000 Варна, ул. „Кирил Шиваров” № 1, вх. А, ет. 4, ап. 14
Телефон: 052 300 658; Факс: 052 303 768
Е-mail: office@popchevstone-design.com
Website: www. popchevstone-design.com

Актемиум БЕА Балкан ЕООД 
1505 София, бул. „Ситняково” № 23, офис 406-407
Телефон:  02  9717123 ; Факс: 02 87 22 073 
Е-mail: beabalkan@actemium.com  
Website: www.actemium.de

Асарел - Ремонт ООД
п.к. 81, 4500 Панагюрище
Телефон: 034 44 83 65; Факс: 034 44 55 98
Е-mail: office@asarel-remont.com
Website: www.asarel-remont.com

Белаз - София ЕООД 
1124 София, ул. „Хан Омуртаг” № 18
Телефон:  02  948 40 00 ; Факс: 02 948 40 11 
Е-mail: office@belaz-sofia.com  
Website: www.belaz-sofia.com

Благиев инженеринг ЕООД
1000  София, ул. „Стефан Стамболов” № 30, ет. 3
Телефон: 02 984 88 80; Факс: 02 984 88 81
Е-mail: m_blagiev@abv.bg

ЛОГИСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ  

ДОБИВ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ
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ЛОГИСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ  
БТ-Инженеринг ЕООД

1700  София, ул.  „Леа Иванова” № 2, вх. В2
Телефон: 02 945 47 29; Факс: 02 945 47 28

Е-mail: bte@inet.bg 

Геопродукт АД
4230 Асеновград, ул. „Б. Икономов”  № 19
Телефон: 0331 650 46; Факс: 0331 625 12

Е-mail: geoproduct@mail.bg
Website: www.geoproduct-bg.com

Геострой АД
1404 София, ул. „Боянски водопад”  № 106
Телефон: 02 902 40 90; Факс: 02 958 20 14

Е-mail: office@geostroy.com
Website: www. geostroy.com

Геотрейдинг АД
1517  София, ул. „Бесарабия” № 108

Телефон: 02 930 70 50; Факс: 02 987 28 87
Е-mail: office@geotrading.bg
Website: www.geotrading.bg

Греко ДжЛТ България ЕООД
1463 София, бул. „Витоша” № 146Б, ет. 4, офис 44

Телефон: 02 423 33 22
Е-mail: H.Charkov@greco.bg 

ДЗЗД Браншови минно-геоложки здравен институт
1504 София, ул. „Шейново” № 18

Телефон: 0898 49 44 04; Факс: 02 986 50 02
Е-mail: zdraven.institut@abv.bg 

Екотехконсулт-Б.М. ЕООД
1712 София, ж.к. Младост 3, ул. „Филип Аврамов” № 17, 

център Кондор, офис 102
Телефон: 0887 849 296

Е-mail: milushev@ecotechconsult.org; b_milushev@yahoo.com
Website: www.ecotechconsult.org

Емкотек ООД
1505 София, ул. Мърфи 11, офис 2

Телефон: 02 950 28 77; Факс: 02 950 28 78
E-поща: emkotek@gmail.com 

ЕТ Рекс – Георги Георгиев
8600  Ямбол, ж. к. „Златен рог” бл. 13, вх. В, ап. 61

Телефон: 046 63 91 82; Факс: 046 63 91 82
Е-mail: georgimg@abv.bg

Website: www.gembg.com

Галдив ЕООД
5000 Велико Търново, ул. „Мальовица”  № 31
Т: 0887 797 327
E-поща: galdiv@abv.bg

Геопроект ЕООД
1606 София, ул. „Люлин планина”  № 9
Телефон: 02 937 70 10; Факс: 02 937 70 17
Е-mail: geoproject@geoprojectbg.com

Геотехмин ООД
1606 София, ул. „Люлин планина” № 9
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

Графкар ООД
1225 София, ул. „Одеса” № 38 
Телефон: 02 839 00 76; Факс: 02 936 67 38 
Е-mail: graphcar@abv.bg 

Делгадо и Малеев ООД
1113 София, ул. „Жолио Кюри” № 20, ет. 14, офис 1409 
Телефон: 02 816 43 51 
Е-mail: mihail@delgado-maleev.com

Денкщат България ООД 
1421 София, бул. „Арсеналски” № 115, ет. 5, ап. 7 
Телефон: 02 470 75 08; Факс: 02 416 56 11
Е-mail: office@denkstatt.bg
Website: www.denkstatt.bg

ДИАЛ ООД
1830 Бухово, ул. „Никола Бонев” № 7
Телефон: 02 994 22 40
Е-mail: dial_ltd@abv.bg
Website: www.dial-ltd.com

Експлозивпрогрес - ГТМ ЕООД
1619 София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 279 Б
Телефон: 02 902 65 20; Факс: 02 902 65 27
Е-mail: office@explosiveprogress.eu
Website: www. explosiveprogress.eu

ЕнвироХеми България ЕООД
1505 София, бул. „Христо и Евлоги Георгиеви” № 100, ап.7
Телефон: 02 846 30 65; Факс: 02 846 30 66
Е-mail: info@envirochemie-bg.com
Website: www.envirochemie.bg
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Зет и Ем Прайвит Ко ООД
1000 София, ул. „Ангел Кънчев” № 5, ет. 4
Телефон: 02 986 58 55; Факс: 02 981 61 29

Е-mail: office@zandm.net
Website: www.zandm.net

Инфрапроект консулт ООД
1111 София, ул. „Голаш” № 12

Телефон: 02 983 61 88; Факс: 02 983 61 92
Е-mail: office@infrapro.com
Website: http:infrapro.com

МАГ ООД 
2670 Бобов дол, ул. „Йорданка Николова” № 13

Телефон: 0702 652 22; Факс: 0702  670 02 
Е-mail: mag@magbg.net 

Website: www.magbg.net

Метсо минералс ТП
1505 София, ул. „Атанас Узунов” № 21

Телефон: 02 971 33 08; Факс: 02 971 00 77
Е-mail: info@metso-bulgaria.com

Website: www.metso-bulgaria.com

Минпроект ЕАД
1756 София, бул. „Климент Охридски № 14
Телефон: 02 975 82 20; Факс: 02 975 33 48

Е-mail: office@minproekt.com
Website: www.minproekt.com

МИТ ЕООД
1324 София, бул. „Царица Йоанна” № 65

Телефон: 02 925 04 12; Факс: 02 925 04 13
Е-mail: mit.sales@mbox.contact.bg

Website: www.mit-ltd.bg 

Национален музей Земята и хората
1421 София, бул. „Черни връх” № 4

Телефон: 02 865 66 39; Факс: 02 866 14 55
Е-mail: earth.and.man@gmail.com

Website: www.earthandman.org

Одико - 69 ООД
4000 Пловдив, ул. „Марица № 100

Телефон: 032 63 80 42; Факс: 032 64 17 48
Е-mail: odico69@gmail.com

Орика Мед България АД 
п. к. 103, 4500 Панагюрище 

Телефон: 034 40 84 10; Факс: 034 40 84 18
Е-mail: bulgaria.office@orica.com; alexander.gurari@orica.com

Website: www.oricaminingservices.com/bg/bg 

Инжконсулт ЕООД
9010 Варна, ул. „Дубровник” № 23
Телефон: 052 333 022; Факс: 052 333 044
E-поща: office@ingconsult.biz  

Индустриален клъстър Средногорие
1700 София, ул. „Проф. Боян Каменов“, 
МГУ „Св. Иван Рилски“ - Ректорат, ет. 3, офис 94
Телефон: 0879 94 84 78
E-поща: office@srednogorie.eu  
Website: www.srednogorie.eu 

Л и Д ООД
1225 София, ул. „Христо Станишев” № 26-28 
Телефон: 02 936 61 27; Факс: 02 936 60 36
Е-mail: office@lid-bg.com
Website: www.lid-bg.com

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

Минен и кариерен сервиз ЕООД
1532 София, бул. „Околовръстен път” № 467, ет. 2
Телефон: 02 426 13 39
Е-mail: yankov.mks@gmail.com
Website: www.mks-bg.com

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

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

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

Олопласт Груп АД
2070 Пирдоп, ул. Цар Освободител 15
Телефон: 07181 88 05; Факс: 07181 88 05
E-поща: oloplast_pirdop@mail.bg

ЛОГИСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ  
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Офис за минна индустрия и металургия ЕООД
1404 София, кв. Манастирски ливади – изток, 

бл. 89 А, ет. 6, ап. 33
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 
1680 София, бул. „България” № 60 вх. В ет.5
Телефон:  02 958 64 95; Факс:  02 958 67 84

Е-mail: info@polymet-bg.com 

ПОК Съгласие АД
1309 София, бул. „Тодор Александров” № 141

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

Сандвик България ЕООД
1592 София, бул. „Искърско шосе” № 7
Търг. център Европа, сграда 15, п.к.12

Телефон: 02 970 25 25; Факс: 02 970 25 00
Е-mail: sandvikbg.office@sandvik.com

Website: www.sandvik.com

СМС - С ЕООД
1619 София, ул. „Княжевска” № 16

Телефон: 07181 51 44 ; Факс:  07181 52 18 
Е-mail: office@cmc-c.com
Website: www.cmc-c.com 

Тайтън Машинъри България АД
1754 София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 13

Телефон: 02 971 35 25 ; Факс:  02 971 35 04 
Е-mail: office@titanmachinery.bg
Website: www.titanmachinery.bg

Тракия – РМ ЕООД
4004  Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” № 136
Телефон: 032 69 50 30; Факс: 032 67 24 80

Е-mail: office@trakia-rm.com; 
Website: www.trakia-rm.com

Фундамент-Инвест ЕООД
1680 София, бул. „България” № 102

Телефон: 02 820 14 35 
Е-mail: fundament@gmail.com

Юнион-Консулт ООД
1111 София, ул. „Николай Коперник” № 44
Телефон: 02 971 70 27; Факс: 02 971 70 27

Е-mail: unions@mail.bg
Website: www.union-consult.com

ПОК ДСК – Родина АД
1000 София, бул. „Княз Александър І Батенберг” № 6, ет.1
Телефон: 02 942 7017; Факс: 02 942 7018
Е-mail: rodina@dskrodina.bg
Website: www.dskrodina.bg

Ремстрой – ИТД ЕООД
4020 Пловдив, ул. „6-ти септември” № 121, ап. 12
Телефон: 032 24 94 50
Е-mail: remstroi_itd@abv.bg

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

Сигма България АД
1404 София, бул. „Околовръстен път“ № 35
Телефон: 02 447 99 30; Факс: 02 978 34 36
Email: officebulgaria@saracakis.bg
Website: www.saracakis.bg

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

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

Технострой Инженеринг ЕООД
6400 Димитровград, ул. „Колю Фичето” № 15
Телефон: 03691 67 77; 0877 335 989; Факс: 03691 60 35
Е-mail: tehnostroi@abv.bg; Website: www.technostroy-bg.com

Фундамент ООД
1618 София, бул. „България” № 102
Бизнес сграда „Беллисимо”, блок С, ет. 3, офис 40
Телефон: 02 854 80 28; Факс: 02 854 80 29
Е-mail: fundament@abv.bg  
  
Шнайдер Електрик България ЕООД
1766 София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 4, ет. 6
Телефон: 02 932 9320; Факс: 02 932 93 93 
Е-mail: csc@schneiderelectric.bg
Website: www.schneider-electric.bg

ЛОГИСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ  






