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Проф. дтн инж. Николай Вълканов,
председател на Българската
минно-геоложка камара и
зам.-председател на КРИБ:

Увеличихме
МАРИЯНА БОЙКОВА

- Г-н Вълканов, 6 месе-
ца след началото на ко-
ронакризата какво е
здравословното състоя-
ние на минната инду-
стрия?
- Както във всички инду-

стрии, така и в минната
тази близо 6-месечна пан-
демия не се отразява до-
бре. Първо, защото през
това време цените на ме-
талите на Лондонската
метална борса паднаха
значително, а това нама-
лява приходите ни въпре-
ки същата продукция, коя-
то даваме, и същите раз-
ходи, които правим. Хуба-
вото е, че сме единни в
минната камара, имаме
общо решение,което сме
обсъждали на три управи-
телни съвета. Ние

не съкратихме
хора, не
намалихме
заплатите, не
спряхме работа
Работим в трудни усло-

вия, индустрията ни е най-
енергоемка, с много хора,
със скъпи материали. Това
е труден бизнес, но се
държим над водата.
- Цените сега не тръг-

наха ли нагоре?
- Това, че един ден са

малко нагоре, на другия -
малко надолу, не е тен-
денция. Спадът започна
преди повече от 2 години,
но най-рязко паднаха це-
ните през декември, януа-
ри, февруари, март.
- Сега има ли възста-

новяване?
- Не може да се каже,

ще има след няколко го-
дини. Цените на борсата
не са спекулативни, свър-
зани са с потреблението
на индустрията. Цветните
метали се използват най-
много в автомобилострое-
нето, а знаете, че то е
паднало в световен мащаб
с 30%, другите сфери са
строителството, комуника-
циите. Спадът не е про-
диктуван от някаква спе-
кулация, а от потребле-
нието - когато то пада, па-
дат и цените. Когато има
свръхпотребление, те се
вдигат. Понякога има и
спекулации, но в случая
имаме намалено произ-
водство в целия свят.
- Минната индустрия у

нас сви ли производ-
ството, има ли спад?
- Не, не. Ако свием

производството, трябва да
затворим. При ниски цени,
намалено производство,
при запазване на хората,
как да го направим? Или
другият изход е да нама-
ляваш заплатите, при нас
те са над 35-40% от раз-
ходите, 20% е енергията,
другото е за материали -
кое да намалиш? Най-лес-
но се намаляват заплати
или се съкращават хора,
но ние не го правим. На-
против, увеличаваме
производството, за да
компенсираме ниските це-
ни и да запазим хората.
Така че в отрасъла като

ста. Мисля, че това ще
се преодолее, президен-
тът и неговите съветници
ще го разберат, защото
удължаването означава
приходи за държавата,
работни места.
- А вторият казус, за-

ради който е ветото?
- Той засяга границите

на запасите в концесия-
та, понеже понякога се
нарушават. Този текст е
записан, търпи корекция.
И по двата въпроса през
септември ще се срещ-
нем със съветниците на
президента, с комисията
в парламента, ще ги об-
съдим наново.
- Да ги убедите, че ня-

ма далавера ли?
- Не да ги убедим, за-

щото това, което казвам,
е истината.

Ако спреш
концесията и
отвориш нова,
трябва да знаеш
какво следва
Това са неща, които не

само ние предлагаме, а
са действащи в повечето
европейски страни, да не
говорим за латиноамери-
канските. Дори някъде
има безкрайни договори
за концесия.
- Данните на камарата

за 2019 г. показват, че
има ръст при добива на
почти всички полезни
изкопаеми с изключе-
ние на въглищата и на
течните горива. Какви
са прогнозите за тази
година?
- Въглищата не можеш

да ги продаваш на друг
пазар, те са за местния.
И когато имаш спад в
производството на елек-
троенергия и на потре-
блението, имаш и нама-
ляване на добива. При
нас “Мини Марица-изток”
са единственият произво-
дител, те винаги могат да
добият 30 млн. тона, пра-
вили са го, но зависи от
потреблението. Иначе
навсякъде имаме ръст.
- А прогнозата ви за

тази година каква е?
- Също ще има ръст,

дали ще е 15, 20 или
30%, но ще има ръст, и
то навсякъде. Говоря за
рудодобива предимно,
тъй като той е водещият.
Той произвежда продукт,
който може да бъде про-
даван и в България, и на
международните пазари.
Очаквам увеличение на
продукцията за 2020
спрямо 2019 г.

Това е възможно след 7 млрд. лв. инвестиции в
технологии и машини през последните 6 години
цяло няма намаление на
производството, намале-
ние на заплати, съкраща-
ване на хора. Най-важно-
то е да запазим хората и
работните места, да пла-
щаме данъци. Всички
искат да харчат много па-
ри на държавата, а те ид-
ват от данъци и акцизи, тя
не произвежда нищо, за
да има пари. Като не пла-
щаме заплати, осигуровки,
като намалим производ-
ството, държавата ще фа-
лира един ден. Всеки
трябва да го мисли това.
- Коронакриза плюс

протести над 30 дни,
плюс политическа неста-
билност в момента, имат
ли последните събития
някакви проекции върху
вас?
- Протестите са в София

на трите кръстовища. Ина-
че в страната е нормално.
Нашият бизнес е в Родо-
пите, в Средногорието, не
е на паветата. Нашите хо-
ра работят нормално на-
всякъде, не се влияем от
протести.
- На пазарите златото

поскъпва, има невероят-
ни прогнози за 4000 до-
лара за тройунция в
близките години, но по-
сле преди дни цената
тръгна надолу. Очакват
ли се движения нагоре
и за други метали?
- Не се връзвайте на те-

зи прогнози. Видяхте, че в
последните дни цената за-
почна да пада.

Златото го гледаме
като нещо
извънземно, това
са спекулации с
цените му,

не че се е увеличило све-
товното му потребление
или нещо друго. От 2-3
дни падна пак под 2000
долара и ще се върне пак,
където му е мястото.
- Президентът Румен

Радев наложи вето вър-
ху промените в Закона
за подземните богатства
в частта за концесиите.
Това има ли значение за
компаниите от добивна-
та индустрия?
- Много уважавам пре-

зидента Радев, той има
това право по конститу-
ция. Ние написахме на не-
го, на правителството и на
комисията в парламента
едно писмо от името на
камарата. Той не налага
вето върху целия закон, а
по два пункта, които ще
коментирам. Първо,

този закон
се работи от
3 години, той не
е измислен за ден
или седмица като
нещо спешно,

защото ние и в момента

имаме действащ Закон
за подземните богатства.
Единият основен момент,
заради който е ветото, е
увеличаване на срока на
концесиите. След изтича-
нето на срока по сегаш-
ния закон - 20-25 г., тя
автоматично се удължава
до 35 години.
- Защо?
- Смисълът на това е,

че когато изтече догово-
рът за концесия на даде-
но находище, както в мо-
мента изтича на находи-
щето при Лъки, трябва
автоматично да се про-
дължи, докато се иззе-
мат запасите. Ако това
не стане, би трябвало да
се обяви търг за нова
концесия. Явява се ня-
кой, печели я, но не мо-
же да започне да работи,
защото в това предприя-
тие има вложени десет-
ки, а и стотици милиони -
машини, техника, техно-
логии. Нов концесионер
не може да започне ра-
бота, трябва да плати на
предишния или да извади
нови 100 млн. да влезе и
да добива. Затова е
предложена тази въз-
можност да се удължи
концесията автоматично,
защото иначе ще се слу-
чи затваряне на находи-
щето, неизземане на
подземните богатства,
затваряне на работни ме-

CV
� Проф. дтн Николай Вълканов е предсе-

дател на Съвета на директорите на “Мин-
строй холдинг” АД и на надзорните съвети
на “Горубсо-Златоград” АД и “Горубсо-Ма-
дан” АД
� Председател е на Българската минно-

геоложка камара и на настоятелството на
Минно-геоложкия университет “Св. Иван
Рилски”
� Член е на президиума на Световния

минен конгрес и заместник-председател на
Управителния съвет на КРИБ
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производството, вместо
да затваряме мини, да
намаляваме заплати и
да освобождаваме хора
- Като стойност ли, или

като обем?
- Като обем произведе-

на продукция. За стой-
ността виж точка първа -
Лондонската метална бор-
са.
- Всяка година конста-

тирате, че вносът на
продукти на минерално-
суровинната индустрия
превишава износа, а це-
ните на българските су-
ровини са конкурентни.
Заключението ви за ми-
налата година е, че все
още има неизползван
потенциал на бранша в
полза на платежния ба-
ланс на страната.
- Имайте предвид, че ос-

вен българския концен-
трат, който се превръща в
метали в двата големи
производителя - “Аурубис”
и КЦМ-Пловдив, те внасят
и от чужбина. Металургия-
та ни, ако работи само с
българските суровини, ще
фалира. На един комбинат
като “Аурубис” му трябва
3, 4, 5, 7 милиона тона
концентрат, а ние произ-
веждаме само 1 млн. -
много ясно, че ще внасят.
Ние

можем да
задоволим
българската
металургия
с 20-30% от
суровината,
която є е нужна
С металургичните ком-

бинати сме в отлични от-
ношения, цялата ни про-
дукция вземат, но тя не е
достатъчна да задоволи
капацитета и инвестиции-
те им. В Европа има ня-
колко големи комбината и
всички внасят, и в Испа-
ния, и в Полша.
- Намаляват заетите в

индустрията ви, а в съ-
щото време производи-
телността на едно лице е
2,5 пъти по-висока от
средната в индустриал-
ния сектор. В същото
време работят все по-
малко хора в последни-
те 10 г. Как става така?
- Механизирахме произ-

водството, направихме
много инвестиции в рабо-
тата под земята и в отри-
тите рудници - с нови тех-
нологии и машини. В един
подземен рудник работят
30, 50 нови машини - про-
биват, товарят, камиони
под земята. Увеличи се
производителността, както
и безопасността, те са
много свързани неща.
Ние не намаляваме хо-

рата, но не ги увеличава-

ме, а вдигаме производи-
телността заради новите
технологии и машини, кои-
то вкарваме в добива на
полезни изкопаеми. Ако
не увеличаваме производ-
ството, няма как да издър-
жим. Една характерна
черта е производителност-
та на един човек. Планов
термин от миналото, но е
важен и днес.
- Какво е възнаграж-

дението в сектора за та-
зи година? Миналата бе-
ше 42% над средното в
страната. Сега вероятно
няма да увеличавате за-
платите.
- Напротив, ние

всяка година
от януари
увеличаваме
заплатите с 10%,
така че вече сме
го направили.
Но не сме ги
намалили
след това
Със синдикатите рабо-

тим много добре – с КНСБ
и “Подкрепа”, с техните
миньорски федерации.
Ние може би сме един-
ствените, които подписва-
ме с тях споразумения,
правим така, че да има
увеличение на заплатите
от година в година, да се
подобряват условията на
труд и най-важното да са
безопасни, да имат миньо-
рите добри социални при-
добивки.
- Ще отлагате ли инве-

стициите заради криза-
та, в която влязохме не-
надейно?
- В последните 5-6 годи-

ни направихме 6-7 млрд.
лв. инвестиции в добивна-

та индустрия, което ни да-
де възможност да по-
срещнем кризи като тази.
Защото е важно да се
увеличава производството
и така можем да издър-
жим и дори при ниски це-
ни на металите на борси-
те. Това, на което не мо-
жем да влияем, са цени
на горива, енергия, мате-
риали. Единственото спа-
сение е увеличаване на
производството с много
инвестиции.
- Има ли необходимост

минната индустрия да
бъде подпомагана от
държавата или от фон-
дове на ЕС за възстано-
вяване в живот с коро-
навирус?
- Минният бизнес не е

изключение от индустрии-
те - както селско стопан-
ство, лека промишленост,
всяка една област има
нужда от помощ. Вижда-
ме в световен мащаб ми-
лиарди се отделят за под-
помагане на индустрията.
Ние не можем да се въз-
ползваме от 60/40, защото
не сме съкращавали, хо-
рата ни не са на 4 часа,
не сме спирали. Имаме
ценови спад от 20% от
приходите и се надяваме
да излязат мерки за голе-
мите предприятия, както
има за малките и средни-
те. Това го има в програ-
мата на правителството.
Минната индустрия не е
застрахована, така че

очакваме
подпомагане,
дори, ако щете, с
леки кредити,
безлихвени или
нисколихвени,

за да можем да преодо-

ляваме ниските цени на
металите и да продължим
инвестиционната си про-
грама, както и с някои
безвъзмездни средства и
мерки. Ние си правим на-
шите програми, пишем до
правителството, до ресор-
ния министър и чакаме.
- Какви кризисни си-

туации биха могли да се
случат в сектора и как
се подготвяте за тях?
- Те могат да се случат

както за нашия сектор,
така и за цялата държава
- увеличаване на заболе-
лите, разрастване на пан-
демията. Но очакваме и
да има ваксина, лекар-
ства и да се преодоляват
както преди големи грип-
ни епидемии. Засега при
нас няма заболели, но не
се знае какво ще се слу-
чи във времето. Затова
ни е важно да има ста-
билност в държавата, за
да не изпаднем в критич-
на ситуация. Моето мне-
ние,

нашето мнение
е, че трябва да
има работещ
парламент, за да
се вземат мерки
при спешни
случаи и кризи
Конституционно право е

на всеки да протестира,
подкрепяме протестите,
но има и работещи и на
тях не бива да им се пре-
чи.
- Зелена икономика и

дигитализация са ман-
трите за бъдещите годи-
ни. Как ще се впишете в
тези нови времена, кои-
то носят и финансиране
от ЕС? Особено въглищ-

ната индустрия.
- Това е тема за отдел-

но интервю. За зелена
сделка мога да говоря с
часове. Готвим се за то-
ва, знаем, че трябва да
се подготвим добре, рабо-
тим усилено.
- Забелязва ли се про-

мяна в отношението на
населението на местата,
където има възможно-
сти да се прави търсене
и проучване за подзем-
ни богатства, както и за
разработване на находи-
ща?
- Много често този въ-

прос става политически.
Видяхме в Крумовград как
решението да се направи
рудника дойде навреме за
местната индустрия, а и
за хората. Местната общ-
ност трябва да знае, че
има технологии и инвести-
ции, които не увреждат,
не замърсяват, а напро-
тив. Виждаме колко ката-
строфи се случиха със за-
мърсявания, но не от мин-
ната индустрия. Инвести-
рат се много средства в
екология, има модерни
технологии за пречиства-
не на води, за спазване
на изискванията за добър
въздух и природа. Но че-
сто този въпрос става по-
литически, а не икономи-
чески. Хайде да видим за-
що в България не можем
да развиваме ски туризма,
не можем да направим
втори лифт на Банско, а
във всички европейски
държави е направено. Хо-
дя в Италия и Франция да
карам ски и се възхища-
вам, че и сега продължа-
ват да ги обновяват - нови
лифтове, нови съоръже-
ния, стотици километри
писти. Тук, ако тръгнем да
правим - не може. Същото
е и с минната индустрия.
- Какво ще кажете на

колегите си днес, на 18
август – празника на
миньора?
- Тази година няма да

правим мащабно чества-
не, както обикновено. Ще
направим водосвет за
здраве в по-тесен кръг,
ще спазваме мерките на
правителството. По места
ще има малки тържества.
Поздравявам всички хо-

ра, които работят в инду-
стрията, пожелавам им
здраве на тях и техните
семейства и св. Иван Рил-
ски да ги пази. Да бъдат
разумни и щастливи, че
работят в този хубав отра-
съл, и ще чакаме следва-
щия празник, на който от-
ново да бъдем заедно.

Мениджърите на големите минни компании бяха заедно с министъра на енергетиката Те-
менужка Петкова в деня на св. Иван Рилски миналата година. Днес честването е по-скром-
но заради COVID-19.
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Един миньор произвежда
137 394 лева - 2,5
пъти повече от човек
в другата индустрия

МАРИЯНА БОЙКОВА

20 779 миньори са доби-
ли 109,93 млн. тона полез-
ни изкопаеми през 2019 г.
Стойността на произведе-
ната продукция е 2,85
млрд. лева. Всеки един от
тези над 20 хиляди души,
заети в минната инду-
стрия, е изработил 137
394 лева. Това прави
производителността 2,5
пъти по-висока от тази в
останалата индустрия.
През 2010 г. в бранша

са били заети 25 539, или
с 4760 души повече, а
всеки един от тях е добил
средно 3,5 хил. тона, или
със сериозните 44% про-
цента по-малко от сега.

От няколко години
тази 2,5 пъти
по-висока
производителност
е като марка на
минния сектор

у нас и причината е в
огромните инвестиции -
около 7 млрд. лв. за 6 го-
дини.
Каквото и да се случва в

последно време - спад на
цените, политически тру-
сове, дори епидемия от
COVID-19, трендът при та-
зи индустрия е нагоре.
Няма по-нови от данни-

те за 2019 г., но пък ве-
роятно тези за 2020 г. ще
са подобни. Защото пан-
демията не спря добива
на мед, злато, олово, цинк
и други метали и на неме-
тални суровини, не го и
намали.
Големите компании, кои-

то са в Българската мин-
но-геоложка камара, взе-
ха решение да запазят и
дори да увеличат произ-
водството. Прогнозата е,
че и тази година ще има
ръст. (Виж интервюто с
председателя на Българ-
ската минно-геоложка
камара проф. дтн Нико-
лай Вълканов на 16-а и
17-а стр.) Така се отбла-
годаряват 7-те млрд. лева,
вложени в машини, умни
съоръжения и центрове.
Само един пример - “Дън-
ди Прешъс Металс” е раз-
работил самообучаващ се
дрон, способен да се
ориентира под земята.
Какво се случи в минно-

добивния сектор по света
в разгара на пандемията
през пролетта?
Цената на медта и други

метали на световните фон-
дови борси претърпя спад.
Някои медодобивни пред-
приятия в различни дър-
жави бяха затворени или
преминаха на режим на
поддръжка и предприеха
съкращения на разходи и
персонал. През юни на-
пример са били затворени
12 каменовъглени мини в
южната част на Полша за
три седмици, за да спре
разпространението на ко-
ронавируса сред миньори-
те.
В извънредното положе-

ние успяхме да съхраним
работни места и заплаща-
нето в сектора, казва из-
пълнителният директор на
Българската минно-гео-
ложка камара доц. д-р
инж. Иван Митев.
Наложили се реоргани-

В пандемията компаниите не спряха,
плащаха заплати и не изпратиха хора вкъщи

няма накъде да продължи
работата, а ценните запа-
си ще останат загробени,
обяснява доц. Митев.
Приносът на минерално-

суровинната индустрия е 4
- 5% от БВП, но това е ди-
ректната стойност и при-
носът є за икономиката.
Че тя остава устойчива и
при коронакризата, има и
други измерения. Да,
браншът осигурява при-
близително 21 000 работ-
ни места, но други 120
000 са съпътстващи и
всички тези хора получа-
ват доходи, плащат данъ-
ци по места. Инвестиции-
те, които всеки от тях пра-
ви в земя, имущество, тех-
нологии, развиват регио-
на. Така че, реално
погледнато - непреките
приходи са в пъти повече,
отколкото е делът в ико-
номиката.
Факт са добрите усло-

вия и високият стандарт
на живот в общини, в кои-
то е минният бизнес,
средната работна заплата
там възлиза на 2000 -
2200 лв. и надминава тази
за София-град.
Въпреки че кризата още

не си е отишла и има ка-
пани пред индустрията,
прогнозата за бъдещето е
добра.
“Пред труден момент

сме изправени, но

високата
квалификация на
мениджърите на
всяко едно наше
предприятие

води до устойчиво преми-
наване през този катак-
лизъм на борсовите цени”,
казва изпълнителният ди-
ректор на камарата. Той
прогнозира, че глобалното
търсене на метали ще се
увеличава заради разви-
тието на технологиите. Те
са нужни за телекомуника-
циите, зелената енергети-
ка със слънчевите и вятър-
ните турбини, за автомоби-
лостроенето, в което има-
ше сериозни спадове, но
тръгва нагоре. Китайската
икономика също се е за-
въртяла, което предполага
и търсене на суровини.
Това налага извода, че

търсенето на метали може
да скочи и с 200%, казва
доц. Митев. Мед, цинк, ти-
тан, алуминий, компонен-
тите за батериите - вол-
фрамът - рядък земен ме-
тал, какъвто има у нас,
всички тези суровини са
нужни, за да бъдат осъще-
ствени каквито и да било
иновации и технологии,
както и политики, свързани
с околната среда.
“Технологичното разви-

тие на света ще доведе и
до по-добри времена за
добивната промишленост”,
убеден е доц. Митев.

Автоматизирана система управлява целия минен процес в рудник “Елаците”.

зация на работата, обеди-
няване на смени в различ-
ните предприятия, увели-
чаване на времето между
смените, за да се дезин-
фекцират работните места
и общите помещения. И
драконовски мерки за
опазване на здравето на
хората.
Забавили са се открив-

ките - разкриването на те-
рени, върху които да се
осъществява добивът на
цветни метали. В момента
тези процеси се възстано-
вяват.
“В условията на извън-

редното положение

усилията ни бяха
насочени към
непрекъсваемост
на бизнеса,
устойчивост

на работния процес и
опазване на здравето на
работниците и служители-
те чрез въвеждане на
стриктни мерки и осигуря-
ване на нужните предпаз-
ни средства”, казва инж.
Драгомир Драганов, из-
пълнителен директор на
“Елаците-Мед” АД, което е
част от група “Геотехмин”.
И допълва, че дружество-
то не е допуснало да се
намали съставът на работ-
ниците и служителите, за-
ети в минно-добивната
дейност.
“В първите дни на огра-

ниченията през март в
група “Геотехмин” осигу-
рихме предпазни средства
и дезинфектанти, инстали-
рахме термокамери, въве-
дохме засилени санитарни
мерки, ротационен режим
на работа и дистанционен
труд, казва Доминик Ха-
мерс, изпълнителен ди-
ректор на “Геотехмин”
ООД. И допълва: - Запа-
зихме работните места,
защото за нас е важен со-
циалният подход и трябва

да се мисли дългосрочно.”
В “Асарел-Медет” в кри-

зисната година изпълня-
ват утвърдения си годи-
шен производствен план.
В извънредната обстанов-
ка са взети превантивни
мерки, реорганизирани са
работният график, транс-
портът. И при тях няма съ-
кращения и намаление на
заплатите.
При подотрасъла на

скално-облицовъчните ма-
териали и индустриалните
минерали - все продукти
за производство на кера-
мични изделия и облицов-
ки, насочени към строи-
телството, много от потре-
бителите са международ-
ни компании, изпитали за-
труднения, казва доц.
Митев. Компаниите от то-
зи бранш са работили,
складирайки добитото, за
да отговорят на евентуал-
ното търсене след панде-
мията. Което и се случи.
Радомир Чолаков, из-

пълнителен директор на
“Каолин”, коментира, че
след спирането на стъ-
кларските заводи се е на-

ложило да затворят за 30
дни през април и май за-
водите и са зареждали
складове. Вече всички по
веригата на доставките
обаче работят.
Традиционен вече спад -

за 2019 г. той е 7%, има
при добива на въглища, но
това е заради намалява-
нето на производството на
електроенергия, както и
на потреблението, казва
директорът на камарата
доц. Митев.
Която и суровина да си

изберем от спектъра на
подземни богатства,

навременните
инвестиции в
технологии и
оборудване я
правят рентабилна
на световния пазар
И тъкмо те са важни за

устойчивото развитие на
една компания в бъдеще.
Без инвестиции в инова-
ции и технологии ще се
изземат откритите запаси
и казано на минен жаргон
- рудникът ще се задъни и

Екип на минно-спасителната служба в “Горубсо-Мадан”.
Компании в бранша вече отбелязват нулев травматизъм.



10

VВТОРНИК,
18 АВГУСТ 2020 Г.

ДО

ПРОФ. ДТН ИНЖ.
НИКОЛАЙ ВЪЛКАНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА БЪЛГАРСКАТА
МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА

УВАЖАЕМИ
ГОСПОДИН ВЪЛКАНОВ,

СКЪПИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА МИННИЯ БРАНШ!

Най-напред се възползвам от въз-
можността да честитя на вас и на ва-
шите семейства светлия празник - Ус-
пение на св. Иван Рилски - покровите-
ля на българските миньори!
Миннодобивната индустрия има

стратегическо значение за икономи-
ката на България. Тя е важен фактор
за икономическата стабилност и енер-
гийната независимост на страната.
През годините минният сектор заслу-
жено се утвърди като съвременна ос-
нова на цялата икономика, която се
развива устойчиво, в съответствие с
най-модерните технологични решения
и при стриктно спазване на екологич-
ните норми и защитата на човешкото
здраве. Постигнатите резултати са
красноречива илюстрация за това.
През изминалата година в страната

уверя, че българското правителство
оценява високо и подкрепя последо-
вателно вашите усилия за осигурява-
не на конкурентен и устойчив растеж
и прозрачно пазарно развитие.
Правителството добре осъзнава

предизвикателствата пред нашата
минна индустрия, свързани с европей-
ската Зелена сделка. Ние неедно-
кратно сме заявявали нашата пози-
ция, че преходът към нулеви въгле-
родни емисии, към който се стреми
ЕС през 2050 г., трябва да бъде спра-
ведлив, плавен и съобразен със спе-
цификите на всяка отделна държава.
Уверена съм, че с общите ни усилия -
на правителството, синдикатите, про-
фесионалната общност - ще успеем
да защитим националните ни интере-
си, свързани с развитието на минната
индустрия в страната. В този процес
разчитаме изключително на вашия
професионализъм!
Още веднъж честитя професионал-

ния празник на всички български
миньори! Пожелавам ви здраве, много
сили и оптимизъм в активната ви дей-
ност за развитието на миннодобивния
сектор в страната в полза на цялото
общество!

Честит празник!

ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА,
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

са добити повече от 35 млн. тона ме-
тални полезни изкопаеми, близо 30
млн. тона твърди горива, над 10 млн.
тона индустриални минерали и много
други. Почти 87 млн. лв. са общите
приходи от концесионни възнагражде-

ния през годината, като близо 36 млн.
лв. от тях са в полза на общините.
Тези резултати са факт благодаре-

ние на ежедневния всеотдаен труд на
хилядите работещи в миннодобивния
сектор в страната. Бих искала да ви

10 компании отличени
с големите награди

10 големи награди ще
получат днес избрани от
минния бранш компании и
хора в деня на св. Иван
Рилски - покровителя на
миньорите.
Отличията се връчват за

постижения в производ-
ството, иновациите, безо-
пасен труд, екология, со-
циално отговорно поведе-
ние, дарителство.
При кого ще отидат го-

дишните отличия на Бъл-
гарската минно-геоложка
камара?
Наградата за постигнати

най-високи годишни ре-
зултати в минерално-су-
ровинната индустрия е
за “Горубсо - Мадан” АД
с изпълнителен директор
инж. Сергей Атанасов.
Компанията бележи ръст
на производството през
2018 г. спрямо 2017 г. с
2,27%.
За иновации е отличе-

на “Елаците - Мед” АД с
изпълнителен директор
инж. Драгомир Драганов
за проект “Разработване
на оптимално календарно
развитие чрез специали-
зиран минен софтуер за
стратегическо минно пла-
ниране на HxGN,
MinePlanTM 3D, използван
в условията на рудник
“Елаците”.
Призът “Безопасност и

здраве” – за постигнат
нулев трудов травматизъм
през 2018 г., удостоверено
с документ от Национал-
ния осигурителен инсти-
тут, ще вземе “Асарел -
Ремонт” ООД с управител
Иван Игнатов.
За “Грижа за природа-

та” отличието отива при
“Асарел - Медет” АД с
изпълнителен директор
инж. Делчо Николов. Ком-
панията е наградена за
липса на нарушения и
санкции във връзка със
спазване на екологичните
норми през 2018 г., удо-
стоверено с документ от
РИОСВ.
Наградата за социално

отговорна кампания на
дружество от минерално-

Днес в деня на св. Иван Рилски - покровителя на миньорите, Българската
минно-геоложка камара ще връчи традиционните годишни призове
суровинния бранш ще по-
лучат две компании:
“Асарел-Медет” АД с

изпълнителен директор
инж. Делчо Николов за
проект “Подкрепа на мест-
ни предприемачески
проекти”;
“Геотехмин” ООД с

управител проф. дтн инж.
Цоло Вутов за проект
“Благотворителна кампа-
ния “Българските доброде-
тели”.
Тази година има приз за

активно участие в Нацио-
нална дарителска кампа-
ния за борба с епиде-

мията от COVID-19. То
ще бъде връчено на:
“Асарел-Медет” АД с

изпълнителен директор
инж. Делчо Николов;
“Геотехмин” ООД с

управител проф. дтн инж.
Цоло Вутов;
“Дънди Прешъс Ме-

талс” ЕАД с изпълнителен
директор д-р инж. Илия
Гърков;
“Минстрой Холдинг”

АД с председател на Съ-
вета на директорите проф.
дтн инж. Николай Вълка-
нов.
Грамоти за годишнини

за принос към българска-
та минерално-суровинна
индустрия са за 70 годи-
ни “Горубсо-Мадан” АД
и 55 години “Асарел-Ме-
дет” АД.
Персонални награди за

принос към минерално-су-
ровинната индустрия
(юбилеи на ръководители
на дългогодишни и ак-
тивни членове на БМГК и
на членове на постоянни
комисии на БМГК за дъл-
гогодишно и активно
участие в организацион-
ния живот на Камарата)
получават Андрей Дел-

чев (“Андрей Делчев и
партньори”), за 60-годиш-
нината му, и Кети Кирова
(“Елаците-Мед” АД).
Минната индустрия ще

отличи и журналистката
Йовка Николова от в.
“Старозагорски новини” -
за обективно и последова-
телно отразяване на бран-
ша.
Наградените са избрани

от комисия, излъчена от
Българската минно-гео-
ложка камара, след номи-
нации и по предварително
обявени критерии и пока-
затели.

Смарт цен-
тър в Чело-
печ, от кой-
то се упра-
вляват
процесите
в рудника.
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Гори израстват върху
бивши минни терениФирмите от добивно-

преработвателната инду-
стрия правят все повече
инвестиции както в нама-
ляване на разхода на
електроенергия, на вода и
горива, така и за проекти,
които елиминират стари
замърсявания, намаляват
въглеродния отпечатък
или осигуряват по-благо-
приятни условия за живот
на местните общности.
За последните 20 г. най-

големите компании в Бъл-
гарската минно-геоложка
камара

са инвестирали
над 5 млрд. лв.
Това основно са пред-

приятията, които не само
оцеляха в годините на
прехода, но се развиха и
днес са сред водещите
минни дружества в Евро-
па.
Всеки добивен проект е

мощен двигател на иконо-
мическото развитие, а с
това идва и грижата за
околната среда.
Наред с всекидневния

мониторинг на елементите
на околната среда, вклю-
чително възможността та-
зи информация да е до-
стъпна през интернет за
гражданите, компаниите
инвестират в развитие на
науката със съвместни
проекти с академичните
общности. Така се откри-

Как компании в бранша опазват околната среда и биоразнообразието
рекултивация на външен
отвал на свое действащо
находище за кварц-каоли-
нова суровина върху бли-
зо 200 декара. Днес мла-
дата гора има над 40 000
акациеви дръвчета и е но-
во местообитание за жи-
вотински видове.
С направени инвестиции

в екологични проекти
“Асарел-Медет” АД

произвежда
лавандулово
масло
върху окисно
насипище
“Дънди Прешъс Металс

Крумовград” ЕАД изслед-
ва и съхранява местооби-
танията и популацията на
двата световно застраше-
ни вида сухоземни косте-
нурки – шипобедрената и
шипоопашатата, в Кру-
мовград. Рудник “Ада те-
пе” попада в границите на
защитена зона “Родопи-
източни” за опазване на
природните местообита-
ния и дивата флора и фау-
на и включва Крумовица,
която е защитена зона по
директивата за птиците.

“Елаците - Мед” АД успя
да възстанови биоразноо-
бразието в бившето хво-
стохранилище “Бенковски
1”, рекултивирано през
2012 г.
“Дънди Прешъс Металс

Челопеч” ЕАД, което раз-
работва рудник “Челопеч”,
е рекултивирало над 100
хектара, засегнати от ми-
нала минна дейност.
“Минстрой холдинг” АД

също има богат опит в
грижата за околната сре-
да. Изграждането на пре-
чиствателни станции за
битови и отпадъчни води
от производството влияят
пряко върху качествата на
водите.
Повишаването на енер-

гийната ефективност е фо-
кус в инвестиционните
програми на дружествата,
с което се постига нама-
ляване на въглеродния от-
печатък и потребяването
на ресурси. Използването
на модерна минна механи-
зация в рудодобива освен
безопасност и комфорт за
работещите влияе поло-
жително върху опазването
на климата.

Терените на някогашното хвостохранилище “Бенковски-
1” са напълно възстановени след процеса на техническата
и биологичната рекултивация, като днес наред с гъстата ра-
стителност има и биоразнообразие на животински видове.

ват устойчиви алтернативи
за производство на про-
дукти от отпадъци, в ра-
нен етап се анализират

работещи решения за за-
криване и рекултивация.
Така “Каолин” АД реали-

зира проект за мащабна
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- Инж. Драганов, как 
компанията осигурява 
непрекъснатост на ве-
ригата на доставките, 
на бизнеса в условията 
на пандемията?

- Ситуацията след 13 
март постави сериозни 
предизвикателства към 
нас в три основни направ-
ления: да предприемем 
своевременни и стрикт-
ни мерки за опазване на 
здравето на работещите 
в компанията; да осигу-
рим непрекъсваемост 
на работния процес, без 
това да се отрази на ко-
личеството и качеството 
на продукцията; да оси-
гурим достатъчен резерв 
от необходимите консу-
мативи и материали и ре-
гулярната им доставка.

Резкият спад на цените 
на металите, които ние до-

Инж. Драгомир Драганов:

В “Елаците-Мед”  
Оползотворяваме руди с 35% по-бедни на мед 
от тези в миналото, направихме 3 пречиствателни 
станции, рекултивирахме стотици декари, казва 
изпълнителният директор на минната компания 

Инж. Драгомир Драганов е изпълнителен ди-
ректор на “Елаците-Мед” АД, част от Група 
ГЕОТЕХМИН. Той е магистър инженер по 
геология и проучване на полезни изкопае-
ми от Минно-геоложкия университет.

Професионалният му път в “Елаците-
Мед” АД включва различни позиции: гео-
лог, началник производствено-технически 
отдел, заместник-директор по производ-
ството и директор на Рудодобивен ком-
плекс “Елаците” (1982-2008 г.). През 2009 
г. е  директор “Природни ресурси и конце-
сии” на “Геотехмин” ООД. През 2009-2015 
г. е генерален директор “Производство и 
околна среда” на “Елаците-Мед” АД.

Работи в минната индустрия повече от 30  

години. Има опит във всички аспекти на 
оценка на ресурсите и запасите от метални 
полезни изкопаеми, предпроектни проуч-
вания, проектиране на минните работи в 
открити рудници и оценка на икономиче-
ския риск.

Инж. Драганов е член на Управителния 
съвет на Конфедерацията на работодате-
лите и индустриалците в България и асоци-
иран член на Балканския минен конгрес. 
Той има доказани управленски умения в 
дейности по проучване, разработване, до-
бив и първична преработка на руди от от-
крити рудници, както и в управлението на 
цялостния производствен процес на един 
минен комплекс.

Др р Др

биваме в про-
извеждания от 
нас концентрат, 
малко след въ-
веждането на 
извънредно по-
ложение в мно-
го държави по 
света, ни при-

нуди да оптимизираме ня-
кои разходи и ограничим 
определени инвестицион-
ни проекти. В нарушената 
транспортна среда гаран-
тирахме непрекъснатост 
на доставките на необхо-
димите ни материали и 
консумативи. 

Въпреки недостига на 
лични предпазни сред-
ства и дезинфектанти в 
първите дни от обявя-
ването на извънредното 
положение успяхме да 
осигурим необходимите 
количества за нуждите 
на работещите в компа-
нията. Предприехме 
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на територията на друже-
ството, оптимално огра-
ничихме броя на хората, 
намиращи се едновре-

менно на една работна 
площадка.

Нашите усилия и тези 
на компаниите от Група 
ГЕОТЕХМИН са насоче-
ни към гарантирането на 
продължаването на ра-
ботния процес и към не-
прекъсваемост на бизне-
са в следващите години, 
когато се очаква иконо-
мическа криза.

- Тази година “Елаци-
те-Мед” отбелязва 45 
години от създаването 
си и 21 години в Група 
ГЕОТЕХМИН. Как нови-
те технологии влияят 
върху разумното из-
ползване на ресурсите 
и повишаването на въз-
можностите за извли-
чането от все по-бедни-
те руди, каквито са тези 
в България?

- Дълготрайните ин-
вестиции в различните 
направления след прива-
тизацията надхвърлят 1 
милиард лева. Специали-
стите от “Елаците-Мед” 
следят тенденциите в 
развитието на минното 
оборудване и технологии 
в света и се стремят да 
прилагат най-съвременни 

решения, които доприна-
сят за ефективността на 
производството, повиша-
ване на здравословните и 
безопасни условия на ра-
бота, сигурността на мин-
ните и хидротехнически-
те съоръжения. Примери 
са съвременната минна 
техника, модерните тех-
нологии за следене и уп-
равление на стабилитета 
на рудник “Елаците” и 
хвостохранилище “Бен-
ковски-2”, съвременната 
автоматизация на тех-
нологичните процеси, 
модерните софтуерни 
продукти за планиране и 
управление на минните 
процеси и т.н.

С внедрената нова тех-
ника и иновации се уве-
личи ефективността на 
производството и има 
възможност да се опол-
зотворяват руди с 35% 
по-ниски гранични съдър-
жания на мед от тези в 
миналото. По този начин 
извънбалансови руди, ко-
ито би трябвало да фор-
мират минен отпадък, 
отиват за преработка, ко-
ето е в потвърждение на 
декларирания стремеж 
на ръководството на дру-
жеството за 
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“Елаците-Мед” АД е 
първата в страната ком-
пания от минния бранш, 
сертифицирана по ISO 
50001:2011 - Системи за 
управление на енерги-
ята. През 2019 г. серти-
фикатът бе подновен за 
нов тригодишен период. 
Стандартът цели нама-
ляване на въздействие-
то върху околната среда 
и енергийните разходи 
чрез систематично упра-
вление на енергията. В 
системата за управление 
на енергията в предприя-
тието са обхванати всич-
ки енергии, които се из-
ползват  -  електрическата 
енергия, горивата на 
машините в рудника, ав-

тотранспортът и горивата 
за отопление. За периода 
2015-2019 г. енергийната 
ефективност в “Елаците-
Мед” АД е повишена с 
над 10% спрямо 2014 г.

- Минната индустрия 
и околната среда - как 
екологичните проекти, 
които реализирате, до-
принасят за по-добрата 
околна среда?

- Безспорно минната 
индустрия оказва вли-
яние върху различни 
компоненти на околната 
среда и фактори, въз-
действащи върху тях. За 
да може всички последи-
ци от тази дейност да бъ-
дат отстранени възмож-
но най-ефективно, на 
всеки 5-годишен период 
от срока на договора за 
предоставяне на конце-
сия се изпълняват съгла-
сувани с компетентните 
органи програми за 

������� � 
����	�������� �� 
����	� �
��� 

Едно от съществените 
направления в тези про-
грами е управлението на 
водите на територията на 
дружеството. 

За обезпечаване на 
тази цел през годините 
след приватизацията на 
дружеството са изграде-
ни три пречиствателни 
съоръжения, система от 
хидротехнически съоръ-
жения, предотвратяващи 
замърсяването на чисти-
те води и извеждащи ги 
извън контура на съоръ-
женията за съхранение 
на минни отпадъци.

Какво е качеството на 
водите след пречиства-
телните станции, може 
да се види от монито-
ринга на Изпълнителната 
агенция по околна среда 
и води. 

През януари 2012 г. 
беше приет последният 
обект по “Програмата 
за отстраняване на ми-
нали екологични щети 
на “Елаците-Мед” АД - 
рекултивацията на хвос-
тохранилище “Бенков-
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дълготрайните инвестиции са 
над 1 млрд. лева

ски-1”. С приключването 
на програмата напълно 
бе преустановен рис-
кът за околната среда и 
човешкото здраве след 
прекратяване на експло-
атацията на хвостохрани-
лището.

Натрупаният опит ни 
позволи при проекти-
рането, изграждането и 
експлоатацията на хвос-
тохранилище “Бенковски 
- 2” да се вземат предвид 
всички възможни към на-
стоящия момент дейст-
вия за ограничаване на 
неорганизираните прахо-
ви емисии и управление 
на дренажните води. 

Друго приоритетно на-
правление в програмите 
за опазване и възстано-
вяване на околната среда 
е рекултивацията на съо-
ръженията за съхранение 
на минни отпадъци. От 
2010 г. до настоящия мо-
мент на площи от рудник 
“Елаците” са технически 
и биологично рекултиви-
рани приблизително 300 
декара. От 2016 г. запо-
чна и рекултивацията на 
площи от хвостохранили-
ще “Бенковски - 2”,  като 
до момента са рекулти-
вирани приблизително 
290 декара. 

Изпълнената рекулти-
вация допринася значи-
телно за предотвратяване 
на евентуалното разпрос-
транение на фини прахо-
ви частици и подобря-
ване на качеството на 
атмосферния въздух. 

- Как индустрията, 
в частност “Елаците-
Мед”, помага за разви-
тието на общините, на 
чиято територия разви-
ва дейност? 

- Като една от отговор-
ните компании в минния 
сектор в България ние 

следваме последовател-
на политика на социална 
ангажираност. Инициати-
вите на “Елаците-Мед” 
за корпоративна социал-
на отговорност са в раз-
лични области от живота 
и се основават на цен-
ностите на Група ГЕОТЕ-
ХМИН за 
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Стремим се непре-
къснато да увеличаваме 
приноса си към местните 
общности в регионите на 
нашата дейност. Помага-
ли сме с наши средства за 
ремонт на пътища, строи-
телство на нови църкви и 
ремонт на съществуващи 
храмове, детски градини, 
оказваме помощ на ме-
дицински и болнични за-
ведения, уязвими групи 
хора, развитие на таланти 
и  други каузи. 

Сред нашите приорите-
ти е подпомагане на обра-
зованието и в тази област 
имаме дългосрочни про-
грами. Например през 
2019 г. за пета поредна 
година организирахме 
ученически конкурс за 
творби, като предизвика-
хме интереса на участни-
ците от 5-и до 12-и клас 
в 12 училища - партньо-
ри с различна тема от 
досегашните, а именно 
рудодобивът, който е ос-
новната икономическа 
дейност в Средногорието 
и Етрополе. Учениците 
представиха невероят-
ни рисунки, приложни и 
писмени творби за това 
как виждат рудник на бъ-
дещето, “умна фабрика” 
и как роботите ще рабо-
тят заедно със специа-
листите и в хармония с 
околната среда. 

Друга наша дългосроч-
на програма е “Нашето 
зелено утре” за зале-
сяване и озеленяване 
в района на дейност на 
компанията. Помагали 
сме на редица общини 
с дарения на дървесни 
и растителни видове, с 
доброволен труд. Тази 
година ще продължим 
инициативата.
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“Елаците-Мед” заедно 
с “Геотехмин” подкрепи-
ха институции и общини 
в борбата срещу новия 
коронавирус. В момент, 
когато имаше недостиг 
на дезинфектанти и мас-
ки, наши служители де-
зинфекцираха общест-
вени места и стигнаха до 

домове на пенсионери, 
за да им занесат пред-
пазни средства. Направи-
хме дарения за болници, 
БЧК и други организа-
ции. Това е нашето раз-
биране да се грижим за 
здравето си и за здраве-
то на другите, да бъдем 
съпричастни.

- Как според вас биха 
изглеждали общините 
от вашия край без пред-
приятията от промиш-
леността и в частност - 
без минния сектор?

- Не бих се наел да 
прогнозирам, защото 
смятам, че рудодобивна-
та и рудопреработващата 
дейност е традиционна 
за територията на общи-
ните от Средногорието и 
Етрополе и тя трябва да 
бъде развивана. 

Тези общини са из-

вестни с това, че имат 
доста ниски нива на без-
работица, като в същото 
време стандартът и 
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и това е благодарение на 
общите ни усилия с мест-
ните власти. 

Благодарен съм на ръ-
ководствата на общини-
те, в които работим, за 
конструктивното отноше-
ние към нашата дейност. 

Въпреки дългия хо-
ризонт, който има пред 
дейността на “Елаците-
Мед”, трябва да се об-
съждат и реализират съв-
местни проекти, които 
да гарантират заетост на 
хората, живеещи в тях, и 
след приключване на ру-
додобива. 
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КАКВО ИМА У НАС?

ПРОИЗВОДСТВОТО

ИЗНОС НАЕТИТЕ

 България и през 2019 г. е на първите места в Европа по добив на мед, злато и лигнитни въглища. Основните суровини, които се 
добиват в страната, са лигнитни въглища, оловно-цинкови, медни и полиметални руди, гипс, варовик, 
бентонит, каолин, кварцови пясъци, огнеупорни глини, мрамор.

 Добити са през 2019 г. 109,93 млн. т полезни изкопаеми, като повишение има в почти 
всички подотрасли. Рудодобивът бележи ръст от 3%, като достига годишен обем от 35,6 
млн. тона. Най-съществен - 22%, е при скално-облицовъчните материали, които обаче са с 
малък дял в общия добив. Спадът при добива на въглища е 7% и продължава негативната 
тенденция от 2018 г. Това е най-ниското ниво за 7 години. Намаление има и при добива на 
течни горива с 4%.

 Продуктите на минерал-
но-суровинната индус-
трия формират 7,53 млрд. 
лв. от общия износ през 
2019 г., което е повишение 
с над 17% спрямо 2018 г. Из-
носът на минерални суро-
вини в натурално израже-
ние е 7,5 млн. тона и бележи 
ръст с над 10% спрямо пре-
дходната година.

 20 779 души са били наети в добивната промишленост през 2019 г. Това е спад с 3% спрямо 
предходната година и затвърждава тенденцията на намаляване на работещите в бранша. 
Дължи се най-вече на по-малко заетите във въгледобива (7% за 2019 г., общо 33% за последни-
те 10 г.), както и в добива на неметални полезни изкопаеми. 
С най-голям дял са наетите лица във въгледобива – 43%, следва рудодобивът с 32%.
 Въпреки намаляването на заетите в сектора, производителността на труда продължава 
да е близо 2,5 пъти по-висока от средната за индустрията в страната.

 Средната годишна заплата в отрасъла през 2019 г. е 21 139 лв., като увеличението 
спрямо 2018 г. е с 4%. Ръстът изостава от този на средната работна заплата за стра-
ната - 10%. Въпреки това заплащането в бранша се запазва високо – 42% над средното 
за страната и е на четвърто място сред икономическите дейности - след IT сектора, 
финанси и застраховане и енергетика.

 При разпределението рудодобивът и добивът на инертни материали са с най-висок 
дял - 32% и 29%. Следват ги въгледобивът с 26% и индустриалните минерали с 12%. Незначи-
телен е делът на скално-облицовъчните материали – 0,5% и нефт и газ с 0,2%.
 Добивната индустрия произведе 2,854 млрд. лв. Това е ръст от 3%, както заради по-голя-
мото производство, така и заради повишението на цените при някои минерални суровини.

1,678 
е общата 
площ на 
находищата 
на подземни 
богатства.

млн. дка

452
Установените 

находища 
(без минни 

отпадъци) са

Те са за:
метални полезни изкопаеми 163
неметални полезни изкопаеми – 
индустриални минерали 84
нефт и газ 1
твърди горива 23
строителни материали 142
скално-облицовъчни материали 39

Действащите 
концесии за добив на 
подземни богатства 
са

243
Разрешенията за търсене и 
проучване или само за 
проучване са

2019 г.: Добити са над 109 млн. т суровини, за над 2,8 млрд. лв.
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Над 1 млн. евро са вложили
компаниите в дуално обучение
В минни специалности в
момента са 310 ученици

Ученици от СУ “Васил
Левски” във Ветово ще

имат български и немски
дипломи за средно обра-

зование.

Компаниите от минната индустрия отпускат стипен-
дии на студенти всяка година. В края на 2019 г. “Мин-
строй Холдинг” АД за пореден път дари 20 едного-
дишни стипендии на стойност 30 000 лв. Те са за под-
крепа и допълнителна мотивация на студенти с отли-
чен и много добър успех от Минно-геоложкия универ-
ситет “Свети Иван Рилски” в София.

Водещите компании
от минната индустрия -
“Минстрой Холдинг”,
“Асарел-Медет”, “Дънди
Прешъс Металс”, “Као-
лин”, “Мини Марица-Из-
ток” и дружества от гру-
пата “Геотехмин” са ли-
дери и в развитието на
дуалното обучение в
България.

Те са едни от първите
у нас, които разрабо-
тват партньорски проек-
ти с професионалните
гимназии за професио-
нално обучение в ре-
гионите с развита мин-
на индустрия. Дуалното
обучение е акцент и в
браншовата стратегия
за подготовка на кадри
за минерално-суровин-
ната индустрия, израбо-
тена от Българската
минно-геоложка камара
през 2015 г.

От началото на
проекта през 2014 г. до
момента дружествата
от добивната индустрия
са инвестирали над 1
милион евро за профе-
сионалното образова-
ние и дуалното обуче-
ние. Подкрепата им се
изразява в:
� Осигуряване на ма-

териална база – изгра-
ждане на сгради и ре-
конструкция на поме-
щения и учебни лабо-
ратории за производ-
ствени практики,
закупуване на модерни
машини и оборудване
за практически обуче-
ния;
� Подпомагане на

учениците с възнаграж-
дения, стипендии, без-
платен обяд, безплатен
транспорт, учебни по-
магала. Осигуряване на
работа след завършва-
не;
� Осигуряване на

преподаватели и на-
ставници от дружества-
та с богат практически
опит за предаване на
полезни знания;
� Провеждане на

учебни и производстве-

ни практики в друже-
ствата, ежегодни ста-
жантски програми.

За учениците се оси-
гуряват и различни ин-
тересни обучения за
личностно развитие и
работа в екип. Освен
това те участват актив-
но в различни благо-
творителни и добровол-
чески акции, организи-
рани от дружествата.

Към момента по мин-
ни специалности се
обучават 310 ученици,
или 10% от общо вклю-
чените в системата за
дуално обучение.

150 ученици в 20 па-
ралелки завършиха
дуално професионално
обучение по минни
специалности за 2019/
2020 г. в градовете Ма-
дан, Панагюрище, Ста-
ра Загора, Раднево,
Челопеч, Златица, Ве-
тово.

Дружествата от БМГК
успешно си партнират
и подпомагат 9 профе-
сионални гимназии на
територията на обла-
стите Смолян, Пазар-
джик, Стара Загора,
София - област, Русе.

Завършилите в СУ
“В. Левски” във Ветово
ще придобият българ-
ски и немски дипломи
за средно образование.

Активното участие на
дружествата от Бъл-
гарската минно-гео-
ложка камара в разви-
тието на дуалното обу-
чение продължава и
през учебната 2020/
2021 г., в която ще
има прием в нови 5 па-
ралелки в Мадан, Ве-
тово, Стара Загора и
Панагюрище.

Общо за учебната
2020/2021 г. общо 310
ученици в 25 паралел-
ки с минни специално-
сти ще учат по систе-
мата за дуално обуче-
ние – в Панагюрище,
Стара Загора, Радне-
во, Мадан, Ветово, Че-
лопеч, Златица.


