
Браншът,
който и при спад в
цените на металите

вдига заплати
и инвестира

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

За бизнеса е важно да има
стабилност в управлението за 4 г.
Като правиш 300 млн. лв.
инвестиции, а се промени
рамката, ще настъпи катастрофа
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21 675 миньори в добивната ин-
дустрия произведоха продукция за
близо 2,92 млрд. лв. през 2018 г.
Производителността продължава
да е 2,5 пъти по-висока от средна-
та за индустриалния сектор.
Това води и до по-добри възна-

граждения в отрасъла - за 2018 г.
средната годишна заплата е 20
233 лв., което е увеличение с 10%
спрямо предишната година. За
сравнение - средната годишна ра-
ботна заплата за страната е 13
468 лв.
Стойността на износа на минна-

та индустрия е 6,43 млрд. лв. през
2018 г. Това е с близо 17% повече
в сравнение с предишната година.
И това, въпреки че през първото
полугодие на миналата година це-
ните на цветните метали на Лон-
донската борса бяха спаднали с
20-30%.
Браншът всъщност продължава

да вдига заплати и да инвестира
милиони левове дори при спад на
котировките на металите.
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Какво добиха и за колко пари през 2018 г. 
Добив на въглища

689 758 000 лв.

Добив на метални руди

1 714 228 000 лв.

Добив на неметални материали и суровини

431 114 000 лв. 

Спомагателни дейности в добива

85 173 000 лв.

Общо

2 920 274 000 лв.

 Тона Хил. евро Тона Хил. евро
Индустриални минерали, в т.ч.: 96 823,6 1 964 506,7 101 785 1 554 524,6
Каолин  25 277,9 226 262,4 4222,1 44 614,7

Вар 1592,7 27 101,5 296,5 3824,6

Цименти 23 002,6 569 806,9 20 479,9 378 544,0

Фелдшпат 1157,2 19 165,9 4343,0 142 245,1

Минерални продукти 1810,2 9892,4 2110,5 9495,1

Други  43 983,0 1 112 277,5 70 333,1 975 801,0

Метални, в т.ч.: 583 829,3 643 308,1 1 858 876,3 1 383 931,1
Медни руди и техните концентрати 197 298,6 370 332,9 1 586 930,0 1 107 034,1

Оловни руди и техните концентрати 17 112,5 12 818,2 83 989,6 71 440,6

Цинкови руди и техните концентрати 10 719,4 9 745,5 101 956,4 113 618,8

Сребърни руди и техните концентрати 339 510,8 1477,6 65 695,3 13 965,0

Други  19 188,1 248 934,0 20 305,0 77 872,6

Горива, в т.ч.: 2 537 589,8 4 095 023 4 362 842 11 041 160,9
Антрацит 1545,5 14 532,6 89 394,8 844 855,0

Лигнити, дори на прах 1 719,2 39 342,9 11,9 158,0

Торф 20,8 20,7 1231,2 7 813,0

Сурови нефтени масла и сурови масла
от битуминозни минерали 373,4 656,1 2 520 335,8 5 861 469,0

Нефтен газ и други
газообразни въглеводороди 21 900,1 42 485,2 793 081,8 2 461 204,6

Други  2 512 030,8 3 997 985,5 958 786,5 1 865 661,3

Благородни 69 463,8 4844,1 41 344,1 869,7
ОБЩО: 3 287 706,4 6 707 681,8 6 364 847,5 13 980 486,3

ИЗНОС И ВНОС НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
Видове суровини Износ 2018 г. Внос 2018
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Производителността
в сектора е 2,5 пъти
по-висока от средната
в индустрията

ща на подземни богат-
ства са 449. Тези на
метални полезни изко-
паеми - 163, на инду-
стриалните минерали
са 84, едно е на нефт и
газ, на твърдите горива
са 23, на строителните
материали са 140 и
скалнооблицовъчните
са 38. Общата площ на
находищата на подзем-
ни богатства в Бълга-
рия е 1 677 000,60 дка.
Действащите конце-

сии за добив на под-
земни богатства са
531. За метални полез-
ни изкопаеми те са 20,
за неметални полезни
изкопаеми - инду-
стриални минерали -
75, за нефт и природен
газ - 18, за твърди го-
рива - 17, за строител-
ни материали – 330, за
скалнооблицовъчни ма-
териали – 70, за минни
отпадъци - 1. Около
80% от минните дейно-
сти в страната се из-
вършват по открит спо-
соб.
След толкова векове

търсене, проучване и
добив (мед по нашите
земи се е добивала
5000 г. преди новата
ера, тоест преди пове-
че от 7000 г.) човек би
си помислил, че всичко
се знае. Но не, дей-
стващите разрешения
за търсене и проучване
на полезни изкопаеми
са 145.

Продължават
проучванията и
търсенето на
находища

на метални полезни из-
копаеми, разрешенията
са 32. 11 са за нефт и
газ, за неметални изко-
паеми – индустриални
минерали са 24, за
строителни материали –
35, за скалнооблицо-
въчни – 38. Само 3 са
за търсене на твърди
горива.
През 2018 г. държава-

та получи от миннодо-
бивната индустрия кон-
цесионни възнагражде-
ния в размер на 74 975
006 лв. (без ДДС). Има
лек спад в сравнение с
предходната година,
което се дължи на по-
малко плащания от сек-
тор “Енергетика” и не-
металните полезни из-
копаеми - индустриални
минерали. Значителен
ръст обаче бележат
приходите от рудодоби-
ва. При разпределение-
то на концесионните
приходи по подсектори
с най-голям дял са ме-
талните полезни изко-
паеми с 47%, следвани
от въгледобива с 24%.

21 675 миньори в до-
бивната индустрия
произведоха продукция
за близо 3 млрд лв.
през 2018 г. Въпреки че
заетите в бранша са
по-малко от предишна-
та година, производи-
телността продължава
да е 2,5 пъти по-висока
от средната за инду-
стриалния сектор.
Това води и до по-до-

бри възнаграждения в
отрасъла, за 2018 г.
средната годишна за-
плата е 20 233 лв., кое-
то е увеличение с 10%
спрямо предишната го-
дина. За сравнение -
средната годишна ра-
ботна заплата за стра-
ната е 13 468 лв., като
заплащането в сектора
е с 50% по-високо и е
една от икономическите
дейности с най-високо
брутно възнаграждение
у нас.
Най-висока заплата в

бранша получават ра-
ботниците и служители-
те в компаниите, доби-
ващи метални полезни
изкопаеми, а най-ниски
са тези в подотрасъла
добив на неметални ма-
териали и суровини.
Стойността на износа

на минната индустрия е
6,43 млрд. лв. през
2018 г. Това е с близо
17% повече в сравне-
ние с предишната годи-
на. И това въпреки че
през първото полугодие
на миналата година це-
ните на цветните мета-
ли на Лондонската бор-
са бяха спаднали с 20-
30%. Данните са от от-
чета на Българската
минно-геоложка камара
пред празника на минь-
ора, който е на 18 ав-
густ - деня на успение-

то на св. Иван Рилски,
закрилника на миньори-
те.
Когато цените са ви-

соки, тази важна за
държавата индустрия,
която

дава между
3 и 5% от БВП,

инвестира, за да може
да запази производи-
телността на труда и
заплатите на хората си.
Не само че отдавна е
минало времето във во-
дещите компании доби-
вът и преработката на
рудите да е нещо мръс-
но, прашно, днес се
влага в дигитализация
на тази индустрия, кое-
то също дърпа нагоре
производителността.
Има смартцентрове

за управление, които са
като централното дис-
печерско управление,
от което се командва
електроенергийната
система, или пък като
зала на РВД, от която
се водят самолети.
Преди две години

Силвестър Сталоун на-
писа, че в България мо-
жеш да намериш Wi-Fi
в гора, където си заоби-
колен от вълци, но не
можеш да откриеш та-
къв в Санта Кларита,
Калифорния.
Да му кажем - в ми-

ните на “Дънди прешъс
метълс” има безжичен
интернет на 600 м под
земята, дронове скани-
рат къде е златната жи-
ла и помагат да марк-
шайдерите. В “Елаците”
от 4 години добивните
процеси в рудника се
управляват, контроли-
рат и отчитат с автома-
тична система за упра-
вление. Тя се стреми да

Над 21 000
миньори

изработиха
3 млрд. лв.
намали времето на из-
чакване за багери и са-
мосвали до минимум.
“Елаците-Мед” изгради
безжична комуника-
ционна мрежа за рабо-
тата на системата, оси-

гуряваща почти 100%
надеждно покритие. Тя
се захранва частично
от “зелена енергия”. В
“Горубсо-Мадан”, ком-
панията, в която преди
шест години работници-
те стачкуваха за запла-
ти, сега се купуват нови
машини. “Каолин” пък
изгражда нов модерен
цех във фабриката си
във Ветово. И това са
само няколко примера.
Така големите компа-

нии в минната инду-
стрия у нас

затвърждават
и водещата
си позиция в
европейския
добив на полезни
изкопаеми
Тя твърдо е на трето

място по добив на мед,
на четвърто по добив
на злато и на пето по
добив на лигнитни въ-

глища.
Има нещо обаче в

статистиката, което
учудва. Добивната ин-
дустрия е произвела
продукция за 2,92 млрд.
лв., а са изнесени ми-
нерални суровини за
6,43 млрд. лв. Причина-
та е, че металургичните
компании внасят суро-
вини, които прерабо-
тват, и изнасят концен-
трат с по-висока доба-
вена стойност, освен
това “Минстрой хол-
динг” има мини в Се-
верна Македония, така
че у нас се преработва
и вносът оттам.
Основните суровини,

които се добиват в
страната, са лигнитни
въглища, оловно-цинко-
ви, медни и полиметал-
ни руди, гипс, варовик,
бентонит, каолин, квар-
цови пясъци, огнеупор-
ни глини, мрамор.
Установените находи-



Разпределение на добива през 2018 г.
Метални

Твърди горива

Инертни материали

Индустриални материали

Скалнооблицовъчни материали

Течни горива

32%

28%

27%

12%

0%

0%

21 765 души са заети в
миннодобивната индустрия

Производителността им е

2,5 пъти над средната
за индустрията

2,92
млрд. лв.

108,42
млн. т

Компаниите произведоха
през 2018 г. продукция за

Общият добив на полезни
изкопаеми през 2018 г. е

74 975 006
лв. (без ДДС) концесионни
възнаграждения платиха на
държавата компаниите

20 233 
лв. е средната годишна заплата
в сектора при средна за
страната - 13 468 лв.

МИННАТА ИНДУСТРИЯ ПРЕЗ 2018 Г.

34,66
млн. т

Ръстът на рудодобива е
с 3% и достигна

6,43
млрд. лв.

Това е стойността на износа на инду-
стрията през 2018 г. - ръст със 17% в
сравнение с предишната година. И това,
въпреки че през първото полугодие на
миналата година цените на цветните ме-
тали паднаха с 20-30%.
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Общият добив на по-
лезни изкопаеми у нас
през 2018 г. е в размер
на 108,42 млн. тона и е
с незначителен спад
спрямо предходната го-
дина. Повишение с 3%
се наблюдава при рудо-
добива, като общият
обем достига 34,66 млн.
т. Това затвърждава
устойчивата тенденция
на нарастване в този
подотрасъл през по-
следните години.
Ръст има и в добива

на инертни материали и
на скалнооблицовъчни
материали, с 10% и с
32%, като през послед-
ните години промените
при тях са колебливи и
не се откроява тенден-
ция.
През миналата година

има спад във въгледо-
бива с 11%, като общи-
ят обем е 30,79 млн. то-
на. Това е най-ниското
ниво от 2013 г. насам.
Намаление има и при
добива на нефт и при-
роден газ - 7%, както и
при добива на инду-
стриални минерали с

дената продукция във
въгледобив в резултат
на снижените обеми на
добив и по-ниските це-
ни.
По данни за 2018 г.

продуктите на минерал-
носуровинната инду-
стрия формират 6,43
млрд. лв. от общия из-
нос, което повишение е
близо 17% спрямо 2017
г. Вносът на минерални
суровини в стройност
обаче продължава да е
със значителен превес,
като през 2018 г. той е
в размер на 12,45 млрд.
лева. Съотношението
на износа и вноса по-
казва сериозния неиз-
ползван потенциал на
бранша в полза на пла-
тежния баланс на стра-
ната. Към това трябва
да прибавим и повиша-
ване на конкурентоспо-
собността на инду-
стриите, следващи във
веригата на стойността,
например медните руди
и концентрати, изнася-
ни от България, са два
пъти по-евтини от вно-
са. В такива случаи

2%.
Разпределението на

добива на полезни из-
копаеми от 2010 г. на-
сам няма съществени
промени и следва отно-
сително трайни тенден-
ции: рудодобивът и този
на твърди горива са с
най-висок дял - 32% и
28%. Следват ги доби-
вът на инертни мате-
риали с 27% и инду-
стриалните минерали с
12%. Незначителен е
делът на скалнооблицо-
въчните материали -
0,3%.
Общата стойност на

произведената продук-
ция на промишлените
предприятия от добив-
ната промишленост
през 2018 г. отчита
ръст с 2% въпреки ле-
кия спад във физиче-
ските обеми и е в раз-
мер на 2,92 млрд. лева.
Той се дължи най-вече
на по-високите добиви
и повишението на цени-
те през годината в ру-
додобива. Ръст в стой-
ността с 8% има и при
неметалните полезни
изкопаеми.
Спад с 19% има в

стойността на произве-

трябва да се намери
уместен подход и общи
действия за повишаване
на конкурентоспособ-

ността на цялата бъл-
гарска икономика, за-
ключва Българската
минно-геоложка камара.
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Въпреки добрите
доходи на хората
в тази индустрия

и там има нужда от
образовани и можещи
хора. Недостигът на
обучени кадри в Бълга-
рия кара отговорните
компании в индустрията
да инвестират в образо-
вание и обучение. Бъл-
гарската минно-геолож-
ка камара, индустрията
и образователните ин-
ституции създадоха
браншови модел за
подготовка на кадри,
чиято цел е покриване
на недостига на специа-
листи и да осигури ка-
чествено образование
за бъдещите кадри в
бранша. Проектът стар-
тира през 2015 г. и все
повече от водещите
компании в бранша го
прилагат.

Успешно се
дипломира
първият випуск в
“Асарел-Медет”

по дуално обучение.
Двадесет и седем мом-
чета и момичета са
първите абитуриенти от
Професионалната гим-
назия по индустриални
технологии, менидж-
мънт и туризъм в Пана-
гюрище, които се ди-
пломираха по пилотния
проект за дуално про-
фесионално образова-
ние. Той се реализира
от 2014 г. по инициати-
ва на компанията и със
съдействието на общи-
ната в Панагюрище и
други предприятия от
региона. През учебната
2018-2019 г. в реалната
работна среда на ком-
панията бъдещата си
професия усвояваха об-
що 51 момичета и мом-
чета от 11-и и 12-и
клас. В професионална-
та гимназия се обучава-
ха общо 87 ученици в
минни специалности.
Когато станат единаде-
сетокласници, с учени-
ците се сключват трудо-
ви договори с регламен-
тирано възнаграждение
върху 7-часов работен
ден по два, а по-късно
и три дни седмично.
Всички получават ра-
ботно облекло и лични
предпазни средства,
както и карта за без-
платно пътуване и без-
платна храна.
“Асарел-Медет” вложи

437 000 лв. в програма
за обучение и повиша-
ване квалификацията на
кадрите. Проведени са
435 курсове и обуче-
ния, като в тях са се
включили 3574 участни-
ци. За поредна година
се проведе и академия

Компаниите с подкрепа
на дуалното обучение
“Асарел”, включваща
поредица обучения по
мениджмънт и лично-
стно развитие за всички
ръководители и за мла-
дите специалисти в
компанията.
От 2004 г. досега

“Асарел-Медет” провеж-
да лятна стажантска
програма, като през
2018 година в нея се
включиха 25 студенти.
Стипендиантката про-
грама на дружеството
подкрепя деца в нерав-
ностойно положение, за
учебната 2018-2019 г.
компанията е отпуснала
12 стипендии. Освен то-
ва дружеството финан-
сира ежегодната “Дри-
новска стипендия”, при-
съждана на изявен сту-
дент от община Пана-
гюрище, а фондация
“Асарел” подкрепя изя-
вен студент от Минно-
геоложкия университет
със стипендията “Лъче-
зар Цоцорков”.

С подкрепа от
“Геотехмин”
От учебната 2018-

2019 г. три дружества
от групата “Геотехмин” -
“Геострой”, “Геотрей-
динг” и “Елаците-Мед”,
както и “Дънди Прешъс
метълс Челопеч” и “Ау-
рубис България”, са
партньори на Аграрно-
техническа професио-
нална гимназия в Зла-
тица в проект за дуално
обучение. Дружествата
подкрепят обучението
на осмокласниците от
специалност “Авто-

транспортна техника”, в
която се обучават 11
деца. През новата учеб-
на година (2019-2020)
отново е планиран
прием в същата спе-
циалност, както и в дру-
ги две - “Електрообза-
веждане на производ-
ството”, “Машини и съо-
ръжения за заварява-
не”.

Дуалната форма на
обучение ще се осъще-
ствява паралелно на
две места – в гимназия-
та и фирмите партньо-
ри. При показани уме-
ния, желание за работа
и отговорност премина-
лите го ще получат въз-
можности за кариерно
развитие в три от воде-
щите компании в Бълга-
рия. Групата “Геотех-
мин” предоставя 17 сти-
пендии за предстояща-
та учебна 2019-2020 го-
дина за най-добрите
студенти от университе-
та. Те ще имат възмож-
ност да се запознаят с
реалната работна сре-
да, като преминат пла-
тен стаж в компаниите.

Ученически
практики в
“Горубсо-Мадан”
С подкрепата на “Го-

рубсо-Мадан” в Профе-
сионална гимназия “Ва-
сил Димитров” – Мадан,
за пета година се обуча-
ват ученици в специал-
ностите “Минни и строи-
телни технологии”,
“Маркшайдерство”, “Гео-
логия”. Съвместно с про-
фесионалната гимназия

се изпълни и програма
за практика в реални ус-
ловия. Бъдещите работ-
ници и служители идват
на практика в рудници-
те, където се запознават
с производството, техно-
логията на добив на ру-
да, както и с работата
на рудничното ръковод-
ство.
На 30 работници и

служители от предприя-
тието се предоставят ус-
ловия да продължат за-
дочно, без откъсване от
производството, образо-
ванието си в Минно-гео-
ложкия университет “Св.
Иван Рилски”. Студенти
от МГУ се възползваха и
от проекта “Студентски
практики” в “Горубсо-Ма-
дан” АД. Някои от тях
започнаха работа в дру-
жеството по придобита-
та специалност – марк-
шайдери, началник-сме-
ни и др.

“Елаците-Мед” с
практикантска
програма през
2019 година
Практикантската про-

грама е инициатива за
млади хора, завършили
средно образование и
без професионална ква-
лификация в общините,
в които “Елаците-Мед”
развива дейност. Фи-
нансирана е изцяло от
компанията. Пълният
курс на обучението е
шест месеца, през кои-
то практикантите полу-
чават теоретична и
практическа подготов-
ка. Водещи преподава-

тели от висши учебни
заведения им препода-
ват теория в учебната
зала на дружеството.
Практическото обуче-
ние се провежда в
реална работна среда в
“Елаците-Мед”. След ус-
пешно завършване
практикантите придоби-
ват свидетелство за
професионална квали-
фикация по две спе-
циалности - “Монтьор
по автоматизация”, спе-
циалност “Автоматизи-
рани системи” и по про-
фесия “Електромонть-
ор”, специалност “Елек-
трообзавеждане на
производството”.

“Минстрой”
дарява стипендии
По решение на съвета

на директорите на “Мин-
строй Холдинг” фирмата
дари двадесет едного-
дишни стипендии за 30
000 лв. на студенти от
Минно-геоложки уни-
верситет “Св. Иван Рил-
ски” след конкурс. Сти-
пендии получиха 16 сту-
денти за степен бакала-
вър и 4 – за магистрату-
ра. Най-много
представители има от
специалностите “Марк-
шайдерство и геодезия”,
“Подземно строител-
ство”, “Екология и опаз-
ване на околната сре-
да”, както и студенти от
други специалности.
За девети пореден

път през 2019 г. “Елаци-
те-Мед” провежда и лят-
на стажантска програ-
ма. Тя е за студенти, за-

вършили III, IV и V курс,
или млади специалисти
без стаж по специал-
ността. Стажантската
програма се провежда
на двете работни пло-
щадки на дружеството –
рудодобивен комплекс и
обогатителен комплекс.
Стажът дава шанс на
младите хора да
упражнят наученото в
университетите в реал-
на работна среда и да
придобият опит под ръ-
ководството на най-до-
брите професионалисти
в дружеството.

“Да работим
заедно” е
инициатива на
“Дънди Прешъс
Металс”,

чиято основна цел е да
разгърне ангажираност-
та и неизползвания по-
тенциал на служители-
те и да подпомогне из-
граждането на желана-
та организационна кул-
тура. Така се създава
работна среда, в която
екипите дават най-до-
брото от себе си, а това
отключва потенциала
на служителите, насър-
чава креативността им,
води до подобрение на
производителността и
представянето на биз-
неса.
През 2018 г. започна

обученията на опера-
тивния персонал в дру-
жествата на “Дънди
Прешъс Металс” в Че-
лопеч и Крумовград,
което продължава и
през 2019 г.
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Проф. дтн инж. Николай Вълканов, председател на
Българската минно-геоложка камара и зам.-председател на КРИБ

За бизнеса е важно
да има стабилност в
управлението за 4 г.
Като правиш 300 млн.
лева инвестиции, а се
промени рамката, ще
настъпи катастрофа

водите.
- Какво се случва с

търсенето и проучва-
нето на природни бо-
гатства? А и с разра-
ботването им?
- Имаме достатъчно

проучени нови обекти
и във Велинград - за
волфрам, и в Трън - за
злато, но по различни
причини, предимно
свързани с опасенията
на зелени организа-
ции, се спира изграж-
дането. За волфрама
има решение на ЕС те-
зи находища да се
разработят, тъй като
това е ценна суровина,
но при нас няма да се
разработва. Този въ-
прос винаги е свързан
я с парламентарни из-
бори, я с местни и
местните власти се съ-
образяват.

Това е като
случая с
втория лифт на
Банско, все го
искаме,
но го няма
- Нещо ми направи

впечатление в отчета
на камарата. Произве-
дената продукция е
за 3 млрд. лв., а изно-
сът е над 6,3 млрд.
лв. Защо?
- Ние произвеждаме

концентрат за 3 млрд.
лв., а металургичната
индустрия внася допъл-
нително концентрат,
тъй като българският
не е достатъчен, за да
запълни мощностите на
тези големи предприя-
тия. Те изнасят готов
метал – мед, алуминий,
злато, сребро, затова
при износа е по-висока
стойността.
- Отчита се ръст на

рудодобива, но спад
при въглищата. Екои-
зискванията явно се
отразяват на този
подотрасъл. Какво ще
се прави?
- Намаленото произ-

водство е свързано със
спада на въглищата на
“Мини Марица-изток”,
те се движат между 20
и 30 млн. т, спадът от
над 11% идва от по-
малкото производство
на електроенергия от
въглищните централи и
най-вече от ТЕЦ “Ма-
рица-изток 2”. Знаем
ситуацията с централа-
та, която плаща големи
суми за въглеродни
емисии, затова имаме
спад. Но изискванията
на Европа за чистия
въздух се засилва не-
прекъснато и това по-
ставя на сериозни из-
питания българския въ-

гледобив. В Европа се
затварят много от въ-
глищните рудници и
централите, които ра-
ботят на въглища, уве-
личава се производ-
ството на електроенер-
гия от ВЕИ и от атом-
ната енергетика, но
предимно от ВЕИ.
- Какво прибра дър-

жавата от концесии-
те?
- Концесионните въз-

награждения с ДДС са
89 млн. лв.
- Неправителствени

и патриотични орга-
низации казват, че те
са ниски и така се
ограбва държавата.
Доколко са прави?
- Не можем да кажем

ниски или високи са
концесионните възна-
граждения на държава-
та. Те са колкото са в
Европа. И българските,
като европейските, са
между 2 и 3%. За да
бъдат по-високи, при
тези ниски цени на ме-
талите, при инвести-
циите, които правим,
трябва да намалим ня-
кои разходи. Или да
свием инвестициите,
или заплатите. Да не
забравяме и увеличе-
нието на цената на
електроенергията, по-
вишението за енер-
гоемките предприятия,
каквито са в минната
индустрия и металур-
гията, е 20-30%.
Рудодобивът и мета-

лургията трябва да се
съобразяват, че произ-
веждат суровини и ме-
тали, които нямат по-
стоянна цена, влияят
се от Лондонската ме-
тална борса. А от две
години има спад на це-
ните на металите с
30%. Давам пример с
цинка - през 2017 г. бе-
ше 3600 долара, сега е
2200 долара, говорим
за близо 50% спад. А

през това време
електроенергията
се е качила
с 30% на сто,

има спад на приходите
и ръст на разходите, а
увеличаваме заплати-
те, увеличаваме инве-
стициите. Ножицата
толкова се свива, че
ако някой увеличава
концесионните възна-
граждения, трябва да
се намалят други раз-
ходи. И слава богу, че
правителството на г-н
Борисов не се поддаде
на спекулативни иска-
ния, той обеща, че за
целия мандат няма да
се увеличат данъците и
това се спазва.

- Г-на Вълканов,
колко пари произве-
де миннодобивната
индустрия през 2018
г. и колко в първото
полугодие на тази?
Какви са приходите
на компаниите в
бранша и как се впис-
ват сред другите от-
расли?
- Минават 3 млрд. лв.

И е ръст с около 3%
спрямо 2018 г.
- Как се отразява

забавянето на иконо-
мическия растеж в
световен мащаб във
вашата дейност? Ми-
налата година имаше
спад на борсовите це-
ни между 20 и 30%,
но въпреки това у нас
минната индустрия
отчете растеж.
- Общо произведена-

та продукция за мина-
лата година е 109 млн.
тона. Спад на цените
има и през тази годи-
на, дори в малко по-ви-
сока граници от мина-
лата, предимно в цвет-
ните метали - мед, зла-
то, олово, цинк и сре-
бро. Затова,

ако цените бяха
по-високи с 30%,
приходите
щяха да бъдат
към 4 млрд. лв.
Въпреки ниските це-

ни те не са били таки-
ва от 2008-2009 г., ние
продължаваме да ра-
ботим успешно благо-

От две години има спад на цените
на металите с 30%, въпреки това
инвестираме и увеличаваме заплати
дарение на огромните
инвестиции, които се
направиха през по-
следните години – над
2 млрд. лв.
- Какъв е делът на

индустрията в БВП
на страната? Беше
към 5 процента, про-
мени ли се?
- Винаги се е движил

между 4 и 5%, зависи
от цената на металите
на борсата.
- Какви инвестиции

направи минната ин-
дустрия и в какво?
Казвали сте, че ако
не са инвестициите,
мините ще са затво-
рили.
- Инве-

стициите
са 215-220
млн. лв. за
2017 г.
Средного-
дишно за
периода от
2010-2018
имаме над
300 млн.
лв.вложе-
ния на го-
дина, или
това прави над 2,5
млрд. лв.
Има и нови проекти,

единият е рудникът
“Ада тепе” в Крумов-
град, който тези дни
ще бъде открит.
Знаем, че последните

40 години чисто нов
рудник не е откриван,
пускани са отворени и
затворени рудници, но
нов – не. Инвестициите
в сектора, които са на-
правени, тези 2,5
млрд. лв., са за инова-
ции, нови технологии,
нов тип оборудване,
проекти за опазване
на околната среда.
- Какви иновации и

нови технологии?
- “Горубсо-Мадан” и

“Горубсо-Златоград”
през 2018 г. продължи-
ха започналия през
последните години
процес на смяна на
минния модел, внедря-

вайки най-
модерни
машини и
методоло-
гии.
- “Горуб-

со-Мадан”
е фирмата,
в която
преди го-
дини минь-
орите стач-
куваха за
заплати.

- Стачкуваха, преди
пет-шест години стач-
куваха. Ние (“Мин-
строй холдинг” – б.а.)
го купихме през 2012
г. с натрупаните 45
млн. лв. дългове. Сега
е модерно, с нов ми-

нен модел, със сравни-
телно скъпи нови ма-
шини, всяка струва по
300 хил. лв. Това са
пробивни машини, то-
варачи, камиони. Ин-
вестиционната програ-
ма на “Минстрой хол-
динг” за двете друже-
ства е 20 млн., във
всяко по 10 млн. лв. за
2019 г. “Елаците-Мед”
през 2018-2019 г. вне-
дриха иновативна тех-
нология по обезводня-
ване и уплътняване на
депонирания хвост с
помощта на специали-
зирани машини. Те
внедриха и модерни
технологии за плани-
ране на минните рабо-
ти. През 2018 г. “Дън-
ди прешъс металс” по-
лучи международна
награда за технологич-
но лидерство. От края
на 2018 г. в рудника в
Челопеч се работи с
безпилотен дрон, из-
градиха пилотен
смартцентър. “Каолин”
стартира през 2018 г.
изграждането на фил-
трационен сушилен
цех в обогатителната
фабрика във Ветово.
“Асарел-Медет” изгра-
ди, с оборудване на
“Сименс”, изцяло нова
автоматизирана диспе-
черска система за кон-
трол и управление на

Средната заплата
в страната за
миналата година
е 1100 лв., така
че имаме една
от най-високите
средномесечни
заплати в
индустрията
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Имаше искания, да,
но за бизнеса е изклю-
чително важно да има
стабилност в управле-
нието за 4 г. Като пра-
виш 300 млн. инвести-
ции, а се промени рам-
ката, ще настъпи ката-
строфа.
- Какво е увеличе-
нието на заплатите в
бранша?
- Увеличаваме всяка

година с
около 10%
заплатите
и може би
сме един-
ственият
отрасъл,
който има
подписан
колективен
трудов до-
говор с
КНСБ и
“Подкрепа”
и това ста-
на възмож-
но заради
добрия социален диа-
лог в отрасъла. Средна-
та заплата в страната
за миналата година е
1100 лв., а при нас е
1786, или в годишен
размер е 21 233 лв., а
за страната е 13 хил.,
така че имаме една от
най-високите средноме-
сечни работни в инду-
стрията. А увеличение-
то с 10% годишно сме
си го записали в колек-
тивния трудов договор
със синдикатите.
- Камарата отчита
добро разбирателство
с Министерството на
енергетиката и съдей-
ствие в промяна на
законодателството.
Какво пречеше и как-
во постигнахте?
- Имаше два закона,

които пряко ни касаеха.
Единият беше Законът
за подземните богат-
ства. С дълга и компе-
тентна работа на спе-
циалистите на минис-
терството и на камара-
та постигнахме едино-
действие и добро
законодателство. Вто-
рият беше законът за
горивата, в първоначал-
ния му вид минната ин-
дустрия беше ощетена.
Под ръководството на

министъра на икономи-
ката Емил Караниколов
и със съвместна работа
на всички засегнати се
постигна справедлив за
всички подготвен закон.
Така че нашата камара
има добри отношения с
държавата, с министер-
ствата на енергетика-
та,на икономика и на
екологията и съвместно
решаваме възникналите
въпроси.
- Има ли недостиг на

квалифицирана работ-
на ръка? Има ли нови
инициативи при обу-
чението на работници
и специалисти?
- Този въпрос е съще-

ствен за страната, про-
веждат се редица меро-
приятия между Минис-
терството на образова-
нието и науката, вузо-
вете и бизнеса.
Минно-геоложката ка-

мара е до-
айен в дуал-
ното обуче-
ние, рабо-
тим по въ-
проса още
преди да
стане нацио-
нална кауза.
Имаме 315
ученици в
специализи-
раните учи-
лища в Ма-
дан, Пана-
гюрище,
Пирдоп, при

“Каолин”. През 2019 г.
се дипломират първите
ученици по системата
за дуално образование.
Давам конкретен при-
мер – в Мадан имаме
80 ученици, които учат
минни специалности, те
получават безплатен
обяд, а които имат ус-
пех над 4,50 - и стипен-
дии. Грижата за сред-
ните специалисти е из-
ведена като приоритет
и в Челопеч, “Елаците”,
“Минстрой”. Имаме опит
в подготовката на вис-
шите кадри и сме доста
напред спрямо другите
браншове и другите ор-
ганизации.
В Минно-геоложкия

университет
работим в
настоятел-
ството, аз
съм му пред-
седател, но
там участват
Челопеч,
“Елаците”,
“Асарел”,
“Каолин”.
Всяко едно
предприятие
реновира ед-
на или две зали в уни-
верситета, осигурява
достъп за провеждане
на стажантските про-
грами, практиките. От-
пускаме стипендии,
“Минстрой” е отпуснал
35 стипендии за 2019 г.,
изнасяме лекции в уни-
верситета. Искам да
спомена ректора на
университета проф. Лю-
бен Тотев, който осигу-
рява връзката между
университета и бизне-
са. Той има огромна за-
слуга това да се случва.
С дуалното образова-
ние сме напред и във

Слава богу, че
правителството
на г-н Борисов
не се поддаде
на спекулативни
искания, той
обеща, че за
целия мандат
няма да се
увеличат данъците,
и това се спазва

Минно-
геоложката
камара е доайен
в дуалното
обучение,
работим по
въпроса още
преди да стане
национална кауза

висшето
образува-
ние имаме
най-добри

резултати.

Бизнесът трябва
да отделя
огромни
средства за
подготовка на
своите кадри,

това е начинът да
имаш добри специали-
сти, трябва да се гри-
жиш за тях. Това е
свързано с обучението,
със заплатите, които да
бъдат европейски, да
се грижиш за работни-
ците – да имат транс-
порт, дрехи, храна. В
нашия отрасъл го прав-

ят всички.
- Все още ли е на
мода при вас корпо-
ративната социална
отговорност?
- Това не е мода, а

ясно осъзната отговор-
ност на компаниите за
ролята им в развитието
на националната ико-
номика и местните
общности. Проектите
са многобройни - грижа
за работните места, ек-
ологични проекти, нау-
ка и образование,
здравеопазване, подоб-
ряване на инфраструк-
турата, подпомагане на
местния бизнес. Много
от дейностите ги аут-
сорстваме, за да за-
хранваме местните
фирми с работа. Марки-

рам го общо, иначе за
всяка компания трябва
да напишем най-малко
по 2 страници, но го
казвам с голяма степен
на гордост за постигна-
тото в регионите.
- Ако говорим за
перспективи, какво
още се очаква в раз-
витието на миннодо-
бивната индустрия?
Догодина какво ще
отчетете?
- Преди това искам

да пожелая на всички
миньори, специалисти
по случай празника на
миньора, който е на ус-
пението на св. Иван
Рилски, много здраве,
лично щастие и, разби-
ра се, успехи и безо-
пасна работа.

Стараем се всяка
година да бъдем
по-добри от
предходната

и в добива, и в запла-
щането, и в безопас-
ността.
Надявам се на ръст

от 3 до 5%, защото ин-
вестициите дават осно-
вание за това, както и
да отчетем една от най-
високите заплати в
страната. Очаквам да
увеличаваме производ-
ството, заплащането,
да намаляваме злопо-
луките, да опазим при-
родата. Това си поже-
лаваме, но преди всич-
ко живи и здрави за
всички в отрасъла.



Инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на “Елаците-Мед” АД:

Удължихме живота на
рудника с 25 години
Всеки от екипите ни има принос за
успешното развитие на дружеството

води. На територията на
Рудодобивен комплекс
вече функционират две
пречиствателни съоръ-
жения. Едното от тях е
пречиствателна станция,
изпълнена по иновати-
вен за страната проект
на Mitsubishi Materials
Techno Corp., Япония.
Тя има високо ниво на
автоматизация на про-
цеса и гарантира под-
държането на постоянни
параметрите на пречи-
стваната вода. За опаз-
ване и предотвратяване
замърсяване на чистите
води в района на нахо-
дището е изградена и
функционира система от
хидротехнически съоръ-
жения, която ги извеж-
да извън контура на де-
пата за съхранение на
минни отпадъци. В мо-
мента изграждаме пре-
чиствателно съоръже-
ние за дренажни води
на хвостохранилище
"Бенковски-2" по техно-
логия на EnviroChemie
GmbH, Германия.
В сферата на управле-

нието на минните отпа-
дъци през януари 2012
г. беше приет последни-
ят обект по "Програмата
за отстраняване на ми-
нали екологични щети"
на "Елаците-Мед" АД -
рекултивацията на хво-
стохранилище "Бенков-
ски-1". С приключването

на програмата напълно
бе

преустановен
рискът за
околната среда

и човешкото здраве. Ре-
култивацията на нару-
шените терени е проект
с голямо технологично и
екологично значение.
До момента са рекулти-
вирани над 278 декара
от въздушния откос на
хвостохранилище "Бен-
ковски-2" и приблизи-
телно 305 дка от Източ-
ното насипище на руд-
ник "Елаците".
-"Елаците-Мед" АД е

сертифицирано по
международния стан-
дарт ISO 50001:2011.
Как се повишава енер-
гийната ефективност
вследствие на автома-
тизацията и внедрява-
нето на нови техноло-
гии?
- "Елаците-Мед" АД е

първата в страната ком-
пания от минния бранш,
сертифицирана по ISO
50001:2011 - Системи за
управление на енергия-
та. 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
управление на енергия-

- Инж. Драганов, та-
зи година "Елаците-
Мед" чества две важ-
ни годишнини - 44 го-
дини от създаването
на МОК "Елаците" и 20
от присъединяването
на компанията към
група ГЕОТЕХМИН. Как
бихте очертали изми-
натия път от друже-
ството досега?
- Изминатият път до-

тук е труден, напрегнат,
изпълнен с много пре-
дизвикателства. Но смея
да твърдя, че е и много
успешен. "Елаците-Мед"
е сред най-големите ра-
ботодатели и данъко-
платци в България.
- Кои са най-значи-

мите проекти, реализи-
рани от специалистите
в дружеството през
последните 20 години?
И къде е мястото на
екипа на "Геотехмин"?
- Безспорно на първо

място е концепцията за
максимално удължаване
на жизнения цикъл на
рудник "Елаците" и це-
лия минен комплекс, с
което се осигурява по-
минък и добър жизнен
стандарт на местните
общности. След прива-
тизацията през 1999 г.
проектантски екип раз-
работва варианти за
дългосрочни проекти за
съществено разширение
и удължаване на ек-
сплоатацията на находи-
щето. На базата на съ-
здадения от специали-
стите от "Геотехмин" ди-
гитален блоков модел
на находището са пре-
изчислени запасите и
ресурсите. Днес живо-
тът на рудника и цялото
предприятие е удължен
до 2031 г., а рудник
"Елаците" се нарежда
на

едно от първите
места в Европа

по производствена мощ-
ност в добива на медни
руди.
Други ключови проек-

ти, дело на екипите на
"Геотехмин" и "Елаците-
Мед", са проектирането
и строителството на
корпуса за едро троше-
не на рудите (КЕТ-3) в
котлована на рудника,
рекултивацията на "Бен-
ковски-1", проектиране-
то и строителството на

хвостохранилище "Бен-
ковски-2", внедряване
на съвременни техноло-
гии за следене, анализ
и управление на стаби-
литета на рудничните
откоси, на пречиства-
телни съоръжения за
промишлени води и под-
земни изработки към те-
зи съоръжения, подоб-
ряването на състояние-
то на водите в река Ма-
лък Искър и качеството
на атмосферния въздух
в района на рудника и
Обогатителния ком-
плекс. Много важна за
развитието на "Елаците-
Мед" е концепцията за
технологичното обно-
вление на Рудодобив-
ния, Обогатителния ком-
плекс и системите на
хвостохранилището -
внедрено е модерно ви-
сокопроизводително
минно оборудване и съ-
временни технологии.
- Какъв е икономиче-

ският и екологичният
ефект до момента от
Корпус за едро троше-
не (КЕТ-3) в рудник
"Елаците" - проект за
40 млн. евро, за който
"Елаците-Мед" стана
"Инвеститор на годи-
ната" в сектор "Добив-
на промишленост"
през 2009 г.? Как се
роди тази идея?
- Идеята за КЕТ-3 бе-

ше на специалистите от
"Геотехмин". Тя е свър-
зана с концепцията за
удължаване на срока на
работа на "Елаците-
Мед" и опазване на

чистотата
на въздуха

на територията на Рудо-
добивния комплекс
вследствие на намаля-
ването на транспортни-
те разстояния и работа-
та на дизеловите двига-
тели на самосвалите. От
внедряването на КЕТ-3
от 2009 г. досега са спе-
стени над 88 млн. тон/
км и над 11 млн. литра
дизел. Оптимизирани са
разходите и е повишена
производителността, тъй
като в експлоатация бе-
ше въведена още една
трошачка "Круп" с
производителност 1800
тона руда на час. На-
правената инвестиция в
това съоръжение има
голям ефект и за опаз-

ването на околната сре-
да.
- Бихте ли споменали

други ключови проек-
ти на "Елаците-Мед"
през последните 20 го-
дини, свързани с опаз-
ването на и възстано-
вяването на околната
среда?
- След приватизацията

на дружеството меро-
приятията по предотвра-
тяване на замърсяване-
то на околната среда и
постигането на прило-
жимите стандарти за от-
делните компоненти на
околната среда са прио-
ритет. Те са част от раз-
работените програми за
опазване и възстановя-
ване на околната среда
в района на находище
"Елаците" за всеки 5-го-
дишен период от срока
на договора за предос-
тавяне на концесия. Из-
пълнили сме редица ме-
роприятия, които допри-
насят за ограничаване
на неорганизираните
прахови емисии.
Друго основно напра-

вление е управлението
на водите - предотвра-
тяване на замърсяване-
то на чистите води и
преустановяване зау-
стването на замърсени

та. В системата за упра-
вление на енергията са
обхванати всички енер-
гии, които се използват
в предприятието: елек-
трическата, горивата -
на машините в рудника
и автотранспорта и го-
ривата за отопление. За
периода 2015-2018 г.
енергийната ефектив-
ност в "Елаците-Мед"
АД е повишена с
10,63% спрямо 2014 г.
- Дигитализацията

също е след големите
постижения на "Елаци-
те-Мед". Какви проек-
ти включва тя и какъв
е ефектът от тях?
- "Елаците-Мед" ус-

пешно внедрява съвре-
менни цифрови техноло-
гии и осъществява про-
грама за

цялостна
дигитална
трансформация

на производствените
процеси в компанията.
Тя обхваща системите
за автоматизация, за
управление на минното
оборудване, за монито-
ринг в реално време, за
наблюдение и контрол
на стабилитета и други.
Свързаността по цялата
производствена верига
оптимизира технологич-
ните процеси в Рудодо-
бивния, Обогатителния
комплекс и на хвостох-
ранилище "Бенковски-
2". Тези инвестиции по-
добряват ефективността
при използването на ре-
сурсите, повишават
производителността на

оборудването и персо-
нала, осигуряват руда
за обогатяване с мини-
мално допустими откло-
нения в съдържанието
на метали спрямо пла-
нираните, постигат по-
добро извличане на сто-
ковите метали от руда-
та, повишават точността
на планиране на дейно-
стите, оптимизират раз-
ходите за производство
и подобряват условията
на труд и безопасност.
- Успехът и развитие-

то на дружеството са
свързани с откриване
на нови залежи на ру-
да и увеличаване сро-
ка на изземване на по-
лезни изкопаеми от
рудното тяло. Какви
цели сте си поставили
в перспектива?
- Дружеството е осигу-

рено с руда до 2031 г.
Продължаваме да рабо-
тим по оценка на въз-
можността за удължава-
не на работата на руд-
ника и след тази година.
Минните технологии и
оборудване търпят

непрекъснато
развитие

и това позволява рента-
билно да се добиват и
преработват руди с все
по-ниско съдържание на
метали, каквато е све-
товната тенденция.
Удължаването на живо-
та на предприятието е
много важно не само за
компанията, но и за
икономиката, за съдбата
на хората и перспекти-
вите за развитие на та-

зи райони.
- Да поговорим за

хората и машините.
Как въпреки техноло-
гичното обновление и
прехода към интели-
гентна индустрия
“Елаците-Мед” е на 40-
о място в топ 500 ра-
ботодатели и най-го-
лям работодател в
бранша с над 1850 зае-
ти според класацията
на ICAP България?
- Такава е социалната

отговорност и политика
на дружеството. Тя е
свързана с грижата за
поминъка на хората от
общините, в които осъ-
ществяваме дейност.
Едно от големите пре-
дизвикателства в проце-
са на дигитална транс-
формация е да се по-
стигне свързаност, инте-
грация на хората, маши-
ните и технологиите. В
“Елаците-Мед” хората
непрекъснато

подобряват
квалификацията

си, преквалифицират се
и се учат да работят с
най-съвременни техно-
логии.
- Компанията е се-

риозен социален парт-
ньор на общините, в
които извършва биз-
нес дейност. Какви
проекти стоят на дне-
вен ред пред вас за
устойчивото развитие
на общините от Сред-
ногорието и община
Етрополе?
- “Елаците-Мед” не-

прекъснато развива по-

литиката си за корпора-
тивна социална отговор-
ност. Ние подкрепяме и
насърчаваме дейности,
които са в интерес на
обществото, и иниции-
раме програми, насоче-
ни към устойчиво разви-
тие на инфраструктура-
та, образованието, здра-
веопазването. Издигали
сме и сме ремонтирали
църкви, паметници, пъ-
тища, детски площад-
ки...
Една от най-успешни-

те социалнозначими
инициативи на “Елаците-
Мед” АД и “Геотехмин”
ООД е програмата “Кул-
тура и национална иден-
тичност” с фокус върху
образованието и духов-
ното израстване на мла-
дите хора. Корпоратив-
ната социална отговор-
ност има голям

социален ефект
за общините

и местните хора, както и
за сплотяването на ра-
ботещите около добри и
значими каузи.
- Вашият професио-

нален път се свързва с
“Елаците-Мед” АД и
“Геотехмин” ООД. Кое
е най-важното, което
открихте през години-
те?
- Удовлетворението от

общуването с хората в
дружеството, всеки от
които е допринесъл по-
вече или по-малко в за-
висимост от опита и по-
зицията си за успешно-
то и устойчиво развитие
на "Елаците-Mед".

Проф. дтн инж.ЦолоВутов (вдясно), управител на “Геотехмин”ООД, инж.НиколаМинков-
ски, минен геолог, инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на “Елаците-Мед” АД,
инж. Ивайло Николов, директор Рудодобивен комплекс, и инж. Костадин Найденов, генера-
лендиректор“Производство”надружеството, гледатгеоложкиямоделнарудник“Елаците”

Харалампи Златанов, управител
на “Въгледобив Бобов дол” ЕООД:

Основни приоритети
са осигуряване на
безопасни условия
на труд за всички
миньори и плащане
навременно
на заплатите им
- Г-н Златанов,

защо се наложи
да бъде закрит
последният под-
земен рудник в
Бобов дол? Ня-
маше ли някакъв
начин да бъде
спасен и да се за-
пазят работните
места на миньо-
рите, които се
трудеха в него?
- Не беше лесно

да вземем това
крайно решение,
но беше неизбеж-
но. Факт е, че под-
земният добив e
изключително скъп
и се стига дотам,
че себестойността
на произведената
продукция значи-
телно превишава
изкупните цени, на
които въглищата
биват реализирани.
Сериозен проблем беше също така

и липсата на достатъчно на брой ква-
лифицирани специалисти и работници
за ръчен добив на полезни изкопае-
ми по подземен способ, тъй като той
е по-специфичен в сравнение с от-
крития.
През последната година преди за-

криването на рудника бяха предприе-
ти множество мерки, касаещи главно
оптимизация на разходите за добив,
като бяха обединени някои от учас-
тъците в рудника, но за съжаление,
предприетите мероприятия не успяха
да доведат до желания от нас ефект
и единствената възможност остана
закриването на подземния добив във
“Въгледобив Бобов дол”.
- Какво се случи с работниците

след закриването на подземния
рудник? Предприехте ли мерки за
тяхното обезщетяване?
- Не ни е безразлична съдбата на

хората, които бяха наети на работа в
подземния рудник. След закриването
му веднага предприехме множество
стъпки, за да успеем да осигурим
тяхното препитание в бъдеще и да не
ги оставяме без поминък.
Част от персонала беше преназна-

чен в други структури на “Въгледобив
Бобов дол”. Пренасочихме някои от

миньорите към от-
крития рудник
“Христо Ботев” и
“Централна обога-
тителна фабрика”.
По онова време в
мини “Открит въ-
гледобив” в гр.
Перник също има-
ха нужда от още
работници и там
бяха пренасочени
желаещите. Про-
ведохме и редица
срещи с Бюрото
по труда, които да
помогнат с органи-
зирането на курсо-
ве по преквалифи-
кация на част от
персонала. Нема-
лък процент от съ-
кратените от руд-
ника миньори бяха
в пенсионна въз-
раст и не пожела-
ха да продължат
трудовия си път.

Съкратените миньори получиха в
срок своите обезщетения. Позволя-
вам си да направя това уточнение,
защото четох из различни медии не-
верни и неточни твърдения около та-
зи тема, целящи да всеят смут сред
настоящите служители и хората в
района.
- Кой е основният приоритет за

вас като директор на дружество-
то?
- Като човек, който всяка сутрин се

събужда и всяка вечер си ляга с про-
блемите на миньорите и мините цял
живот, а сега и като директор на “Въ-
гледобив Бобов дол”, моите основни
приоритети са своевременното пла-
щане на заплатите на всички труде-
щи се в нашето дружество наред с
осигуряване на безопасни условия на
труд за всички миньори.
Откакто заемам тази позиция, се

стремя да водя конструктивен диалог
със своите служители, да се вслуш-
вам в тяхното мнение и да правя
всичко възможно, с което да им по-
могна да се почувстват по-сигурни и
по-спокойни на техните работни ме-
ста. Всекидневно работим всички за-
едно, за да можем да решаваме про-
блемите, които има “Въгледобив Бо-
бов дол”.

CV
Инж. Драгомир Драганов е изпълнителен директор на

"Елаците-Мед" АД от 2015 г. Той е магистър по геоло-
гия и проучване на полезни изкопаеми от Минно-гео-
ложкия университет в София.
Професионалният му път в "Елаците-Мед" АД и гру-

па ГЕОТЕХМИН включва различни позиции: геолог,
началник производствено-технически отдел, замест-
ник-директор по производството и директор на Рудо-
добивен комплекс "Елаците" (1982-2008 г.). През 2009
г. е директор "Природни ресурси и концесии" на "Гео-
техмин" ООД. През 2009-2015 г. е генерален директор
"Производство и околна среда" на "Елаците-Мед" АД.
Работи в минната индустрия повече от 30 години, от

които 4 в сферата на търсенето и проучването на ме-
тални полезни изкопаеми. Има опит във всички аспек-
ти на оценка на ресурсите и запасите от метални по-
лезни изкопаеми, предпроектни проучвания, проекти-
ране на минните работи в открити рудници и оценка
на икономическия риск.
Инж. Драганов е член на Управителния съвет на

Конфедерацията на работодателите и индустриалците
в България и асоцииран член на Балканския минен
конгрес.
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Мините сякаш са
наследство от
един свят, в

който няма модерни
технологии. Независимо
че грижата за планета-
та е на дневен ред и
вниманието е насочено
към “зеленото”, модер-
ният градски човек е
все по-отдалечен от зе-
мята и индустриите,
които осигуряват базо-
вите ресурси за живота
и икономиката ни. Нуж-
но е само да се огледа-
те - всичко, с което сме
заобиколени, е продукт
или на минната инду-
стрия, или на селско-
стопанската. Масовата
представа за минния
бизнес се описва най-
често така: “Копаш,
трупаш печалби, а след
теб остават осакатени
хора и природа”.
Всъщност е по-слож-

но и едновременно с
това по-просто. Първо,
ние сме напълно зави-
сими от природните ре-
сурси - превръщаме ги
в полезни за нас мате-
риали. В основата на
всеки технологичен
скок от края на камен-
ната ера до днес е до-
бивът на руди и произ-
водството на метали. И
ако древните са били
първи с достъп до суро-
вините в естествения
им вид, то намирането
и разработката на нови
находища днес изисква
огромно количество от-
говорност, знания, уме-
ния, техника и капита-
ли.
Парадоксът е, че кол-

кото по-зелени ставаме,
толкова повече ресурси
ползваме. Бъдещето из-
исква мини.

Началото
Всичко започва с тър-

сенето и проучването
на природни ресурси. С
това се занимават или
компании, специализи-
рани в геологопроучва-
телните дейности, или
минни компании, които,
освен че добиват по-
лезни изкопаеми, из-
вършват проучвателни
дейности за разширява-
не и развитие на мине-
ралната си база. Това е
гаранция за най-добро
използване на създаде-
ната от тях инфраструк-
тура и максимизира
ефекта за икономиката.
Всеки минен проект

започва с проучване на
полезните изкопаеми. В
началото специалисти-
те имат нужда от ин-
формация - дали този
терен е проучван, къде
се намира на геоложка-
та карта, какви процеси

Трудното раждане
на една мина

и започва добив. Той е
изчислен на база опре-
делени параметри, за-
ложени в по-ранен
етап. Само че растежът
на една минна компа-
ния е бурен, тъй като
методите на добив се
променят в крачка, ста-
ват все по-добри и по-
надеждни, правят се
по-точни оценки и
проучвания.
Инвестициите в

проучвателни дейности
не спират и вървят ус-
поредно с разработва-
нето на действащото
находище, защото уве-
личават живота на руд-
ника. Чрез проучвател-
ните дейности се увели-
чава знанието за земя-
та, геоложките данни,
осигуряват се запаси за
бъдеще време, осигуря-
ва се бъдеще и добро
портфолио - гарант за
стабилност. Именно та-
зи задълбочена подго-
товка за разгръщане на
една мина във времето
е дефиницията за
устойчиво развитие на
минния бизнес.

В края на
дните си
Всяка компания е за-

дължена да има план за
закриване и рекултива-
ция. Рекултивацията е
периодът, когато по без-
опасен начин се при-
ключва ползването на
минния обект и се пред-
приемат действия за
връщане на територията
към съществуващия
ландшафт.
Дори и след края на

един минен проект жи-
вотът на полезните ком-
поненти и извличането
им може да продължи.
Ако преди години мето-
дите са били много не-
съвършени и редица
елементи не е било въз-
можно да се оценят, с
развитието на техноло-
гиите се увеличават
възможностите след из-
черпването на рудника
да продължи експлоата-
ция от съоръженията за
съхранение на отпадъци
(хвостохранилища).

Парадоксът е, че колкото по-зелени ставаме, толкова
повече ресурси ползваме. Бъдещето изисква рудници
са се развивали далеч
назад във времето. Те
ползват данни от науч-
ни публикации, държа-
вен геофонд, полеви из-
следвания и сателитни
изображения, междуна-
роден опит, историче-
ски сведения и консул-
тации с колеги. В стра-
ната има регистър за
действащите разреши-
телни за търсене и кар-
та на площите, върху
които се извършват та-
кива дейности. Освен
това огромният труд на
специалисти от държав-
ните предприятия в ми-
налото, които през го-
дините са доказвали за-
паси, и данните и зна-
нията в тази област,
които днес продължа-
ват да се трупат от до-
кладите по проучвания-
та на всички фирми за
търсене, проучване и
добив, се съхраняват в
Националния геоложки
фонд. Данни за вече из-
вестно находище могат
да се получат срещу
заплащане на такса.
Следващата стъпка,

ако на дадена площ ве-
че има регистрирано
откритие, е да се учас-
тва в търг. В случай че
се иска разрешение за
търсене в непроучена
площ, е необходимо да
се подаде заявление за
търсене и проучване.
Ако цялата процедура
премине без забавяне,
очакваното време, кое-
то това ще отнеме, е
около година.

Проучването
Самото геоложко

проучване преминава
през няколко етапа и

може да отнеме от 4 до
10 години. Още при
кандидатстване трябва
предварително да се
направи сметка за ин-
фраструктура, достъп,
покритие на телефони,
здравно обслужване,
наличието на хора с
образование, умения и
опит. Геолозите се при-
общават и сливат с
общността за дълъг пе-
риод от време. За ком-
паниите в етапа на
проучване се трупат са-
мо разходи, които до-
стигат милиони левове.
Всичко това обаче по-

лзва хората по места,
които са основните ан-
гажирани, много често
в изключително бедни и
отдалечени региони.
Очакваната средна ус-
певаемост не е много
висока - едва един от
осем проучвани обекта
завършва с доказване
на запаси, за които си
струва да се правят
следващите стъпки.

Концесията
за добив
Концесия за добив на

полезни изкопаеми се
получава от Министер-
ство на енергетиката
след решение на Ми-
нистерския съвет, при
изпълнение на изисква-
нията, разписани в За-
кона за подземните бо-
гатства.
След доказване на

запаси заедно с по-го-
лямото финансиране за
сондиране и изгражда-
не на геоложки модели
започва етапът на
предпроектни проучва-
ния. В него се включват
технико-икономически

оценки и оценки на въз-
действието върху окол-
ната и социалната сре-
да. Правят се техноло-
гични анализи за харак-
теристиките на съответ-
ния минерал и за избор
на метод на извличане.
С увеличаване на обе-
мите се увеличават и
пробите, правят се обе-
динения от различните
руди, стига се до опити
за извличане в пилотни
инсталации и в полу-
промишлени условия.
В този етап започва

работата по получаване
на разрешителни за
строеж на пътища, ин-
фраструктура, ВИК и
електричество. Следва
проектиране и разре-
шителни за всяка една
площадка. Наличието
на хора с разнообразна
експертиза е критично
на фона на избора на
последните налични
иновации.

Консенсусът
с общността
Едновременно с това

се работи на терен с хо-
рата, в чието населено
място се планира да се
роди мината - местни
власти, институции и ме-
дии, граждански органи-
зации и отделни лично-
сти. Този етап се оказва
критичен за съвремен-
ния минен бизнес. Кол-
кото и да създава една
компания за дадена
общност в предварител-
ните етапи на търсенето
и проучването, тя няма
шансове да продължи
да работи, ако не е в съ-
стояние да постигне кон-
сенсус със заинтересо-
ваната местна общност.

Отключва се нов процес
в развитието на минния
проект - по оста на чо-
вешките очаквания и
притеснения. В намира-
нето на консенсус се
крие разковничето и от-
говорът на трудния въ-
прос възможен ли е ба-
ланс между индустрия и
природа.

Рисковете
Компанията, която

развива проекта, вече е
хвърлила десетки ми-
лиони левове, а мината
тепърва трябва да се
изгражда. Идват голе-
мите капиталови инве-
стиции, обикновено в
размер на стотици ми-
лиони. През цялото то-
ва време търсенето на
суровини е силно про-
менливо, цените на ме-
талите се колебаят в
широки граници.
Трябва да може да се

предвиди какво ще се
търси в период от 10 го-
дини в бъдещето, защо-
то докато един рудник
бъде изграден, може да
се окаже, че няма ико-
номически смисъл от
него. Дори и базови ме-
тали като желязо, мед,
алуминий, които са тол-
кова важни за произ-
водството на практиче-
ски всичко по света, че
нужда от тях винаги
има, могат да бъдат за-
сегнати от икономичес-
ка криза. Пример е кри-
зата през 2008 г., която
доведе до срив в цени-
те и покоси много мин-
ни компании.

Раждането
и растежът
Рудникът е построен



Кой Кой е
2019

МИННАТА
ИНДУСТРИЯ
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2019 г. е ключова за
развитието на българ-
ския рудодобив. Откри-
ва се първият новора-
зработен рудник в Бъл-
гария за последните 40
години - “Ада тепе” на
“Дънди Прешъс Металс
Крумовград”. Планира-
ната годишна произво-
дителност на обогати-
телната фабрика е 840
хил. т руда със съдър-
жание на метал злато
85 700 тройунции и
срок на експлоатация 8
години. Предвидената
обща продължителност
на живота на рудника е
около 15 години, в кои-
то са включени етапите
на строителство, ек-
сплоатация, закриване
и рекултивация.
В етапа на строител-

ство, стартирал през
2016 г., са открити над
300 работни места.
Оперативната дейност,
с планирана продължи-
телност 8 години, анга-
жира 230 души 90% от
които са жители на об-
щина Крумовград. Над
30 младежи се върнаха
от чужбина в родното
си място, за да започ-
нат работа в “Дънди
Прешъс Металс Кру-
мовград”. По време на
последния етап - закри-
ване и рекултивация,
ще бъдат осигурени 50
работни места за около
5 години. За всички
етапи дружеството ще
използва най-нови тех-
нологии, които отговар-
ят на световните стан-
дарти за здраве, безо-
пасност и опазване на
околната среда.
За целия период на

експлоатация на нахо-
дището “Дънди Прешъс
Металс Крумовград” ще
инвестира 17 млн. дола-
ра за развитието на об-
щина Крумовград. Съ-
ществена промяна в
средата и качеството
на живот в общината
вече се забелязва - но-
ва инфраструктура, по-
вече възможности за
бизнес и туризъм, богат
културен живот.
Рудник “Челопеч” е

разпознат от световна-
та минна общност като
модерен дигитален руд-
ник. Компанията получи
международна награда
за технологично лидер-
ство с уникален минен
проект за изземване на
граничен целик в блок
150.
От края на 2018 г. се

работи по иновативен
проект с изпитания на
безпилотен дрон за ра-
бота в рудника и днес
компанията разполага с
първите автономни ска-

тип. Инвестицията ще
увеличи качеството на
произвежданата про-
дукция и ще редуцира
до минимум загубите на
готова продукция при
товарене чрез директна
връзка на новите цехо-
ве със съществуващата
жп линия.

Модернизация
на техника и
технологии

в “Горубсо-Мадан”.
През 2018 година дру-
жеството продължи със
смяната на минния мо-
дел в маданските руд-
ници, внедрявайки най-
съвременните рудодо-
бивни машини и техно-
логии. Инвестиционната
програма за 2018 г.
надхвърли 10 млн. лв.
Само в механизирана
техника инвестицията е
на стойност 5 млн. лв.
Девет нови машини на
гумено-колесен ход
влязоха под земята - 3
карети, 2 камиона, 4
челни товарача. Инве-
стицията в капитален
вентилатор в рудник
“Петровица” е на стой-
ност половин милион
лева. Около 2,5 млн. лв.
се инвестираха в Обо-
гатителната фабрика в
Рудозем, където също
се извършва техноло-
гично преоборудване.

Автоматика
управлява
водоснабдяване

в “Асарел-Медет”. С
оборудване на “Си-
менс” е изградена из-
цяло нова автоматизи-
рана диспечерска сис-
тема за контрол и
управление на промиш-
леното и питейното во-
доснабдяване в “Аса-
рел-Медет”. Реализа-
цията на този проект
подобри значително
управлението на отда-
лечените една от друга
помпени станции, което
доведе до снижаване
на разходите. Всички
обекти от оборотното
промишлено водоснаб-
дяване и от питейното
водоснабдяване в дру-
жеството вече са свър-
зани в единна система
за мониториг и упра-
вление, като информа-
цията за съоръженията
постъпва в реално вре-
ме чрез оптична връз-
ка. Едно от най-големи-
те предимства на сис-
темата са автоматично
зададените прагове,
при които се изпращат
аларми за потенциални
рискове, така че да се
даде достатъчно време
за превантивна реак-
ция.

Инвестиции
в съвременни

технологии
С тях браншът непрекъснато
подобрява производителността
ниращи дронове в све-
та, които са използвани
в подземен рудник. Та-
зи дигитална новост на-
влезе в работата на
специалистите марк-
шайдери в рудник “Че-
лопеч”, които потвърж-
дават, че с дрон скани-
рането трае 2-3 минути,
а събраната информа-
ция е много прецизна.
Друго предимство е, че
дронът се самообучава,
може да се управлява
от повърхността, рабо-
тата му редуцира вре-
мето за престой на пер-
сонал под земята, кое-
то подобрява безопас-
ността.
Работещият пилотен

смартцентър все повече
привлича вниманието
на минната общност,
тъй като обединява
приложението на ново
поколение технологии
за мониторинг на
производствени проце-
си и анализ на голям
обем данни. Смартцен-
търът обединява мони-
торинг и управление на
производствените про-
цеси в рудника и фаб-

риката. Предоставя въз-
можност за анализ, мо-
делиране, планиране и
управление на високо
ниво.
Рудник “Челопеч” е

единственият рудник в
света със 100% Wi-Fi
покритие на 600 м под
земята. Правилото е,
където има хора под зе-
мята, да има и Wi-Fi
връзка. Това позволява
да се приема и да се
предава информация в
реално време и гаран-
тира безопасните усло-
вия на труд.

Машина
подобрява
стабилността на
хвостохранилище
В управлението на от-

падъци “Елаците-Мед”
АД прилага съвременни
технически решения за
повишаване на безо-
пасността на съоръже-
нията. През 2018 г. на
хвостохранилището
“Бенковски-2” е внедре-
на иновативна техноло-
гия по обезводняване и
уплътняване на депони-
рания хвост с помощта

на специализирана ма-
шина MudMaster. Чрез
нея се повишава стаби-
литетът в хвостохрани-
лището и се усвоява
допълнително простран-
ство. С внедряването
на MudMaster се гаран-
тира безопасността на
хидротехническото съо-
ръжение, осигурява се
устойчивостта му, като
същевременно се га-
рантират проектните
обеми за депониране
на хвостов материал.

3D софтуер
в “Елаците-мед” се

внедрява от миналата
година. Работата с него
вече е част от всекид-
невието на инженерите
и ръководството на ком-
панията. Той допринесе
за увеличаване на
производителността на
труда, многовариант-
ност при избора за
стратегия и посока за
развитие на минните
работи. Софтуерът е с
три модула, които по-
зволяват да се анализи-
рат и оценят оптимал-
ната последователност

за отработване на от-
крития рудник и посока-
та за развитие на мин-
ните работи при висока
ефективност, рентабил-
ност и безопасност.

Нов цех
се изгражда в “Каолин”
През 2016 г. бе одобре-
но решението от компа-
нията майка “Кварцвер-
ке” за изцяло нов фил-
трационно-сушилен цех
в най-голямата фабрика
в групата - тази във Ве-
тово. Строителството
му започна през 2018 г.
Той е от два модула,
първият от които се из-
гражда в момента. Об-
щата проектна произ-
водствена мощност от
двата модула е 200 000
тона обогатен каолин
годишно.
Първият е проектиран

за производството на
90 000 т. Инвестицията
за него е над 7 млн.
евро, а общата сума за
двата модула ще над-
хвърли 15 млн. евро.
Това ще са първите
производствени мощно-
сти от такъв модерен





99%
Ако фирма прави изкоп за трасе на

път, стига до скали, пясъци и ги влага в
проекта. А те в 99% от случаите не от-
говарят за съответния клас път, дават
пример експертите на асоциацията.
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МАРИЯНА БОЙКОВА

Инертните материали
не са само подложката
на пътя, релсите или
пък чакъл за бетона.
Експертите на Българ-
ската асоциация на
производителите на
инертни материали каз-
ват, че те са пълнители
– в бетоните, в строи-
телните смеси, използ-
ват се в производството
на бои, на тръби, на
пластмасови изделия.
Калциевият карбонат,

който е инертен мате-
риал, се използва в
производството на фу-
ражи. Влагат се в някои
типове филтри, бенто-
нитите пък се вкарват в
пречистващи съоръже-
ния. Всички сметища
ползват бентонит за хи-
дроизолация, с тях се
прави предпазен екран,
за спира дождовните
води да не проникват в
сметището и след това
да се замърсяват по-
чвата и подпочвените
води.
Кварцовите пясъци са

основна суровина в стъ-
кларството. В леярство-
то формите, в които се
излива металът, се
правят от кварц. Имат
приложение и в хими-
ческата индустрия.
Нормативната уредба

за добив на инертни
материали е доста стег-
ната и задава правила-
та. Голяма част от фир-
мите са внедрили сис-
теми за управление на
качеството, на околната
среда, за безопасни ус-
ловия на труд, казва
Ирина Колева - главен
секретар на Асоциация-
та на производителите
на инертни материали.
Добивът е доста под-

реден и не изглежда
като кариера отпреди
50 години. Има системи
за оросяване, с които
се намалява запрашае-
мостта на околните
обекти. Една голяма
част от компаниите на
светло

имат контрол
на добива в
реално време,

както и на разхода на
горива с GPS системи.
Така, освен че се пред-
отвратяват кражбите на
гориво и се контролира
за разливи, има пълно
наблюдение какво се
случва в кариерата. Го-
ляма част от кариерите
са снабдени с камери,
които позволяват не са-
мо схематично да се
вижда кой къде се на-
мира, а и кой какво
прави.
Големи компании

Бизнесът иска да се
проследяват инертните
материали до влагането

им в сграда или път

дава на бетона, включ-
ва като подномер и то-
зи на вложената фрак-
ция. При влагане на бе-
тона в обект строител-
ният надзор чекира
декларацията и отписва
бетона и фракцията,
вложена в него, при
приемането на обекта.
Ако недобросъвестен

строител изпише в сис-
темата бетон и фракция
със същия баркод, ще
му излезе, че е грешка.
Софтуерът да се под-

държа на държавно ни-
во, трябва да е достъ-
пен за фирмите, по-
лзващи баркодове, кои-
то да са уникални. При
всяко чекиране на бар-
код той да се отписва
от системата, за да не
може да се дублира.
За да стане това, са

необходими много про-
мени в нормативните
документи, в законите
за строителството, за
подземните богатства,
за концесиите, дори в
този за движение по
пътищата. Сега асоциа-
цията прави анализ
какво нормативно тряб-
ва да се промени. Дър-
жавата има добро на-
мерение нещата да се
случат, но се иска тех-
нически и юридически
да се изработят прави-
лата. Вече има няколко
добри примера на взаи-
модействие между биз-
неса и държавата. Еди-
ният е, че от година и
нещо е

криминализиран
незаконният
добив
Доскоро той бе трети-

ран като администра-
тивно нарушение и се
санкционира с глоби.
Сега за него се пред-
виждат до 6 години за-
твор, тъй като е крими-
нално деяние. Вече има
няколко дела за неза-
конен добив, но ефек-
тът за фирмите, които
се прехранваха с него,
е най-вече психологи-
чески с тези предвиде-
ни 6 години лишаване
от свобода.
Другият пример е за-

браната за добив на
инертни материали от
речните корита. Във
всички европейски дър-
жави този добив е за-
бранен, тъй като проме-
ня речните корита, фау-
ната и води до еколо-
гични промени.
При нас доскоро че-

сто почистването на ко-
ритата бе използвано
за “прикритие” на неза-
конното ровене из ре-
ките. Сега това е за-
бранено.

Национален софтуер може да
елиминира незаконния добив

При доставка на
инертни материали
производителят им из-
дава декларация за съ-
ответствие. Например
една строителна фирма
купува 100 т фракция за
строителен обект. Със
същата декларация за
тези 100 т, строителят
доказва незаконно до-
бит материал за друг
свой обект. Така един
документ може да се
използва няколко пъти
и така да доказва съот-
ветствие с изискваните
по проект материали, а
те всъщност са некаче-
ствени и незаконно
придобити.
Така светлите фирми

един път губят възмож-
ност да реализират
продукцията си и търп-
ят загуби, втори път
техни документи се из-
ползват за прикритие
на незаконен добив.
За да се избегне то-

ва, асоциацията иска
декларацията за съот-
ветствие да е проследи-
ма с баркод система.
Така че при влагане на
материала, който е удо-
стоверен, тя да не мо-
же да бъде използвана
за друг обект. Това мо-
же да стане, като се съ-
здаде един общ соф-
туер на национално ни-
во, който да се използ-
ва от надзорните фирми
и строителния надзор и
в която да има база
данни какви материали
и от кого са вложени
във всеки строителен
обект. Това става, като
при доставката на
инертни материали де-
кларацията с баркода
се чекира от всеки един
получател по веригата
до крайния продукт.
Примерно – в бетоно-
вия възел се сканира
баркодът на фракцията.
Баркодът, който се из-

имат лаборатории, в
които всеки ден се из-
вършва проверка на
крайния продукт. По-
малките, които нямат
ресурс да си изградят
свои, са длъжни през
определен период да
предоставят материали
за изследване във
външни лаборатории.
Дори фирмите със соб-
ствени са длъжни да
предоставят материал
за външно изследване,
за да бъде контролира-
но производството им
от независими лица.
Така че фирмите на

светло в сектора са до-
стигнали до ниво на ка-
чество, което прави до-
бро и качеството на
крайния продукт – път,
сграда, индустриална
стока.
Проблемът бил в това

не какъв е самият мате-
риал, той зависи от
природната даденост на
едно находище, а от то-
ва кой, как и къде го
влага.

Основните проблеми
в бранша са, че голяма
част от инертните мате-
риали не са добити от
реални фирми и конце-
сионери.

Има изцяло
незаконни,
други са добити
под някаква
форма, която
заобикаля закона
Да кажем, една фир-

ма прави изкоп за тра-
се на път, стига се до
скали, пясъци, изпълни-
телят ги добива и ги
влага в проекта. А те в
99% от случаите не от-
говарят за съответния
клас път, дават пример
експертите на асоциа-
цията.
Фирмите от тази ин-

дустрия влагат доста
усилия в работата си,
за да отговорят на из-
искванията на държава-
та. Действията им са
обвързани и се контро-
лират от горски, поли-

ция, КОС, тъй като се
извършват взривни ра-
боти. Така контролът
върху светлите фирми,
регламентиран норма-
тивно, ги вкарва в рам-
ки, от които трудно мо-
гат да излязат.
В конкуренцията със

сенчестия бизнес над
вода ги държи един-
ственият коз срещу не-
законния добив - каче-
ството.
Българската асоциа-

ция на производителите
на инертни материали
има идея да разработи

методика за
контрол на
влаганите
инертните
материали

в сферата на строител-
ството чрез баркод.
Целта е да се осигури
проследяемост на мате-
риалите и да се елими-
нира влагането на кра-
дени или некачествени
с документи на светли
фирми.



За 10
години

Влагането на инертни материали ня-
ма нищо общо с това, което е било
преди 10 г. Нови машини, технологии,
познанията на хората направиха секто-
ра модерен, качеството расте
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Тенденция е производството
на материали от отпадъци

зи, произведени от ре-
циклиране на строи-
телни отпадъци, това е
в традициите на кръго-
вата икономика. Преди
12-13 г. продадохме
първата машина, мо-
билна трошачка, с коя-
то могат да се прера-
ботват и строителни
отпадъци, сега са над
20 и това показва, че
технологията става ма-
сова, допълва Басев.
Все повече се обръща-
ло внимание тези
строителни материали
да се сепарират добре,
да се отделят мръсни
от чисти и да се вло-
жат в производството.
Представителят на

Metso Minerals и CDE
Globаl казва, че пред-
лагат високопроизводи-
телни машини за твър-
ди и абразивни скали и
за по-меките варовико-
ви. “Смело мога да
твърдя, че с позициите
си на българския пазар
ние защитаваме рено-
мето на тези водещи
производители”, допъл-
ва Басев.

Влагането на инерт-
ни материали в пъти-
ща, в строителството
на сгради няма нищо
общо с това, което е
било преди 20, че до-
ри 10 г. Използваните
машини, технологии,
познанията на хората
направиха сектора мо-
дерен, а качеството
расте, казва Коста Ба-
сев - съдружник в
“Прайм Технолоджийс”
ООД.
Компанията е пред-

ставител на Metso
Minerals, финландска
фирма за производ-
ство на трошачки, как-
то и на CDE Globаl,
която е водеща в
производството на ма-
шини за мокри проце-

Качеството расте, добивът им няма нищо общо
с този преди 10 години, казва Коста Басев,
съдружник в “Прайм Технолоджийс” ООД

си в добива на инерт-
ни материали. Така
българската фирма
има поглед върху па-
зара на инертни мате-
риали и познава ос-
новни производители,
а от друга страна, ка-
то представител на во-
дещи компании е в
близост до новостите.
Според Басев карие-

рите на големите ком-
пании нямат нищо об-
що с някогашните, из-
ползват се съвремен-
ни машини от знаещи
хора.

През 90-те години
било екзотика да се
мият фракциите, за да
няма в тях прахооб-
разни частици. Сега
сериозните производи-
тели го правели пе-
дантично. На пазара
нямало вече замърсен
материал.
“Предстои ни да из-

градим голяма инста-
лация в Горно Езерово
за фирма “Андела”,
която ще е за обра-
ботка на твърд абра-
зивен материал. Там
ще бъде инсталирана

най-голямата конусна
трошачка за произ-
водство на инертни
материали, моделът е
НР4, проектът ще бъ-
де за четиристепенно
трошене с финално
миене на пясъка и с
инсталация за реци-
клиране на отпадната
вода. Горди сме, че
ще изпълним този
проект, който може да
бъде референтен”, за-
явява съдружникът в
“Прайм Техноло-
джийс”.
Според него от най-

добрите материали мо-
же да се направи ло-
ша постройка или лош
път. Производството
на инертни материали
и влагането им в пъти-
щата били различни
неща. “Не казвам, че
пътищата се строят
правилно или не, има
добри и лоши примери.
Но е сигурно едно - ка-
чеството на инертните
материали бележи
прогрес и това е види-
мо”, заявява Басев.
Все по-голяма роля

щели да получават те-
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