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ДОБИВНА ИНДУСТРИЯ
НЯМА ПОЛЕЗНИ
ИЗКОПАЕМИ - НЯМА
ИНДУСТРИЯ 4.0
ЕС не може да постигне целите на Зелената
сделка без собствен добив и минната индустрия
е част от решението
Текст Пламен Енев

Беше преди близо десетилетие, когато ЕС за първи път заговори за възможни рискове
при снабдяването с важни за технологичния прогрес суровини. Проблемът тогава
дойде, когато Китай едностранно спря износа на редкоземни минерали за Япония по
политически причини. Светът се събуди, осъзнавайки, че Пекин притежава огромна
сила, контролирайки около 85% от световните доставки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ДОБИВНА ИНДУСТРИЯ
Впоследствие Китай ясно потвърди
намерението си да се възползва
от монополното си положение и
при търговската война със САЩ,
когато използва предимството си,
за да извие ръцете на американската
администрация при първоначалните преговори. А пандемията от
новия коронавирус, която наруши
веригите на доставка, бе последният
рисков фактор, който затвори кръга
от проблеми пред дигиталната
трансформация.
В последните години, с развитие на
технологиите, индустрията стана все
по-зависима от ключови суровини.
Всеки от ползвателите на 3,5 млрд.
смартфона по света приема умното
си устройство за даденост, но едва ли
знае, че за изработването му са необходими десетки материали, добивани
от минната индустрия (фиг.1). Тя
осигурява суровинно направата на
батерии, солари, лазери, вятърни
турбини, военни технологии, перманентни магнити, технологии
за складиране на електроенергия,
компютри, монитори и т.н. Предлагането на тези суровини пък е
концентрирано в различни държави,
но всичките извън ЕС – африкански, южноамерикански, Китай,
Австралия, Русия, САЩ, Канада и
др. Проблемът е, че с развитието на
технологиите търсенето на тези материали се увеличава значително. И
всички останали увеличават добива,
за да отговорят на нарасналото търсене, с изключение на Европа, която
през последните десетилетия свива
производството си (фиг. 2).
От 2015 г. насам електрическата
мобилност и технологиите за съхранение на енергия например се
превърнаха в най-големите потребители на литий, заемайки дял от
35% от общото търсене днес. По
същата причина търсенето на кобалт
се е увеличило от 5% до почти 25% за
по-малко от пет години. Такъв бърз
растеж поставя под напрежение
снабдяването, за което свидетелства
петкратното увеличение на цените
на кобалта между 2016 г. и началото
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Добивни суровини,
използвани в един смартфон
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на 2018 г. Въпреки че предлагането
покрива търсенето, нестабилността
на цените през последните години
беше ясен предупредителен знак за
компаниите и правителствата.
През 2011 г. Европейската комисия
реши, че трябва да предприеме
мерки, за да се предпази от риска от
прекъсване на доставките, защото
Европа е почти изцяло зависима от
внос на суровините, нужни за Индустрия 4.0. Тогава акцентът падна
върху търсене на алтернативи и
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рециклиране. Девет години по-късно
изкуствени заместители на критичните суровини няма, защото това е
дълъг процес, а рециклирането се
оказва сложно, тъй като материалите,
използвани в различните устройства,
са в минимални количества и извличане за повторна употреба за някои
от тях не е възможно.
Еврокомисията разработва стратегия за осигуряване на доставките
на „критични материали“, към
която има списък, който се раз-

Производство по континенти (2000-2018)
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Източник: World Mining Data 2020
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В САЩ отварят отново закритата мина за редкоземни елементи в Маунтин пас, Калифорния

ширява постоянно и към момента стимулирането на собствения добив рали и иновации (American Critical
включва 27 елемента, без които се превръща в непосредствена цел Mineral Exploration and Innovation
амбициозната Зелена сделка не заедно с мерките за рециклиране.
Act of 2020). Крайъгълният камък на
може да се осъществи. Но и извън
проекта е разпоредба, която изисква
„критичните“ има и други добивни КАКВО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ
федералните агенции да оптимизират
материали, ключови за дигиталпроцеса на разглеждане на разрешената трансформация, от които Че това е пътят, демонстрираха и САЩ, нието за добив, който в момента може
Европа е напълно зависима или които планират да отворят отново да отнеме и над 10 години, докато
произвежда в малки количества. затворената мина за редкоземни мате- в Канада и Австралия това става за
Литий, кобалт и никел повишават риали в Маунтин пас, Калифорния, 2 – 3 години. Законопроектът също
производителността на батериите а в Конгреса предстои да се гласува така изисква американската геоложка
и им придават по-висока енергийна Закон за проучване на критични мине- служба (U.S. Geological Survey) да
направи нови проучвания за нахоплътност. Медта е от съществено
дищата на минерали на федерални
значение за нарастващата употреба
земи. Освен всичко останало в него
на електроенергия благодарение на
са предвидени и субсидии за минненадминатата си проводимост. Без
Критичните
ните училища и университети в
злато, сребро и платина сложната
материали
САЩ заради намалението на
електроника е невъзможна.
в
списъка
на
ЕС
желаещите да учат в тях през
Дори и стоманата, която е
последното десетилетие.
нужна за всичко и която се
Антимон, Барит, Берилий, Бисмут, Борат,
В геоложки план Европа
произвежда в Европа, е завиКобалт, Коксови въглища, Флуорит (флусшпат),
не разполага със залежите
сима от внос на суровини
Галий, Германий, Хафний, Хелий, Индий,
на Северна Америка –
от страни като Турция,
Магнезий, Естествен графит, Естествен каучук,
някои подземни богатства
Мозамбик и Русия. Планът
Ниобий, Фосфорит, Фосфор, Скандий, Силициев
не са налични, а други са
за действие по критичните
метал, Тантал, Волфрам, Ванадий, Метали от
изчерпани. Но ЕС страда
материали, който ЕС разрагрупата на платината, Тежки редкоземни
от липсата на информация
ботва, трябва да даде отговор
елементи, Леки редкоземни елементи.
за това с какво разполага.
на нарастващите опасения, но
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Необходимо е държавите членки
да изготвят нови проучвания и да
направят картографиране на цялата
минна индустрия, което ще покаже
къде има ресурси в концентрация,
която прави добива икономически
рентабилен. Такова ново изследване
е оправдано по две причини. Първата
е, че много от материалите, които се
считат за ключови днес, просто не
са били необходими на индустрията на ХХ век. Например, когато са
откривани редкоземните елементи,
се е считало, че те се срещат на
много малко места (откъдето идва и
наименованието им), докато сега е
ясно, че са практически навсякъде, и
въпросът е дали концентрацията им
е икономически оправдана.
Втората е, че методите за търсене,
добиване и преработка на суровините са се развили толкова в
технологично отношение през
последните десетилетия, че считани
за безперспективни преди находища сега се разработват. „В Европа
имаме много критични материали, които още не сме открили,
но новото поколение спътници
„Коперник“ например ще ни позволят да добием по-добра представа
за това с какво разполагаме“, каза
през февруари в Европейския парламент комисарят по единния пазар
Тиери Бретон. Тогава той добави,
че новата индустриална стратегия
на ЕС, която предстои да се приеме,
отива далеч отвъд редуциране на
емисиите и дигиталната трансформация, имайки предвид, че и двете
са невъзможни без осигуряване на
необходимите суровини.
Собственият добив в Европа ще се
развие и по друга причина. Дори
и да приемем, че светът изведнъж
стане мирно място, а държавите,
които осигуряват предлагането,
решат да не използват монополното
си положение за икономически
национализъм или за геополитически цели, то веригата на доставки
към ЕС пак ще бъде поставена под
съмнение. Това се дължи на предвидения в Зеления пакт граничен
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Световна минна продукция
през последните 33 години

2018

17,7 млрд. метрични тона

2000

11,3 млрд. метрични тона

1985
9,6 млрд. метрични тона
Нараснал добив на ключови
суровини (2000 -2018)
Литий

+596%

Галий

+521%

Кобалт

+265%

въглероден механизъм, който ще
влезе в сила през 2021 година. Той
ще ограничава вноса на материали
от трети страни, които не покриват
европейските стандарти за опазване

на околната среда, безопасни условия на труд и социална отговорност.
Логиката е да няма „въглеродни
течове“ – например в центъра на
Европа да има ултрамодерен завод
за батерии, който ползва кобалт от
Конго или манган от Габон, добити
по неустойчив начин, което би компрометирало целите на Зелената
сделка за въглеродна неутралност.
Добрата новина е, че в Брюксел
осъзнават, че нито една доставка
не може да се счита за гарантирана, и ако искат ЕС да бъде водеща
икономическа сила, дърпайки технологичното развитие на света
напред, трябва да се обърнат към
собствения добив. Да, европейската
минна индустрия не може да осигури
всички налични ресурси по обективни причини, но ще бъде гарант,
че ръцете на правителствата и индустрията няма да бъдат извивани, а
суровините ще бъдат извличани по
възможно най-устойчив начин. Това,
в комбинация с енергийно ефективни мерки и мащабни инвестиции
в научния сектор, които така или
иначе са предвидени, вече могат да
дадат на ЕС лидираща роля на международната сцена, за която всички
говорят, но на практика не виждаме.

Какво казват представителите
на Индустрия 4.0
Пред BusinessGlobal директорът „Пазари и индустрии“ в един от водещите
производители на индустриални дронове – Exyn Technologies, Рафи Жабраян бе
категоричен, че дигиталната трансформация е немислима без минната индустрия. „Във време, в което преосмисляме начините, по които подхождаме към
начините за производство и услуги, за направата на необходимите продукти
са нужни суровини. Освен това повече от всякога ще има нужда от специфични
добивни материали, които намираме в ежедневната електроника, като телефони
и таблети. Данните са общият знаменател, който ще обедини всичко това“,
смята Жабраян.
„Процесорите на лаптопите се правят основно от кристален силиций. За да
имаме лек лаптоп, е нужен алуминий, а за да получим алуминий, трябва да изкопаем
боксит, който след това се превръща в алуминиев оксид. За производството на
PLC контролерите, които се използват в автоматизацията и са неизменна част от
Индустрия 4.0, се използват редица добивни материали. Нека го кажем направо –
няма полезни изкопаеми – няма Индустрия 4.0“, казва и Кристиян Михайлов, член
на УС на Професионална асоциация по роботика и автоматизация (PARA).
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ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА
НЕ МОЖЕ
БЕЗ МИННАТА ИНДУСТРИЯ
Европа има значителни минерални ресурси, които не се експлоатират,
казва президентът на Евромин Марк Раховидас
Интервю Пламен Енев

Как изглежда „добивната
карта“ на Европа? Кои са държавите, които най-много развиват
своята минна индустрия и кои са
тези, които са я зачеркнали?
Статистиката показва, че Европа
има дял от 8% от общата добивна
продукция в световен мащаб. Добива
днес свързваме предимно със Скандинавия, Полша, Германия, Австрия,
Иберийския полуостров и Балканите. Най-големите европейски
миннодобивни компании извършват
операции както в родните си страни,
така и на други места. Например
френската Imerys успешно развива
дейност в няколко държави, но
Франция, както и Италия и Великобритания, вече не се смятат за
основни минни центрове. Има много
успешни компании от цялата верига
на стойността – от производители на
оборудване, минно-консултантски
услуги, изследователски и развойни
центрове, както и компании за проучване и добив. Всички те работят
по най-високите стандарти, което
отличава европейската индустрия от
много от нейните партньори.
Геологията не лъже – добивът никога
не е бил важен в някои страни от ЕС,
а в други не е било икономически
изгодно да се развива поради конкуренцията за земя и инвестиционен

капитал, и там са постигнали успехи
в други сфери като индустриалното
производство или услугите.
Въпрос на рентабилност ли е развитието на бранша в отделните
страни от ЕС, или на политическа
воля?
Чистата печалба вече не е достатъчна
в днешния свят. Вземете индикаторите за околна среда, социални
дейности и корпоративно управление
(ESG), които измерват устойчивостта
и социалното въздействие на инвестицията – много институционални
инвеститори държат за тези критерии наравно с изискванията за
производство и печалба. Законодателството за изменението на климата
например заема все по-голяма част
от политиката, както и от дебатите.
С какви залежи на минерали и
руди разполага Европа и възможно
ли е при разработването им да се
осигури независимост на ЕС от
трети страни?
Европа има значителни минерални
ресурси, които остават слабо разработени и не се експлоатират.
Европейската минна индустрия има
дълга традиция, но днес е и сред
най-модерните и иновативни индус-

„Може да се стигне до отваряне
на затворени мини в Европа“

триални сектори на континента.
Откриването на нови находища,
добивът и преработката изискват голям акцент върху научните
изследвания и развойна дейност.
Дейностите по проучване, изземване
и обогатяване на полезни изкопаеми
вече се подкрепят от високотехнологични процеси.
Евромин се застъпва за свободната
и лоялна конкуренция на стоките,
от които Европа се нуждае и ще има
нужда. Това означава повече инвестиции в намирането и разработването
на редкоземни минерали, например с
проекти в Скандинавия, Португалия,
Чехия и други, но също така и проекти за доразработване. Търговията с
приятелски дългосрочни партньори,
като Канада, Австралия и Латинска
Америка, също е важна, но остава
много, което може да се направи в
самата Европа.
Къде стоят европейските добивни
компании по отношение на новите
технологии за извличане и ноухау, щадящо околната среда?
Има много примери в ЕС – от
Ирландия до Испания, Скандинавия, България и Полша. В България
например новият проект „Ада Тепе“
е отличен пример за модерни минни
техники, прилагани успешно и
щадящи околната среда.
Могат ли прекъснатите доставки
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„Въглеродните гранични такси ще поставят в равни
условия европейската индустрия и добива в страни
без силни екоизисквания“
заради пандемията да доведат до
промяна на посоката на минната
индустрия в Европа?
И да, и не. В някои отношения има очевидни въздействия, като прекъсване
на транспорта и недостиг или непредсказуемост на необходимите ресурси.
Наблюдават се и положителни промени, тъй като европейските добивни
компании преглеждат веригите за
доставки и пренасочват вниманието
си към европейските доставчици.
По отношение на продукцията това
всъщност е по-дългосрочен процес,
тъй като много добивни фирми от
ЕС вече продават по-голямата част от
продукцията си в Европа.
Covid-19 е еднократно събитие,
но не е ли на първо място въпрос
на геополитика ЕС да е независим
при осигуряване на металите и
минералите, необходими за технологичния прогрес?
Последните политики на ЕС по
отношение на Зелената сделка,
Европейския план за възстановяване и ревизираната индустриална
политика поставят голям акцент
върху индустриалните екосистеми и
веригите на доставки в Съюза. Това

е уникална възможност за нашия
сектор да подобри не само своята
производителност и репутация в
Европа, но и своята инвестиционна
привлекателност, стратегическа
стойност и дългосрочно значение за
целия континент.
Възможно ли е да се стигне до
отваряне на затворени мини в
Европа?
Там, където има достатъчно търсене
и цените са устойчиви, според мен е
вероятно да се случи. Не можете да
продавате това, което вече не е необходимо, но има многобройни проекти
за доразработване на стари обекти,
където например съхранените отпадъци могат да бъдат преработени по
икономически ефективен начин и в
същото време да предложат „междусекторни“ ползи, като рекултивация
на терени, почистване на околната
среда и развитие на преносими
умения.
Целта на Зелената сделка е климатична неутралност, но изнасянето
на производства от минния бранш
в трети страни, където се изпycкa
дaлeч пoвeчe CO2 и където ЕС няма
възможност за контрол над проце102

сите, не я ли компрометира?
Да, това може да се случи и затова е
от съществено значение дискусията
за наистина равни условия, при
които такива разходи се реализират
и включват. В тази посока е идеята
за въглеродните гранични такси,
които няколко европейски държави и
минни компании активно подкрепят.
Ако на политическо ниво се стигне
до решение за някакъв вид „минен
суверенитет“ на Европа, то как
стои въпросът с технологията?
Може ли да се гарантира, че суровините ще се добиват по устойчив
и екологичен начин?
Миннодобивните компании инвестират в дългосрочни проекти. В
Европа просто не е възможно да
се игнорират високите изисквания за устойчивост или екологична
отговорност като задължителни
части от такива инвестиции. Да,
това ни притиска непрекъснато да
се усъвършенстваме и да въвеждаме
новости, както и да инвестираме, но
вижте какво постигнахме вече. Ако
използваме собствения си отличен
опит и интелектуален капитал и се
движим с широките крачки на други
индустрии, като например цифровите технологии, тогава вярвам, че
можем да имаме по-добро и по-зелено бъдеще.
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Марк Раховидас

е трети мандат президент на
Европейската асоциация на минните индустрии, металните руди
и индустриалните минерали (Евромин). Завършил е университета в
Оксфорд, 11 години е работил в Европейската банка за възстановяване
и развитие и 25 години в различни
компании от минната индустрия.
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Установени находища на подземни богатства
(броя)

Разпределение на площта на находищата
(2019 г.)

160

Добив на
нефт и
природен
газ

140
120
100

Добив на
метални руди

48%

80

5%
ОБЩО

1678

60

ХИЛ. ДКА

40
20
0

1

2

3

1 Метални полезни изкопаеми
2 Неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали
3 Нефт и газ

4

5

6

44%

4 Твърди горива
5 Строителни материали
6 Скално-облицовъчни материали

3%
Добив
на неметални
материали
и суровини
Добив на въглища

ЦЕННИ ЗАЛЕЖИ
НА РЪКА РАЗСТОЯНИЕ
България има суровини за новата индустрия, но държавната политика
към добивния бизнес трябва да се промени
Текст Пламен Енев
България не се различава
особено от останалата част на ЕС,
с изключение на Полша и скандинавските държави, донякъде и
Германия, в умишленото или неумишлено забавяне на добивната
индустрия през последните десетилетия. А когато говорим за запаси
от природни богатства, има неща,
които знаем, но още повече, които
не знаем за наличностите по нашите
земи.
Колкото повече проучваме, толкова
повече знаем, защото цялата информация на частните инвеститори се
предава в Националния геоложки
фонд. Едно проучване трае 7 – 8
години и струва средно около 10%
от предвидената инвестиция. Или,
ако една минна компания планира
да инвестира 100 млн. лв., за да
добива в дадено находище, трябва да
изхарчи 10 млн. лв. за проучвателни
дейности. „Проблемът е, че от 8 – 9
проучвателни проекта само един е

позитивен, т.е. може да се започне
добив. Освен това, дори и да имаш
суровините, трябва да бъде икономически, социално и екологично
обосновано започването на добива,
за да получиш разрешение“, обрисува рисковете пред индустрията
Ина Михайлова от проучвателната
компания „Рич минералс“.

СПЪНКИ ОТ САМОТО НАЧАЛО
Проблемът в България е, че спънките
започват още на фаза проучване,
далеч преди да стане ясно дали има
икономическа логика изобщо да се
мисли за разработка и добив. За да
проучи един терен от нулата, инвеститорът минава съгласуване с всички
министерства, включително с ДАНС,
като за произнасянето не е предвиден срок. След това се публикува
обявление в „Държавен вестник“, с
което се дава възможност на други
желаещи да проучват същата площ,
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и ако има такива, се прави конкурс.
Има случаи на подадени искания
от 2015 г., за които още се чака. По
време на самото проучване също
не е лесно, обяснява Ина Михайлова. „Процедури и разрешения
се изискват от всякакви възможни
служби – общински, земеделски,
Агенцията по горите и др. За една
площадка от 100 кв. м се вадят разрешения за строеж като за изграждане
на фабрика. Всичко е направено, за
да е възможно най-трудно“, казва
Михайлова, която е виждала и друг
подход, тъй като е работила в Комитета по геология, който е бил нещо
като one stop shop преди промените.
Основните суровини, които се
добиват в България, са лигнитни
въглища, оловно-цинкови, медни
и полиметални руди, гипс, варовик, бентонит, каолин, кварцови
пясъци, огнеупорни глини, мрамор
(виж проучените ресурси в графиката). Страната може да се включи
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Разпределение на добива на полезни изкопаеми
(2019 г.)
Инертни
материали

0,5% Скално

Добивна промишленост - приходи
(2019 г., млн. лева)

облицовъчни
материали

29%

Добив
на въглища

603

ОБЩО

Твърди горива

109,93 32%
МЛН. Т
26%

ОБЩО

Метални

0,02%

2856

74

Спомагателни
дейности
в добива

12%
Течни горива

1738

Добив на
метални руди

МЛН. ЛВ.

441

Добив на неметални материали
и суровини

Индустриални
материали

в суровинната обезпеченост на ЕС с санитарно-охранителни зони около ключат с положителни резултати.
критични материали, нужни за висо- водохващания, които обхващат 75% Но нов преглед и преоценка на
котехнологичните отрасли, по два от концесионната площ, след като ценни за новата икономика суроначина. Те могат да се произвеждат процедурата за изготвяне на ОВОС вини е повече от задължителен,
както от първични рудни суровини, беше започнала. И това се случи, смята Ина Михайлова. Според нея
така и да бъдат извличани попътно след като концесионерът вече бе има геоложка логика да се проучва
при производството на други тради- променил проекта си, за да се съо- за редкоземни елементи. „Минерационни продукти като мед, олово, брази с притесненията на хората, и лите от редкоземната група вървят
цинк и др. Според Националния остави само добива на място, като с уран, със злато, с петролни елебаланс има регистрирани нахо- премахна от него изграждането на менти. Преди в България имаше
дища на барит, флуорит и волфрам, обогатителна фабрика и хвостох- предприятие „Редки метали“, което
по които има концесии за добив, ранилище. По време на една среща се занимаваше предимно с урана. Аз
но такъв не се извършва по раз- с граждани от региона през 2017 г. съм работила 4 години в групата за
лични причини. Едни са свързани тогавашният председател на парла- редкоземните елементи и мога да ви
с отказ на концесионерите – итали- ментарната група на ГЕРБ Цветан кажа, че преди 30 години сме получаанската „Н и Н Трейдинг“
вали концентрат от
прекрати през миналия
неодим например“,
декември договор за флуобяснява Михайорит, сключен преди 14
лова. За това време
са концесионните приходи (без ДДС) за 2019 г.
години, а българската
геоложката техника
Най-голям
дял
в
тях
имат
металните
полезни
изкопаеми
„Целзиан“ не намери
и технология се е
с 40%, следвани от въгледобива с 28% и добива на строителни
инвеститор за изгражразвила – сега се
и скално-облицовъчни материали – 24%.
дането на комплекс за
използват изкуствен
преработка на рудата от
интелект, дронове,
рудник „Кремиковци“, в
сателити; развиват
която освен високо съдържание на Цветанов директно обеща управля- се начините за извличане и преражелязо има и други ценни съставки ващите да не позволят добива на ботка, което позволява обявявани за
като барит, манган и олово. Твърде волфрам на всяка цена. Преди месец безперспективни находища по света
различен е случаят с волфрамовото пловдивският Административен съд да бъдат разработвани. В България
находище „Грънчарица“, за което определи заповедта на Басейновата например може да се актуализира
„Ресурс 1“ (от групата на КЦМ) има дирекция за нищожна, но това реше- оценката на възможностите за добив
35-годишна концесия за добив от ние може и сигурно ще се обжалва.
на първични суровини на молибден
2009 г. След протести от хотелиери
в Средногорието и на манган в село
от Велинград, който се намира на КАКЪВ Е ПОТЕНЦИАЛЪТ
Оброчище край Балчик.
20 км от находището, държавните
За нов ресурсен преглед на възинституции започнаха да правят В момента се извършват проучва- можностите е необходима воля,
спънки на инвеститора. Басейнова ния и оценки на няколко залежи на защото пари ще има. Фондът за
дирекция – Пловдив, учреди нови магнезий, които се очаква да при- справедлив преход на ЕС е един от

72 081 810 лв.
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инструментите, които ще
лежащите на съкращение
Действащи разрешения за проучване
подпомогнат декарбониминьори, управляващите
зацията на икономиката
оставят фирмите да се
2 За минни отпадъци
и постигането на европейспасяват сами. Същото
За метални
полезни
изкопаеми
За
скалноската дългосрочна цел за
стана през 2017 г., когато
облицовъчни
нулеви въглеродни емикомпания от групата на
материали
45
69
сии към 2050 г., които,
„Асарел-Медет“ обяви,
За неметални
както стана ясно, са невъзче оттегля проекта си за
ОБЩО
полезни
изкопаеми можни без суровините.
добив на злато в района на
243
38 индустриалБРОЯ
„Планът за действие по
Трън след провеждане на
ни минерали
критичните материали“
местен референдум, който
и „Планът за действие
по същество нямаше нищо
За нефт и
7
природен
газ
по кръговата икономика“
общо с добива. Той бе
79
3
на Брюксел са другите
предшестван от протести
За строителни
материали
вероятни източници на
на местна инициативна
финансиране. Конкретгрупа, която се обяви
ните мерки, които ще Действащи концесии за добив
против проекта, незавибъдат стимулирани по
симо че той бе преправян,
За скално-облицовъчни
тези инициативи, все още
отразявайки изказаните
За строителни
материали
материали
не са приети, но че такива
притеснения.
За
минни
74
ще има, е вън от съмнение.
Обичайно в такива
1 отпадъци
322
Българското Министерслучаи има две групи
За метални
20 полезни
ство на енергетиката ще
хора – едните, които са
ОБЩО
изкопаеми
изчака приемането на
„за“, защото се разкриват
524
За
неметални
европейските рамки, за да
много и добре платени
БРОЯ
полезни
73
каже дали и как ще стимуработни места (заплащаизкопаеми индустриаллира собствения добив на
нето в сектора е 42% над
ни минерали
нужните за Индустрия 4.0
средното за страната и е
За
нефт
и
суровини, стана ясно от
на четвърто място от ико18 природен газ
отговор до BusinessGlobal.
номическите дейности
За твърди горива 16
Но и извън парите има
след IT сектора, финанмного, което може да се
сите и енергетиката) в
направи. Оптимизиране на про- „безпокойство и несъгласие на бедни региони, а другата е „против“
цедурите и сроковете не изисква хората относно проучвателните въпреки всичко. Традиционно
особени усилия, смята Ина Михай- дейности“, при положение че техно- вторите са по-гласовити, което
лова. Най-важното според нея е логията за проучване не предполага очевидно е решаващият фактор за
държавата да застане стратеги- увреждане на околната среда. А ако управляващите. Разбира се, има
чески зад добивната индустрия. след нея се установят залежи, то легитимни опасения за околната
Защото примерът с „Грънчарица“ започват съвсем различни проце- среда, които трябва да се защитават.
е само един от многото, в които дури, докато се стигне до добив.
Има злонамерени активисти, има
с действие или бездействие дър- Тази роля на страничен наблюдател и алчни компании, които искат да
жавни и общински органи пречат на държавата е абсурдна не само си спестят някой екологичен разна многомилионни и дългосрочни защото подземните ресурси са ход, за да повишат печалбата си. В
инвестиции. Последният случай е национално богатство и би след- много случаи хората просто нямат
с „Дънди прешъс метълс“, която се вало централната власт да има необходимите знания, за да прецеотказа от сключване на договор с активна роля в управлението им, а нят дали нещо е безвредно, или не,
Министерството на енергетиката и защото същата държава няма план след което се задейства механизмът
за проучване на залежи от метални какво ще прави със 7000 служители на сляпото недоверие. Именно тук
полезни изкопаеми върху площ в нейните „Мини Марица-изток“ в е ролята на държавата – да прецени
от 155 кв. км в Старозагорско, след същия регион, които ще затворят, обществения интерес, да го комукато кметове на общини в региона защото тя не защити удължаването никира с местните по разбираем
излязоха с протестна декларация, на въгледобива пред ЕС. Вместо да начин и да следи за спазването на
прочетена в присъствието на депу- подпомагат добивната дейност в регламентите и регулациите. А за
тати от ГЕРБ. Като мотив се използва региона, която ще поеме част от под- това се иска само желание.
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МИНЬОРИ
В ДИГИТАЛНАТА ЕРА
Българските добивни предприятия са сред водещите в Европа по темп
на въвеждане на нови технологии в своята дейност

През последните десе - се в тях полезни
тилетия големите предприятия в компоненти при
българската добивна индустрия са сред преработката. През
водещите в Европа по темп на въвеж- последните години
дане на нови технологии във всички „ Е л а ц и т е - М е д “
аспекти на своята дейност. Модерни успешно внедрява
решения се интегрират както за дости- с ъ в р е м е н н и
гане на висока безопасност на работа в цифрови технологии
минните обекти, така и за свеждане до и осъществява проминимум на екологични отпечатъци и грама за цялостна
емисии на парникови газове.
дигитална транДнес българските компании работят с с ф о р м а ц и я н а
машини на световни производители, производствените Компютризацията на дейностите навлиза все по-дълбоко в
лидери в минното оборудване. Приме- процеси. Тя обхваща минното дело
рите са много – в минното планиране системите за автосе използват дронове, внедряват се матизация, за управление на минното подобри енергийната ефективност на
автоматизирани диспечерски системи оборудване, за мониторинг, наблюде- предприятието, повиши степента на
на компании като канадската Wenco и ние и контрол на стабилитета, както извличане на полезните компоненти
германската Siemens. „Дънди Прешъс и други системи, оптимизиращи тех- от рудата, увеличи надеждността и конМеталс“ още преди 10 години започна нологичните процеси. Резултатите са трола на технологичното оборудване.
програма за технологични иновации, по-висока производителност, по-добра Според доц. Ирена Григорова, зам.-рекза постигане на устойчив добив и ефек- себестойност и качество на крайния тор на Минно-геоложкия университет
тивно производство. Изграждането продукт, както и възможност за опти- „Св. Иван Рилски“, днес спокойно
на нов подземен трошачен комплекс мално и по-дълго оползотворяване може да се каже, че минната промиши система за транспорт на рудата до на природните ресурси. От 2015 г. леност е в нова технологична ера.
повърхността е един от най-мащабните добивните процеси в рудник "Ела- „Минерално-суровинната индустрия
проекти от процеса на модернизация ците" се управляват, контролират и на България разполага с високоефекв рудник „Челопеч“, който е единстве- отчитат чрез съвременна GPS система тивни технологии, които са безопасни
ният в света със 100% Wi-Fi покритие за позициониране Dispatch. В обога- и щадящи околната среда. Неслучайно
на 600 м под земята. Неслучайно той тителния комплекс край с. Мирково е посочвана като една от най-развитите
бе разпознат от световната минна се осъществи цялостна модернизация в европейски мащаб. Още през 2013 г.
общност като модерен дигитален руд- на информационно-управляващата компаниите от българската минералник, а дружеството получи награда за система за процеса смилане, което но-суровинна индустрия подписаха
технологично лидерство.
доброволен Стандарт
Д и г и та л и з а ц и я та н а
за устойчиво развитие,
Над
рудник „Елаците“ подкойто е първият подопомага оптималното
бен в Европа и чиято
извличане на запасите и
цел е да насърчава
са инвестирали в опазване и възстановяване на околната среда
ресурсите при добива им,
устойчивите праккомпаниите от добивната индустрия за последните 10 години
както и на съдържащите
тики на дружествата“,

350 000 000 лв.
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припомня доц. Григорова. Тя дава
и конкретни примери, като новите
поточни технологии за транспорт на
руда в „Асарел“, които намаляват с 40%
изгорелите газове. Модернизацията на
обогатителната фабрика там с технологии от САЩ и Финландия пък довежда
до намаляване на специфичния разход
на електроенергия във флотация с 15%.
„Елаците-Мед“ преминаха от мазут на
природен газ, като само за отоплителния период 2019/2020 г. са спестени над
1260 тона мазут, а спестените емисии
от замяната на горивото се равняват
на 3978 тона СО2. Добър пример е и
управлението на водите в
хвостохранилище „Бенковски-2“, които на практика
не се изпускат в околната
среда. Всички дренажни води
от тялото на самата стена
се извеждат и чрез тръбопроводи се отвеждат в две
дренажни помпени станции, които връщат обратно
водите в утаечната зона на
хвостохранилището, като
по този начин ги включват в
оборотния цикъл на водата,
която се използва за преработката на
рудата. Така е и в хвостохранилище
Челопеч. Оборотно е промишленото
водоснабдяване и в „Асарел“, като от
2019 г. автоматизирана система на
Siemens в реално време следи работата
на помпените станции.
Разбира се, не липсват и негативни
примери, но те не са много: заради
лошото стопанисване на мангановата
мина „Оброчище“, която е една от
най-големите в Европа, тя е доведена до състояние на фалит. В редица
въглищни мини (например рудник
„Ораново”) не само че не може да се
говори за отговорно и устойчиво производство, а напротив – технологиите
са остарели и неефективни. Доц.
Григорова обаче е на мнение, че тези
практики са единични и не могат да
характеризират минната индустрия
у нас. „Водещите минни компании
работят с фокус върху дългосрочното
си устойчиво развитие. Като цяло
удължаването на живота на дейст-
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ващите мини е едно от глобалните
предизвикателства пред съвременната
минна индустрия и огромно поле за
иновации. Например за 20 години в
„Асарел“ са вложени целево около 1,3
млрд. лв. по програми за дългосрочно
устойчиво развитие. С тях са финансирани проекти за модернизация на
целия производствен цикъл, за опазване на околната среда, безопасност
на труда, енергийна ефективност,
развитие на минерално-суровинната
база, човешки ресурси, корпоративно
развитие и социална отговорност“,
изрежда доц. Григорова. Подобно е

Рекултивацията на Окисно насипище в
„Асарел“ струва 10 млн. лв. и показа за
първи път пред света как от минно депо
може да се получи лавандулова градина

положението и в останалите големи и
отговорни компании в бранша, които
инвестират мащабно, за да повишават
ефективността си, тъй като рудите
у нас не са особено богати. Без тези
инвестиции нямаше да са възможни
днешните технологични показатели,
които някога биха били немислими –
напр. ефективно да се преработват
много бедни медни руди със средно
съдържание на мед от 0,27%.

РУДНИЦИТЕ И КРЪГОВАТА
ИКОНОМИКА
В минните компании можем да видим
и различни аспекти от модерната концепция за кръговата икономика, които
реално се осъществяват. Като базова
индустрия минната е в началото на
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кръговата икономика и затова много
важни са инвестициите и иновациите
на компаниите, чрез които се осигурява по-пълноценно използване
на ресурсите и по-ефективната им
преработка. През 2019 г. МГУ започна
работа по проект REDUCES, финансиран от Interreg Europе, който показва,
че минерално-суровинната промишленост е сред лидерите в областта на
кръговата икономика. „Това въобще не
ни изненада, защото нашите предприятия работят по този модел от близо 20
години“, казва доц. Григорова и сочи
примери. В Челопеч стерилните скални
маси в продължение на много
години са транспортирани на
повърхността, заедно с рудата.
Образувалите се насипи от
скален материал са представлявали сериозен екологичен
проблем. „Дънди Прешъс
Металс“ въвежда нова система, която води до пълно
оползотворяване на този
минен отпадък, който се превръща в продукт за запълване
на иззетите пространства
директно в рудника. В „Асарел“ работи най-модерната в Европа
инсталация за екстракция и електролиза на катодна мед от омеднени води,
чрез която се оползотворяват полезните
компоненти от най-бедните руди, които
иначе биха били отпадък. „Асарел-Медет“ реализира и устойчив проект за
техническа и биологична рекултивация
на насипището от извънбалансова руда.
На един декар от рекултивираните
площи е посадена лавандула, от която
вече се произвежда лавандулово масло.
Българската минерално-суровинна
индустрия отдавна е интегрирала
устойчиво екологосъобразно производство и потребление, съчетаващо
икономическа, екологична и социална
компонента, и е готова за прехода към
кръгова икономика. Но голямо поле
за нови иновации открива зелената
икономика. Защото технологиите
на бъдещето и зелената енергия са
немислими без повече метали и това
ще изисква увеличаване на добива чрез
природощадящи технологии.

BGlobal

БР. 1 / 2020

МИННИЯТ СЕКТОР
В БЪЛГАРИЯ
ИМА БЪДЕЩЕ
Успяваме, защото търсим промяната и непрекъснатото подобрение
Текст д-р инж. Илия Гърков

ФОТО „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС“

Крачките,
които ние правим, въвеждайки технологични
новости в индустрията, са
разпознати както в България, така и в световен
мащаб. Доказателство
за това е големият интерес на много водещи
международни минни
ко м п а н и и к ъ м б ъл гарските дружества на
„Дънди Прешъс Металс“
и непрекъснатото желание да посетят рудник
„Челопеч“ и да се запознаят с модела на работа „Ада тепе“ е първият нов рудник в България от четири десетилетия
на място.
Нужно е само да има благоприя- екологосъобразни решения. Светът ЛИДЕР В МИННАТА
тен бизнес и обществен климат се развива много динамично, а в ИНДУСТРИЯ В ЕВРОПА
и минните предприятия в Бълга- основата на това развитие стоят
рия могат да се модернизират, да суровините, т.е. минната промиш- Ние в „Дънди Прешъс Металс“
следват съвременните модели на леност. Традициите ни в рудодобива в България сме успешни, защото
работа с ценности, които водят и преработката на руди са все още търсим промяната, непрекъснатото
до развитие. От опит зная, че с живи. Цитирам мой преподавател, подобрение, динамиката. Доказваме
нашата упоритост и нестандартно който казваше, че България е богата го ежедневно с работата си в Челопеч
мислене имаме шанс да създаваме на бедни находища на полезни изко- и Крумовград. Поставяме си предтенденции. Ако това се случи, паеми. Този факт ни дава предимство, извикателни и смели цели, които
ще се променят и възприятията тъй като, когато се научиш ефективно изискват нестандартни решения и
за бранша, който все повече има да използваш бедните находища, ста- вадят от зоната на комфорт. Дължим
нужда от високообразовани хора, ваш много по-конкурентоспособен. успехите си на нашите хора – обичта
които гледат в бъдещето.
Съумеем ли да използваме ресурсите им към професията, мотивацията,
Днес повече от всякога виждаме си правилно, да направим усилия и знанията. Именно тук се крие тайгигантската потребност от все да се трансформираме като бранш, ната на успеха ни.
по-съвършени технологии, изкуст- имаме реален шанс да се позицио- В нашия случай търсенето на провен интелект, сигурни, бързи и нираме като
мяна не е самоцел, а обмислен и
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аналитично обоснован мениджмънт
инструмент. Разчитаме на солидния
си оперативен модел на управление,
който обединява интегрираното планиране, управлението на работата и
процесите на анализ и подобрение.
Иновативните идеи имат все по-голямо място в минната индустрия и
опитът ни показва, че когато успееш
да създадеш работещи процеси в
пресечните точки между базите
данни, информационните технологии и традиционните минни
практики, получаваш истинско
технологично предимство.
В руд н и к „ Чел о п е ч “, к ъд е т о
първо тестваме новостите, сме
разработили специална рамка
за иновативни процеси. От една
страна, служителите се насърчават да търсят начини за промяна
на основни бизнес процеси, а от
друга, се осигуряват ресурси за
новости. Компанията инвестира
значителни средства, за да осигури
възможност хората ни да се докоснат
до най-доброто в световната минна
индустрия. Пречупвайки го през
специфичните условия на нашите
находища, успяваме да сътворим
нещо качествено ново.
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„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС“
е международна минна компания, чиято дейност обхваща придобиване
на проучвателни площи и находища на полезни изкопаеми, проучване,
разработване, добив и преработка на руди на благородни метали. В България компанията разработва подземния медно-златен рудник „Челопеч“ и
открития рудник „Ада тепе“ на територията на община Крумовград. „Ада
тепе“ е първият новоразработен златодобивен рудник в експлоатация в
България за последните 40 години.
Най-пресният ни и значим пример е
колаборацията ни с американския стартъп „Ексин“. В търсене на оптимални
решения за улесняване, обезопасяване
и подобряване работата на екипа ни
от маркшайдери в рамките само на
една година партньорството ни даде
резултати - беше разработен първият

АВТОНОМЕН, САМООБУЧАВАЩ
СЕ ДРОН, СПОСОБЕН ДА СЕ
ОРИЕНТИРА ПОД ЗЕМЯТА
Компанията предостави експертизата
на специалистите ни в отдел „Технически служби“, както и условията да
се тества в реална подземна среда. За
успеха на проекта се изискваха много
часове отдаденост към проекта и
търпение за взаимно учене – разра-

СТАТИСТИКА
Средна работна заплата към края на 2019 г.

2664 лв.

2455 лв.

Дънди Прешъс Металс Челопеч

Дънди Прешъс Металс Крумовград

Инвестиции в общността за 2019 г.

2 150 090 лв. 1 449 354 лв.
Дънди Прешъс Металс Челопеч

Дънди Прешъс Металс Крумовград

Брой заети в двете дружества на Дънди Прешъс Металс*

844

* към 30.06.2020 г.

Дънди Прешъс Металс Челопеч

277

Дънди Прешъс Металс Крумовград
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ботчиците на изкуствен интелект да
разберат потребностите на минните
инженери и спецификата на работата,
както и на минните инженери да
усвоят логиката и функционирането
на новите интелигентни системи.
Тези усилия обаче произведоха
резултат, който буквално предизвика
технологична революция в минното
дело – с изпълняването на автономна
мисия дронът осигурява безопасност,
като достига и се ориентира в труднодостъпни части, предоставя точна
и качествена цифрова информация
за скалния масив в среда без GPS и в
пъти намалява необходимото време
за работа. Благодарение на нашето
партньорство създаденият изцяло нов
продукт може да бъде ползван както за
повишаване на ефективността в различни сфери на минното дело, така и
за проучвателни и спасителни акции.
Програмата ни за организационна
ефективност и индивидуална отговорност мотивира хората ни да постигат
промяна в ключови модели на поведение на работното място. Именно
смелостта на нашите колеги да обединяват опита, знанията си и мечтите
си ни дава разпознаваемост в световен
мащаб като дигитален рудник.
Модерността в дейностите на компанията ни произтича от факта, че реално
има овластяване на служителите за
новости, планиране на критично важни
въпроси и стимулиране на новаторска
култура на работното място. Ключът е
в доверието - доверие в хората, доверие
в компанията, доверие в партньорите
и заинтересованите страни, с които
минният бизнес се ангажира.
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Д-р инж. Илия
Гърков

е минен инженер с магистърска степен и докторска степен
от Минно-геоложкия университет в София с над 30 г. опит
в добивната индустрия. Той е
изпълнявал различни лидерски
роли в „Дънди Прешъс Металс“,
като през 2008 г. беше издигнат
на длъжност мениджър - добив
на Рудник „Челопеч“, а през 2011 вицепрезидент - добив. След това
е назначен на поста генерален
мениджър на „Капан“, а по-късно
поема ролята на вицепрезидент и
генерален менижър за Крумовград.
През ноември 2014 г., премина на
поста вицепрезидент и генерален мениджър за България, на
който отговаря за дейностите в
Челопеч и Крумовград.
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НОВА ГЕНЕРАЦИЯ
ОТ 24 „ДУАЛНИ“ УЧЕНИЦИ
ВЛЕЗЕ В „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“
Това е правилният път, категорични са от гимназията в Панагюрище
и от минното предприятие
Старите хора в Панагюрско
казват: „Който си има брада, да си
търси бръснач“. Тази приказка е точен
отговор на проблемите на родния бизнес, че няма подготвени кадри. Вместо
да вика „неволята“, покойният вече
ръководител на „Асарел-Медет“ АД
проф. д-р Лъчезар Цоцорков заедно
с управата на община Панагюрище
и останалите едри предприемачи се
заеха да „произвеждат“ необходимите работници. Първите разговори
на тази тема бяха още в началото на
изминаващото десетилетие. Тогава
бизнесът в Панагюрище осъзна,
че не му трябват митничари и
администратори, а е редно местната професионална гимназия да
изпраща към предприятията електромеханици, обогатители, монтьори,
оптици – хора, за които ще има хляб
и кариера. Така тръгна в Панагюрище
дуалното обучение – през 2015 г. с
първия пилотен за страната випуск,
който хвърли шапки за завършването
си през миналата година.
Резултатът не закъсня и през лятото
на 2019 г. „Асарел-Медет“ се сдоби
с първите 14 нови попълнения. За
всички тези момчета и момичета
обаче обстановката беше позната,
защото две години по-рано те вече
бяха станали част от екипа на дружеството. Още от 11-и клас те бяха
в реална работна среда, получаваха
заплати за обучението си и отпуски
като всички останали работници в
минното предприятие. Но най-важното – от първия ден като титулярни

Дипломиране 2020

работници влязоха с летящ старт в
професията, а задължителният дебютантски стрес остана далеч в миналото.
Бившите им наставници пък знаеха
какво могат да очакват от младежите,
след като две години по-рано самите те
са започнали да им дават хляба в ръцете.
Преди месец с детството се раздели и
вторият випуск от дуалното обучение и
10 зрелостници получиха предложения
да започнат работа в „Асарел-Медет“,
след като завършиха Професионалната
гимназия по индустриални технологии,
мениджмънт и туризъм, наследник на
минния техникум в града. Професионален поглед към модела „дуално обучение“
хвърля класният ръководител на тазгодишните абитуриенти Дечка Мангова.
Тя споделя, че този формат е повече
от успешен, защото е еднакво полезен
за всички страни – дава на училището
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ученици, на предприятието – работници, на завършилите – реализация, а
на региона – бъдеще. Класната казва, че
„дуалното“ е добре припомнено старо,
защото бившият техникум и по-рано е
изпращал учениците си на производствени практики и стажове в тогавашния
МОК „Медет“ и по-късно в „Асарел“. Тя
отбелязва, че сега тази форма е надградена, учениците имат свои наставници
в производството, получават възнаграждения за обучението си, а по празници
дори взимат бонуси като титулярите.
„Учениците от моя клас израснаха пред
очите ми през последните две години и
от деца се превърнаха в големи мъже и
жени. Помъдряха внезапно, започнаха
да разсъждават като зрели и отговорни
хора“, разказва Дечка Мангова.
Нейният випуск бе наречен на шега
„корона випуска“, но всъщност неочак-
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ваната пандемия отне на младежите
последните дни в класната стая, ала им
даде шанса да се подготвят по-добре за
държавните изпити и за кандидатстването. Така мисли и Валентин Данков,
един от отличниците на випуска, който
минал конспекта за практическия
изпит по възможно най-ефективния
начин – изградил нова електрическа
инсталация на два етажа у дома. „Това
се оказа чудесен тест преди изпита и там
всичко ми беше като прочетена книга“,
споделя той. Вече се е записал студент в
Техническия университет в Габрово, но
ще учи задочно, защото започва работа
в минното предприятие. Впрочем той
тръгва по пътя на брат си Стойно, който
също работи в „Асарел-Медет“ и учи в
града край Янтра. Освен за учение и за
работа Вальо е имал време и за любимия
футбол. В Панагюрище е известен като
непробиваем защитник в юношеския
тим на ФК „Оборище“, като споделя, че
спортът му е дал много – дисциплина,
верни приятели и емоция. Отделно от
това Валентин не е спирал да работи и
да помага на семейството през годините
на обучението си.
Зад гърба на Вальо във футболния
тим стои Преслав Йорданов, който е
вратар при младите „войводи“. С лек
характер, Преслав обича забавленията и минава за един от най-цветните
представители на випуска. Винаги с
широка усмивка, енергичен и контактен,
той влиза в живота с онзи симпатичен
ентусиазъм, който не може
да бъде охладен от нищо и
никого. Младежът не крие,
че освен компетентност и
подкрепа в „Асарел-Медет“
е срещнал много интересни
и нестандартни хора, с които
работата се усеща и като забавление. Въпреки младежката
си енергия и той като Вальо е
предпочел задочната форма
на обучение в Минно-геоложкия университет „Свети
Иван Рилски“ в София,
защото иска да остане в
Панагюрище и да работи в
минната компания.

УСПЕШНИЯТ МОДЕЛ
Плодовете на дуалния модел на обучение вижда днес директорът „Човешки
ресурси“ в „Асарел-Медет“ АД Бисерка Янева. Само преди месец тя проведе
интервюта за работа със завършилите гимназисти и е впечатлена от съчетанието на ранна мъдрост и енергията на младостта, показана от кандидатите.
„Това е една изключително ефективна и модерна форма, която решава част от
кадровите проблеми на бизнеса. Ние инвестираме в тези хора, но те идват след
това при нас подготвени, знаещи, сработени с екипа. Другото предимство е, че
можем да направим заявките за отделните випуски по бройки и специалности,
след като анализираме нашите потребности като работодател. Хубавото
е, че тази нова генерация внася свежест в екипите, а самите ръководители
и работници с удоволствие споделят своите знания, защото отсреща имат
младежи, които са решили, че бъдещето им е свързано с „Асарел-Медет“ АД.
Твърдо сме решени да продължим да утвърждаваме този модел, защото това
е правилният път“, споделя Бисерка Янева.

ЗА 5 ГОДИНИ
Пътят към успеха на дуалната форма съвсем не е лек и равен и събирането на
първия випуск не е лесно. През 2015 г. учителите от гимназията, служители на
„Асарел-Медет“ и останалите предприятия буквално чукат от врата на врата,
за да представят програмата пред потенциалните кандидати. Пет години
по-късно се оказва, че много седмокласници с добри резултати вече остават
извън списъка заради сериозната конкуренция.

По подобен начин е начертал пътя си
и Иван Обретенов, който е отличникът на випуска. И той също е студент
в МГУ, като вече е получил покана за
работа в „Асарел-Медет“. Според близките му Иван е роден инженер, защото
непрекъснато човърка и поправя нещо.
Най-вече моторите си. Фен на изживя-

ванията на две колела, той казва, че
често „чисти“ главата си по шосетата.
Но рокерската му натура не е пречка
да бъде отговорен към учението и
устремен към бъдещата си професия.
Като отличник на випуска и един от
най-успешните ученици в града Иван
получи през юли от кмета Никола
Белишки наградата „Златен ключ“.
И тримата абитуриенти
са много различни, но
общото между тях е, че
имат родители, които
работят в „Асарел-Медет“. Вальо, Преслав и
Иван са твърдо решени да
продължат династичната
традиция и да останат да
живеят и работят в Панагюрище.

Преслав с класния си
ръководител Дечка Мангова

Материалът е подготвен със съдействието на „Асарел-Медет“ АД.
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ДА СЛЕДВАШ
ЦЕННОСТИТЕ СИ,
ДА ПОМОГНЕШ НАВРЕМЕ
В условията на ковид-кризата компаниите от Група ГЕОТЕХМИН
гарантираха работния процес и запазиха работните места

Пандемията от коронавирус през 2020 г. постави на
изпитание отговорността на
компаниите. Те трябваше да предприемат незабавни действия, за
да не допуснат разпространение
на заболяването, на първо място,
сред своите служители и в региона
на своята бизнес дейност. Заедно с
това трябва да преначертаят своите
планове на фона на прогнозите за
очакваната глобална икономическа
криза в следващите години. В ерата
на Covid-19 и след нея дружествата
са изправени пред предизвикателството непрекъснато да доказват
своята отговорност – в икономически план, към служителите си и
към обществото.

СЛЕДВАНЕ НА ЦЕННОСТИТЕ

Доброволци от „Елаците-Мед“ извършват дезинфекция на обществени сгради

дейност намаляха заради срива на
цените на медта на международните
фондови борси, ръководството на
Група ГЕОТЕХМИН се стремеше
към намирането на баланс между
краткосрочни и дългосрочни приоритети. „Трябва да анализираме
възможните проблеми, които може
да възникнат в следващите месеци,
и да имаме готовност да реагираме
с добри решения. Нека не забравяме
колко важен за успеха на бизнеса и

за хората е балансът между краткосрочни и дългосрочни приоритети“,
написа в обръщение до директорите
на дружествата управителят на „Геотехмин“ ООД проф. дтн инж. Цоло
Вутов.
В тези нелеки времена усилията на
компаниите от групата са насочени
към гарантирането на

В пандемията Група ГЕОТЕХМИН залага на баланса
между краткосрочни и дългосрочни приоритети

в дружествата и запазването на
работните места. „Елаците-Мед“ АД,

Според изследвания хората вярват,
че тяхната компания има ясна цел
и ценности, когато с решенията
си ръководството показва, че се
придържа последователно към
тези ценности, дори с цената на
намаляване на рентабилност.
Когато в средата на март в България бе въведено извънредното
положение, а в следващите седмици приходите в миннодобивната
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На заседание на Националния съвет на Българския червен кръст бяха връчени грамоти на „Геотехмин“ ООД и на „Елаците-Мед“
АД. Отличията са израз на признателността на БЧК към двете дружества за проявеното човеколюбие и съпричастност към
каузата на организацията и в този нелек момент. На снимките: акад. Христо Григоров, председател на Националния съвет на БЧК,
Доминик Хамерс, изпълнителен директор на „Геотехмин“ ООД (на снимката вляво), и инж. Костадин Найденов, генерален директор
„Производство“ на „Елаците-Мед“ АД

най-голямото дружество в Група
ГЕОТЕХМИН и едно от водещите
в добивната индустрия в страната,
продължи да изпълнява производствената си програма. „Бяха въведени
засилени санитарни мерки и разделение на смените и екипите, така
че предприятието да продължи да
работи нормално. В изпълнение
на заповедите на министъра на
здравеопазването беше редуциран
присъственият състав чрез работа
от разстояние за позициите, за които
има такава възможност, и ползване
на платен годишен отпуск по график“, казва инж. Драгомир Драганов,
изпълнителен директор на „Елаците-Мед“ АД.
В усл о в и я та н а и з в ъ н р е д н о то
положение дружествата от групата оптимизираха някои разходи
и б я х а о тл оже н и о п р е д е л е н и
инвестиционни проекти. Компаниите „Геотехмин“, „Геострой“,

„Геотрейдинг“, „Елаците-Мед“, „Експлозивпрогрес“ и „Геопроект“, които
са членове на Българската минно-геоложка камара, поставиха на преден
план дългосрочните си приоритети
и оцениха социалното въздействие
на пандемията върху хората.
„Търсенето на добро решение в
краткосрочен план беше трудно
упражнение. Знаете, че кризата е
на прага, приходите намаляват, но е
трудно да се прогнозира колко дълго
ще продължи. Трябваше да действаме
бързо и решително още в първите
дни на извънредното положение.
Мерките, които предприехме, са с
оглед на дългосрочното развитие на
Група ГЕОТЕХМИН. Много важно
е запазването на работните места
на служителите и работниците.
Това е не само социален въпрос, а и
въпрос за нашата конкурентоспособност и непрекъснатост на бизнеса
в кризата – казва Доминик Хамерс,
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изпълнителен директор на „Геотехмин“ ООД. - Друг важен въпрос в
нарушената транспортна среда е да
осигурим непрекъснатост на веригата на доставките за производство
в средносрочен план. Това е свързано с увеличаване на разходите и
усилията и е от решаващо значение
за продължаването на бизнеса.“

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ
В условията на извънредното положение и епидемичната обстановка
бяха предприети допълнителни
мерки по оценка на риска и превенция срещу заболяването сред
работниците и служителите в
дру жествата. Компаниите се
съобразяват с препоръките на
Световната здравна организация
и българските институции за превенция срещу Covid-19. Наред със
своевременната информационна
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„Елаците-Мед“ подпомогна в борбата срещу разпространението на Covid-19 и своите
пенсионери

кампания още от първите дни
на извънредното положение са
осигурени предпазни средства и
дезинфектанти за служителите, а в
помещенията се прави периодична
дезинфекция. Служителите, чиито
задължения позволяват, работят
от домовете си, за да бъдат спазени изискванията за социална
дистанция.

ГРИЖА ЗА ОБЩЕСТВОТО
Във времето на Covid-19 се грижим
за нашето здраве, но в същото
време и за здравето на другите.
Това голямо предизвикателство
пред човечеството ни кара да бъдем
по-добри и всеки ден да преоткриваме ценността на човеколюбието,
съпричастието, взаимната помощ.
Сътрудничеството с местните общности и социалната отговорност е
традиция за Група ГЕОТЕХМИН.
Още в първите дни на извънредното положение „Елаците-Мед“ се
обърна към кметовете на общини в
Средногорието и региона на Етрополе, за да попита от какво имат
нужда. Така започна доброволна
инициатива на „Елаците-Мед“ и
„Геотехмин“ за дезинфекция на

обществени места около здравни
центрове, пощи, спирки, улици и
др. в общините Етрополе, Мирково,
Чавдар, Челопеч, Златица. Кметовете
на населените места оценяват тази
помощ като изключително навременна. В момент, когато предпазните
средства и дезинфектантите не достигаха, те получиха подкрепа от Група
ГЕОТЕХМИН.
„Елаците-Мед“ подпомогна в борбата срещу разпространението на
Covid-19 и своите пенсионери. В
навечерието на великденските празници екипи на компанията разнесоха
предпазни средства, дезинфектанти
и традиционни подаръчни пакети за
пенсионерите, работили в медодобивната компания, до техните домове.

ГРАЖДАНСКИ ДЪЛГ
За Група ГЕОТЕХМИН помощта за
институции, медицински заведения и
уязвими групи от хора в борбата срещу
Covid-19 е въпрос на граждански дълг.
За да подкрепят медиците на първа

линия, компаниите от групата се
включиха в редица дарителски
кампании за Министерството на
здравеопазването, Военномедицинска академия, Националния
център по заразни и паразитни
болести, УМБАЛ „Св. Екатерина“ и
Българския червен кръст, с който
има изградено дългогодишно
партньорство. Подпомогнати бяха
общинските болници в Луковит,
Елин Пелин и Пирдоп, МБАЛ
„Проф. д-р Ал. Герчев“ в Етрополе.
„Геотехмин“ бе сред членовете
на Българската минно-геоложка
камара, които дариха средства за
два полета от Китай за доставка на
предпазни средства и медицински
консумативи. Компанията помогна
на Дома за стари хора в с. Гара Орешец, в който през април имаше 11
потвърдени случая на заразяване
с новия коронавирус. Обитателите
му получиха дарение от предпазни
костюми, защитни средства и безконтактни термометри, а три от
домовете за възрастни хора и хора
с физически увреждания в община
Димово – пакети храна.
В условията на пандемия изпълнението на стратегиите на компаниите
обикновено изисква висока концентрация на усилия и ресурси. Това
може да доведе до намаляване на
някои рутинни дейности, които не
са пряко свързани с изпълнението
на най-важните цели и грижата за
здравето на хората. Навременната
реакция и оказаната подкрепа от
страна на компанията в борбата
срещу Covid-19 ще се помни от
служителите и много други партньори. А ръководството на Група
ГЕОТЕХМИН, от своя страна, е благодарно на служителите и всички
заинтересовани страни за голямата
отговорност и солидарност.

Запазването на работните места и осигуряването
на необходимите доставки е от решаващо
значение за продължаването на бизнеса
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