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Забавянето на
глобалния растеж
вече засегна минната
промишленост
Браншът отчита по-малко
приходи, но увеличи
печалбата със 100 млн. лв.
Продуктите на
минералносуровинната
индустрия формират
6,43 млрд. лв. от износа
на страната
Производителността на
труда е близо 2,5 пъти
по-висока от средната за
индустриалния сектор
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Какво добиваме

В прегръдката
Б
на цикличността
Родната минна индустрия страда от забавянето
на глобалния растеж, но засега успява
да минимизира негативните ефекти

М

инералносуровинната индустрия е стратегически отрасъл за икономиката на България, но той не е изолиран
от влиянието на външни фактори. На практика международните пазари диктуват случващото се в сектора,
а те пострадаха сериозно през миналата година. Това,
разбира се, се отрази и на добивната промишленост у нас, която като цяло
доби по-малко през 2018 година спрямо предходната, но пък спечели повече.

ПРЕДВИДЛИВО: Постоянните инвестиции в оборудване и внедряването на технологии
позволява на родните компании да посрещнат по-спокойно негативния цикъл

Общият добив на полезни изкопаеми в България през 2018 г. е в размер
на 108,42 млн. тона и е с незначителен
спад спрямо 2017 г. Но в структурата на
отделните материали се наблюдават
различни тенденции. Така например
рудодобивът бележи повишение с 3 на
сто, като общият му обем достига 34,66
млн. т. Това затвърждава устойчивия
път на нарастване в този подотрасъл
през последните години. Ръст бележат
и подотраслите добив на инертни

материали и добив на скалнооблицовъчни материали съответно с 10% и
с 32%, като през последните години
промените при тях са колебливи и
не се откроява тенденция. Това, което
дърпа статистиката назад, е спадът
при въгледобива с 11%, чийто общ
обем е 30,79 млн. тона, което е най-ниското ниво от 2013 г. насам. Това е от
значение за цялостното представяне
на сектора, защото въглищата имат
дял от 31% от общия добив. 32 на сто

ългария има водеща позиция в
европейския добив, заемайки
трето място по добив на
мед, четвърто място по добив на
злато и пето място по добив на лигнитни въглища.
Основните суровини, които се добиват в страната, са лигнитни въглища,
оловно-цинкови, медни и полиметални
руди, гипс, варовик, бентонит, каолин,
кварцови пясъци, огнеупорни глини,
мрамор. Общата площ на находищата
на подземни богатства в България е
1677,60 хил. дка. Установените находища на подземни богатства към 2018
година са 449. Около 80% от минните
дейности в страната се извършват по
открит способ.
Действащите концесии за добив
на подземни богатства са общо
531, като през 2018 г. държавата е
получила от добивните компании
концесионни приходи в размер на
74,975 млн. лв. Това е лек спад в сравнение с предходната година, което
се дължи на по-малко плащания от
сектор енергетика и неметалните
полезни изкопаеми – индустриални
минерали. Значителен ръст обаче бележат приходите от рудодобива. При
разпределението на концесионните
приходи по подсектори с най-голям
дял са металните полезни изкопаеми
с 47%, следвани от въгледобива с 24%.

се падат на рудодобива, а инертните
и индустриалните материали държат
съответно 25% и 12%.
Като стойност на произведената
продукция на предприятията от добивната промишленост през 2018 г. се
отчита ръст с 2%, до 2,9 млрд. лева. Този
ръст се дължи най-вече на по-високите
добиви и повишението на цените в
началото на годината в подотрасъл
рудодобив. Ръст в стойността, но с 8%
има и при неметалните полезни изкопаеми. Спад с 19% има в стойността на
произведената продукция при въгледобива в резултат на снижените обеми
на добив и по-ниските цени. При
спомагателните дейности в добива

Секторен анализ
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също има спад, но той не се отразява
съществено на общата стойност на
продукцията в отрасъла.
Оперативната дейност на предприятията в сектора продължава да
се финансира предимно със собствени вложения. Въпреки това през
миналата година е измерен ръст в
краткосрочните задължения, но от
друга страна, е налице и минимален
и намаляващ дял на банкови заеми.
По данни за 2018 г. продуктите на
минералносуровинната индустрия
формират 6,43 млрд. лв. от общия
износ, което е повишение с близо 17%
спрямо 2017 г. Вносът на минерални суровини в стойност обаче продължава
да е със значителен превес, като през
2018 г. той е в размер на 12,45 млрд.
лева най-вече заради вноса на горива,
който също влиза в статистиката на
сектора и чийто дял е 70% от общия
за минералносуровинните продукти.
На какво се дължи
и какво ни чака
Поради различни фактори миналата
година бе отбелязано забавяне на
растежа на глобалното индустриално
производство, който възлезе на 2,9%
(3,5% през 2017 г.). То бе съществено при
развитите икономики, включително
Япония и еврозоната. Несигурността
се дължи основно на търговския конфликт между САЩ и Китай, който
оказва влияние на икономиките навсякъде по света. Това доведе до негативни
ефекти за родната добивна индустрия,
която е зависима от международната
конюнктура. Според анализаторите
през 2018 година секторът е навлязъл в низходяща фаза след силните
предходни няколко години. През
второто полугодие на м.г. бе отчетен
спад на цените на металите с 20 – 30%
в глобален мащаб, а при някои видове
метали той продължава и в момента.
Според изп. директор на Българската
минно-геоложка камара Иван Митев
родният сектор като цяло е успял да
елиминира негативния ефект, увеличавайки количествата добита суровина
при металните руди, което е компен-

СПАД: По-ниският добив на „Мини Марица-изток“ се отразява на целия сектор заради
големия дял на въгледобива в нея. На снимката.. Рудник „Трояново-1“

сирало лошата година на въгледобива.
Това само по себе си не е достатъчно,
но повишената ефективност на компаниите от сектора се отплаща в тежки
години. Цикличността в отрасъла е
нещо обичайно, а рудите в България
са бедни, което кара дружествата от
сектора да инвестират по 200-300 млн.
лева годишно в нови технологии,
което се наблюдава неизменно през
последните десетина години. Все още
няма окончателни данни за миналата
година, а някои от проектите се изпълняват за по-дълъг период от време, но
и през 2018 година инвестициите в сектора са в този порядък, обясни Митев.
Той е категоричен, че компаниите от
сектора ще продължат да инвестират,
дори и в несигурни времена, тъй като
новите технологии водят до оптимизация, която е особено необходима в
бурни времена. А такива предстоят.
„Несигурността е вече тук, а това,
което идва, е криза. Просто не знаем
кога ще е. Важният въпрос е как ще я
посрещнем. В по-общ икономически
план, като състояние на държавните
финанси и основи на промишлеността
ни, мисля, че сме в по-добро състояние
отпреди 10 години. Конкретно в добивната индустрия това също е вярно, но
тук има и други фактори. Добивната
промишленост би следвало по дефиниция да има дългосрочен хоризонт,

тоест да е по-устойчива на периодичните рецесии и спад на търсенето в
икономиката“, казва икономистът
от Института за пазарна икономика
Петър Ганев (интервю с него на стр. 50).
Очакванията на бранша са подобни –
глобална несигурност, която ще се отрази
на пазар на метали. Според шефа на „Асарел - Медет“ Делчо Николов прилагането
на адвектна инвестиционна програма
ще даде възможност на предприятията
да посрещнат падащите търсене и цени
чрез подобряване на ефективността и
себестойността на продукцията си.
Компаниите са предвидили някакво
ниво на криза, но има много неизвестни
пред бъдещето на световната икономика. Прогнози за рецесия на германската икономика и Брекзит без сделка са
особено обезпокоителни, като към тях
трябва да прибавим и намеците на американския президент Доналд Тръмп, че
може да утежни вноса на европейски
автомобили. При реализирането на няколко подобни риска икономическата
картина ще се влоши много по-сериозно
от очакваното, което ще затрудни и
добивната индустрия.
Устойчивостта на сектора и постоянното развитие на технологиите,
което се нуждае от различни метали,
обаче ще му позволи да посрещне
турбулентните времена без катастрофични щети. И
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Оборот на Топ 20 в сектора (хил. лв.)

Компания
МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК
ЕЛАЦИТЕ - МЕД
ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ
АСАРЕЛ-МЕДЕТ
КАОЛИН
ВЪРБА - БАТАНЦИ
ГОРУБСО - МАДАН
ЛЪКИ ИНВЕСТ
РОДОПИ ЕКО ПРОДЖЕКТС
АБ АД
БАРИТ МАЙНИНГ
МИНИ ОТКРИТ ВЪГЛЕДОБИВ
НОУБЪЛ КОНТРАКТИНГ II
ТРАШ ЕНЕРДЖИ
ГОРУБСО - КЪРДЖАЛИ
ЕСКАНА
МИН ИНДЪСТРИ
ГЕОПС-БОЛКАН ДРИЛИНГ СЕРВИСИС
АНДЕЛА
ПРОВАДСОЛ

2018
567 105
546 971
389 284
395 362
148 438
54 108
43 493
34 250
32 782
29 891
20 822
20 304
20 214
18 798
17 806
17 419
16 480
16 298
14 443
13 614

Промяна
0,66%
5,76%
-2,68%
4,05%
-5,47%
-6,48%
19,03%
-6,75%
-12,88%
19,26%
9,36%
-35,66%
-59,61%
2,26%
23,00%
17,27%
-29,49%
-22,67%
28,30%
0,13%

2017
563 393
517 172
400 003
379 980
157 021
57 857
36 541
36 728
37 628
25 063
19 040
31 558
50 048
18 383
14 476
14 854
23 373
21 077
11 257
13 597

Промяна
11,54%
28,00%
22,56%
7,62%
3,40%
25,64%
1,81%
20,68%
28,91%
19,65%
4,07%
32,16%
12,76%
-7,25%
18,88%
5071,02%
49,90%
-6,87%
8,36%

2016
505 101
404 037
326 367
353 077
151 857
46 048
35 890
30 435
29 190
20 947
18 295
23 878
0
16 303
15 608
12 495
452
14 061
12 088
12 548

По-малко приходи,
по-висока печалба
Водещите 20 компании в сектора са двигатели
на растежа в цялата индустрия

Д

обивната промишленост е специфичен отрасъл, защото броят
на функциониращите предприятия е относително малък, но те
успяват да генерират продукция и добавена стойност, която
като абсолютен размер надхвърля производството на много
други отрасли. За сметка на силната 2017 година, когато в сектора е измерен значителен ръст в приходите, през 2018-а е налице слаб
спад в общия оборот.

През миналата година приходите
намаляват с 0,4% на годишна база, за
да стигнат 2,789 млрд. лева. Същевременно оперативните разходи слабо се
повишават. Все пак през 2018 година
негативното влияние на лихвени и

данъчни плащания драстично намалява, което води до силен скок в
генерираните нетни печалби, които за
целия сектор са 372 млн. лева, което е
със 100 млн. лева повече спрямо 2017
година.

ОБОРОТИ И ОПЕРАТИВНИ
РАЗХОДИ ЗА БРАНША млн. лв.

ОПЕРАТИВНА И НЕТНА
ПЕЧАЛБА ЗА БРАНША млн. лв.
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По данни на ИКАП България през
2018 г. в сектора оперират 410 компании, 305 от които са микропредприятия, 74 малки предприятия, 24 средни
предприятия, 7 големи предприятия.
Седемте най-големи компании в
добивната промишленост генерират
над ¾ от общия оборот и разполагат с
повече от 2/3 от всички активи. Най-големите 4 дружества се открояват като
недосегаеми пазарни лидери. Общият
дял на „Мини Марица – изток“ ЕАД,
„Елаците – Мед“ АД, „Дънди Прешъс
Металс Челопеч“ ЕАД и „Асарел-Медет“ АД е 78,5% от оборота на Топ 20
(виж таблицата).
Най-големият представител на
добивната индустрия е държавната
компания „Мини Марица – изток“,
която експлоатира и най-голямото
находище на лигнитни въглища в
страната (с площ около 240 кв. км),
където са разположени три открити
рудника. Държавното предприятие
забавя сериозно представянето си
спрямо силната 2017 година, когато
отчете 11,5% увеличение на оборота
спрямо 2016 г. За 2018 г. приходите все
пак растат, макар и с едва 0,6%. „Елаците - Мед“, което заради високата
цена на медта отчете ръст от 28% през
2017 година, сега регистрира повишение на оборота от 5,76%. „Асарел Медет“ е с повишени с повече от 4 на
сто приходи при регистрирани 7,62%
за предходния период. „Дънди“ също
отстъпва от рекордната 2017 година,
когато увиличи приходите от продажби с 22,6%, като сега регистрира
намаление с 2,6% на годишна база.
Най-големият производител на индустриални минерали „Каолин“ отчита
около 150 млн. лв. продажби на собствена продукция, което представлява
понижение с 5,5% на годишна база.
В Топ 20 следват водещите компании
при оловно-цинковите руди - „Върба Батанци“ и „Горубсо - Мадан“. Собственици на първото предприятие с по 50%
са групата „КЦМ 2000“ и „Минстрой холдинг“, а второто държи 97,77% от „Горубсо - Мадан“. Освен чрез собственост
компаниите са свързани и оперативно.

Класации
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АБ АД

1%

МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК

РОДОПИ ЕКО
ПРОДЖЕКТС 1%
ЛЪКИ
ИНВЕСТ

ДРУГИ

20%

19%

1%

ГОРУБСО МАДАН 2%
ВЪРБА БАТАНЦИ

2%

КАОЛИН ЕАД

20%

5%

АСАРЕЛМЕДЕТ АД

14%

ЕЛАЦИТЕ - МЕД

14%
ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ

„Върба - Батанци“ държи правата за
добив върху едноименното находище,
а „Горубсо - Мадан“ е концесионер на
находищата „Петровица“ и „Крушев
дол“. Добитата руда и на двете дружества се преработва в рудоземската обогатителна фабрика, която е собственост
на „Върба - Батанци“, а полученият
концентрат се доставя на пловдивския
КЦМ. През 2018 г. приходите на „Върба Батанци“ намаляват с 6,5%, докато тези
на „Горубсо - Мадан“ нарастват с 19%.
След тях в класацията по приходи
се нарежда „Лъки инвест“, в което
най-голям акционер (48,8%) е КЦМ.
Дружеството експлоатира находищата
„Говедарника“ и „Джурково“ в района
на град Лъки, където освен олово и
цинк се добива и сребро. Миналата
година е по-слаба за дружеството в
сравнение с 2017 година и то отчита
намаление на приходите си с 6,75%.
През 2017 г. най-голям ръст на общите приходи в сферата на металните
полезни изкопаеми отчита друг производител на оловно-цинкови руди –
регистрираното в Златоград „Родопи
еко проджектс“, което е собственост
на „Минстрой холдинг“. Компанията е
свързана с по-малкото „Горубсо - Златоград“ (също собственост на „Минстрой“), като преработва добитата от
него руда. През 2017 г. това е осигурило

„МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК“: Лидер по
приходи, но чувствително изоставащ по
отношение на генерираните печалби

на „Горубсо - Златоград“ приходи
от 13,2 млн. лв. Самата „Родопи еко
проджектс“ пък е получила 37,6 млн.

ТОП 5 - ОБОРОТ
ЗА 2018 Г.

хил. лв.
600 000 567 105 546 971
500 000
400 000
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300 000
200 000
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100 000
0
МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК
ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС
КАОЛИН

ЕЛАЦИТЕ - МЕД
АСАРЕЛ-МЕДЕТ

лв. приходи от продажба на оловни и
цинкови концентрати през миналата
година спрямо 29,1 млн. лв. през 2016 г.
(29% ръст). Основна роля за увеличението има поскъпването на металите,
тъй като продаденото количество
концентрати е с минимален годишен
ръст. През 2018 г. обаче приходите на
компанията намаляват с близо 13%.
Логично, водещите 20 компании са
двигатели на растежа в цялата индустрия, генерирайки още по-силен ръст в
приходите и печалбите на тригодишна
база. Това води и до подобрение в
средното им равнище на рентабилност, като тези дружества оперират с
по-ниски от обичайните за индустрията маржове, но реализират умерена
доходност от инвестираните средства.
Сред най-големите 5 дружества в
бранша държавното „Мини Марица –
изток“ оглавява класацията по приходи, но чувствително изостава от
другите водещи компании по отношение на генерираните печалби.
Финансовите показатели сочат, че
най-рентабилна сред петте пазарни
лидера е компанията „Дънди Прешъс
Металс Челопеч“. Тя е водеща както
по отношение на печалбите, така при
ефикасното управление на разходите
и възвръщаемостта от инвестираните средства. „Елаците - Мед“ пък се
характеризира с най-ниска степен на
задлъжнялост и финансов риск, достатъчно налични свободни средства за
посрещане на текущи нужди, бързо изплащане на търговските задължения и
липса на банкови кредити. И

ТОП 5 - НЕТНА ПЕЧАЛБА
ЗА 2018 Г.
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ИЗТОЧНИК: ICAP БЪЛГАРИЯ

ПАЗАРЕН ДЯЛ НА ВОДЕЩИТЕ 20 КОМПАНИИ
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Първи нов рудник
от 40 години насам
Индустрията инвестира в технологии,
които увеличават ефективността

2019

година е ключова за развитието на българския рудодобив, защото до края на август се очаква откриването на първия новоразработен рудник в България
за последните 40 години – „Ада тепе“. Планираното златно съдържание в
открития рудник, разработван от „Дънди Прешъс Металс“ в Крумовград,
е между 55 000 и 75 000 унции за 2019 г. На базата на минералните запаси
на рудника през първите пет години там ще се произвежда концентрат
със средно съдържание 100 000 унции злато на година и средно 85 000 унции
съдържание за целия експлоатационен живот на рудника.

Новият обект на „Дънди“, чиято инвестиция се оценява на около 150 млн.
долара, се отличава и с технологична
новост в сферата на опазването на
околната среда, каквато е Интегрираното съоръжение за съхранение на
минни отпадъци, които се генерират
в процеса на добив и преработка
(стерилни скални маси – рудна маса,
получена при осигуряване на достъп
до рудното тяло), и сгъстен отпадък от
флотационната преработка на руда –
хвост. „Това съоръжение позволява,
първо, да се намали общата площ
на минния ни обект, предимство за
съществуващия ландшафт, и второ,
но не по важност, да се осигури пълно
рециклиране на технологичните води,
което е от огромно значение за околната среда. Освен това този метод на
съхранение позволява прогресивна
рекултивация, което представлява
добра практика“, коментира пред
„Икономист“ Илия Гърков, вицепрезидент на „Дънди Прешъс Металс“ и
изпълнителен директор за България.
2018 година бе стартова за проект
на „Каолин“ – започна изграждането
на нов Филтрационно-сушилен цех,
който се състои от два модула, първият
от които се строи в момента. Общата
проектна производствена мощност
от двата модула е 200 000 тона обогатен каолин годишно. Очаква се

УМНА МИНА: Смарт центърът в Челопеч
обработва и анализира огромен обем от
данни

инвестицията да увеличи качеството
на произвежданата продукция и да
редуцира до минимум загубите на
готова продукция при товарене чрез
директна връзка на новите цехове със
съществуващата жп линия, като по
този начин ще се оптимизира процесът на товарене, ще намали и преките
разходи за произвеждане на единица
продукция.
В момента в „Асарел - Медет“ тече
модернизация на производството на
стойност 150 млн. лв., което ще позволи постигането на по-добри технологични и екологични показатели в
оставащите 20 години от живота на
рудника.
И през миналата година „Горуб-
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со-Мадан“ продължи започналия през
последните години процес на смяна
на минния модел в маданските рудници, внедрявайки най-съвременните
рудодобивни машини и технологии.
Инвестиционната програма за 2018 г.
надхвърли 10 млн. лв., половината
от които за механизирана техника,
инвестицията е на стойност 5 млн. лв.
През миналата година „Елаците-Мед“
пък внедриха иновативна технология
по обезводняване и уплътняване на
депонирания хвост с помощта на специализирана машина MudMaster.
Дигитализация под земята
От края на 2018 г. „Дънди“ започна да работи по иновативен проект с изпитания
на безпилотен дрон за работа в рудника
в Челопеч и днес компанията разполага с първите автономни сканиращи
дронове в света, които са използвани в
подземен рудник. Тази дигитална новост
навлезе в работата на специалистите
маркшайдери в рудник „Челопеч“, които
потвърждават, че с дрон сканирането
трае 2 – 3 минути, а събраната информация е много прецизна. Друго предимство
е, че дронът се самообучава, може да се
управлява от повърхността, работата
му редуцира времето за престой на
персонал под земята, което подобрява
безопасността. В Челопеч работи пилотно
и Смарт център, който привлича вниманието на световната минна общност. Той
обединява мониторинг и управление на
производствените процеси в рудника и
фабриката. Предоставя възможност за
анализ, моделиране, планиране и управление на високо ниво. Така се осигурява
по-голяма прозрачност, проследимост и
ефективност на работа. Рудник „Челопеч“
е единственият рудник в света със 100%
Wi-Fi покритие на 600 м под земята.
В „Елаците-Мед“ също не изостават
от съвременните технологии и техники за планиране на минните работи. През 2018 – 2019 г. там бе внедрен
минен софтуер MinePlan3D, който
допринася за увеличаване производителността на труда, многовариантност
при избора за стратегия и посока за
развитие на минните работи. И
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ПОГЛЕД ОТГОРЕ:
Рудник „Ада тепе“ трябва да бъде
открит в края на този месец

Оценката на
въздействието като точен
и работещ инструмент
Всички прогнози за положителните социално-икономически
ефекти от новата мина в Крумовград се сбъднаха
Боян Рашев

П

рез лятото на 2011 г. покрай
обществените обсъждания
на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда на
проекта за добив на златосъдържащи
руди на хълма Ада тепе край Крумовград за първи път ми се наложи да използвам резултатите от предварителна
оценка, която Красен Станчев беше
правил, на социално-икономическите
въздействия на голямата инвестиция
на „Дънди Прешъс Металс“ в нов рудник. Оказа се безценен инструмент, с
помощта на който човек може да си
представи и коментира промяната,
която неизбежно ще настъпи, ако
проектът бъде реализиран. Защото
икономиката е наука и може доста
точно да предвиди какво ще се случи,
ако индустриална инвестиция на стойност 164 млн. долара се изсипе в бедна
и отдалечена община.
Тук представям конкретни цитати
от публикации – мои и на Красен – и ги
сравнявам с това, което действително
виждаме:
„Ще се появи голям работодател,
който предлага високо възнаграждение
за квалифицирани хора“: Заплатите в
мината в Крумовград са средно около

2100 лв. – в пъти повече от всички други
в региона – а говорим за 234 служители в
град с общо население по-малко от 5000
души.
„Общият ефект върху заетостта
(пряка, непряка и предизвикана) се оценява
на 1100-1500 нови работни места“: Още
нямаме точни числа, но икономическият
бум в Крумовград е очевиден. Във фирмите
доставчици на територията на общината
има 171 души персонал, към тях трябва
да добавим и заетостта във фирми извън
общината, защото местният бизнес просто
няма мащаба или качеството, за да осигури
голяма част от доставките. Ефектът от
потреблението, подхранвано от високите
заплати, води до разрастване на броя и
мащаба на всичко в градчето – от хотели,
ресторанти и магазини до банки, бензиностанции, сервизи и спортни центрове.
„Ще вземат в града да се върнат доста
от образованите хора, които досега неизменно са го напускали“: Крумовград е
единственият град в страната, който през
2018 г. регистрира скок на населението
от над 3% спрямо 2017 г. – преди всичко
механичен прираст. Градът е пълен с
истории за завръщащи се гурбетчии от
Франция, Испания, Великобритания. Още
по-радващи са обаче примерите за завър-

шили висше образование млади хора,
които се връщат да живеят в родното си
място, работейки по специалността си.
„Ще се появи доста голяма средна
класа“: В горните условия наличието на
средна класа вече е видимо. Цените на
имоти, наеми и всякакви услуги сериозно скочиха – стандартът на живот се
вдигна ударно. Само за пример – средната наемна цена на жилищата, наети
от компанията, е 520 лв. на месец, което
вероятно е рекорд за малко провинциално градче.
„Ще има нужда хората да се преквалифицират“: „Дънди“ прилежно
изпълни ангажимента си да наема максимално много местни хора (над 90 %) и
да им помогне да се преквалифицират,
за да могат да работят на световно ниво.
Компанията създаде програма за обучение по електро- и механошлосерство,
партнира си с гимназията по транспорт,
осигурява практика в предприятието
си в Челопеч.
„Подобряване на физическата инфраструктура и на социалните услуги“:
Днес всичко в Крумовград е много по-добро, отколкото през 2011 г. – училищата,
качеството на здравното обслужване,
на комуналните услуги, на културния живот, пътната инфраструктура,
жилищния фонд и т.н. С помощта на
данъците и даренията на компанията –
почти милион лева само за 2018 г. – и
привлечените средства по европроекти
общината бързо промени облика си.
„Ще трябва хората да започнат да
мислят какво ще правят със спечелените пари, както и с фондовете на
„Дънди“ за развитие на алтернативни
бизнеси“: Компанията вече стартира
конкурса за финансиране с общо 5
млн. долара на малки, независими от
мината бизнеси с цел създаване на
заетост, която да оцелее при закриване
на предприятието, което според настоящите планове трябва да се случи до 10 г.
И тук е моментът икономистът да
отстъпи мястото за прогнози на рационалния оптимист в мен: Не, мината в
Крумовград няма да затвори след 10
години. Няма да обяснявам защо, но
съм готов да се обзаложа! И

МАТЕРИАЛЪТ Е ПУБЛИКУВАН СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС“
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Зелената икономика има
нужда от добивната индустрия
Секторът е ключов играч в състезанието
на добавената стойност, казва Петър Ганев,
икономист от Института за пазарна икономика
– Може ли без добивна индустрия?
– Краткият и практичен отговор е – не.
Добивната индустрия е основополагаща
за съвременната икономика и в някакви
обозрими рамки е почти невъзможно да
си представим света без нея. По-сложният
отговор може да бъде потърсен във великолепната книга на Джулиан Саймън
The Ultimate Resource, писана в далечната
1981 г. и обновена през 1996 г. Основният
аргумент на Джулиан Саймън, формиран
в отговор на страховете, че природните
ресурси рано или късно ще се изчерпят и
ще последва тежка криза, е, че всъщност
най-важният (the ultimate) ресурс не е
физически обект, а човешкият ум или
капацитетът на хората да откриват и
да се адаптират. Природните ресурси не
просто няма да се изчерпят скоро, но те
са на практика безкрайни и неизбежно
ще бъдат използвани от хората в търсене
на по-добър живот.
Напредъкът на технологиите и преходът към зелена икономика ще задават
рамката на развитие и на тежката промишленост в дългосрочен план. Това
обаче може да бъде и голям плюс за родната добивна индустрия – средното съдържание на мед в един електромобил е
между 3 и 4 пъти по-високо спрямо това в
колите с класически двигатели. Зелената
икономика има нужда от мед, а България
е един от най-големите износители на
мед в света – през 2017 и 2018 г. износът
на мед е в рамките на около 5 млрд. лв.
на година, или около 9% от целия износ
на страната. Ето как една водеща индустрия, която освен всичко останало вече
е направила нужните инвестиции и се е
модернизирала, може да се възползва от
посоката, в която е тръгнала световната
икономика.

– Доколко браншът на добивната индустрия е жертва на митове?
– Очевидно е, че добивната промишленост създава поминък. На първо място,
за десетките хиляди директно заети в
сектора, които получават почти двойна
заплата на тази, която биха получили
в много други индустрии. На следващо
място за всички бизнеси, които гравитират около добивните компании, и в
крайна сметка и за тези, които живеят в
градовете, където има голям работодател
от добивната индустрия.
Съвременната икономика е състезание
на добавената стойност – този, който
успява да има висока добавена стойност,
има своя шанс да достигне качеството
на живот, което наблюдаваме в богатите
западни страни.
Силната ни добивна индустрия е
ключов играч в това направление. Добавената стойност в промишлеността е
в рамките на 13 хил. евро на един нает
на година, като варира от 6 – 7 хил. евро
на година в традиционни сектори като

производството на облекло и мебели, до
малко над 20 хил. евро в производството
на компютърните технологии. На този
фон добавената стойност на един нает в
добивната промишленост е 24 хил. евро
на година, като варира от 20 хил. евро
в добива на въглища до 45 хил. евро в
добива на метални руди.
Митовете и легендите играят своята
роля в сектора особено спрямо големите
и модерни компании, които искат да
инвестират и да се развиват и в същото
време да спазват всички норми – последното е нормално за всеки с дългосрочен
хоризонт. Важно е обаче да се уточни, че
тези митове са ефективни тогава, когато
намерят политическа или административна подкрепа. Затова винаги казваме,
че политическата среда е особено важна
за подобни инвестиции, чийто хоризонт
е няколко десетки години.
Преди 2 – 3 години, базирайки се изцяло на родния опит, проследихме пътя
на златото от откриването на находище
до потенциалния добив на първия грам
злато. Открихме, че у нас за подобно начинание трябват 10 – 15 години и поне 50
млн. лв. инвестиция. Мащабът на такова
усилия и зависимостта му от какви ли не
политически лица и администрации го
прави потенциална жертва на митове и
легенди. Но ако проследите икономическите новини от Крумовград и от Трън
(на второто бе отхвърлено предложението за добив на злато, бел. ред.) ще
си отговорите на въпросите. И въпреки
това секторът продължава да е силен и
да инвестира.
– Как се отразява наличието на предприятие от добивната индустрия на
територията на дадена община на благосъстоянието на населението ѝ?
– Преди няколко месеца публикувахме
интерактивна карта на средните заплати
по общини в България. Тя бързо се превърна в хит, тъй като много ясно показа
значението на тежката промишленост за
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икономиката на страната. Най-високата
заплата в България през 2017 г. е отчетена
в община Челопеч – добивът на злато
води до средна заплата от 2178 лв., или
над два пъти над средната за страната.
Следват Козлодуй – заради ядрената
централа, Раднево и Гълъбово – заради
енергийния комплекс, Пирдоп – заради
медодобива, и Девня – заради силната
базова индустрия. Чак след това идва
столицата София, която е следвана от
Панагюрище – отново с голяма минна
компания.
Ето че най-високата средна заплата
в страната не е в големите областни
градове, а в малките градчета със силна
индустрия и голям работодател, който
променя средата значително. Фокусът
наистина не трябва да е само върху заплатите, а и върху инвестициите в населеното място. Вижте например разликата
между драмата с болниците в Северозапада, където общините нямат ресурс

Добавената
стойност на един
нает в добивната
промишленост
е 24 хил. евро
на година
да помогнат и липсват големите инвеститори, и болницата в Панагюрище,
която преди години беше придобита от
минната компания, модернизира се до
неузнаваемост и днес здравеопазването
е най-бързорастящият сектор в малкото
градче.
Регионалното развитие – независимо
дали говорим за спорт, здравеопазване,
или градска среда, е въпрос преди всичко
на активни заинтересовани страни и
наличие на капитал. Общините в България нямат нужния собствен ресурс и са
почти изцяло зависими от трансферите

от държавния бюджет. Затова и промяната в средата се случва там, където има
големи компании, които виждат смисъл
в това да работят с местната общност и да
инвестират в по-добро качество на живот.
Средногорието е страхотен пример в тази
посока.
– До каква степен иновациите в сектора са важни за неговото оцеляване?
– Когато говорим за иновации, хората
инстинктивно си мислят за ИКТ сектора,
стартъпи и т.н. Всъщност технологичният напредък дава огромен отпечатък
и в тежката индустрия. Водещият мотив
винаги е по-висока ефикасност – разбирай по-добър резултат при по-ниски разходи, но към това се добавя и следването
на екологичните норми, което също се
постигна с мащабни инвестиции. Големите играчи в България, тези, които са
силно представени и на международните
пазари, правят тези инвестиции и затова
са успешни през годините. И
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Въпрос на възприятие
Минната индустрия е на предната линия
в трансформацията на бизнеса, но представата
за нея все още е предизвикателство

В

се по-често излизат изследвания за предизвикателствата
пред минния бизнес. Като такива се сочат общественото
одобрение за изпълняване на дейността, дигиталната
ефективност, киберсигурността, променящият се енергиен
микс, бъдещето на работното място, новите стоки, част
от зелената икономика. Поканихме инж. Делчо Николов – изпълнителен
директор и председател на Управителния съвет на „Асарел-Медет“, да
каже кои от тези предизвикателства са най-видими в България и кои –
за водената от него компания.

Минният бизнес е непознат за повечето хора.
Те си купуват напитки,
козметика, списания от
рафтовете на магазините,
докато „общуват“ с тези
компании чрез рекламите
им и приятелите си on- и
offline. Вероятността да са
свързани с повече хора,
които работят в компании – производствени или
с офис-базирана дейност,
е по-голяма, отколкото с
такива, които работят в
минна компания. По този
начин потребителите имат
представа и за произхода
на стоката си или поне не
си представят нещо много
по-различно от поточни линии,
на които машини монотонно запечатват стоките, които купуват.
Или компютри и седнали зад
тях хора. Потребителите „участват“ донякъде в получаването на
продукта, избират го, „познават“
компанията зад гърба му и формират отношението си покрай тези
допирателни.
Хората не си купуват продуктите
на минните компании от рафтовете, не виждат реклами на рудни

образци и изрядни котловани с добре
поддържани пътища и площадки,
с добре управлявани бордове и прекрасна геометрия. Нормално е да не
е ясно колко важна е транспортната
лента в рудника например, с която
заменяме 10 самосвала и имаме значим екологичен ефект, или как новата
система за управление на откосите
работи с лабораторна прецизност. Настроена е да улавя на всеки 3 минути
изменения от 0,4 мм в движението
на земните пластове и това в едно

изречение означава сигурност и безопасност.
Ако продуктите ни не стигат по
този начин до хората, то името на
компании като нашата обикновено
се свързва с проектите в подкрепа на
общността. „Асарел“ например има
впечатляваща инвестиция в многопрофилна болница в Панагюрище,
развива туризма в региона, стои зад
модерната спортна зала и подкрепя
финансово местните културни и
спортни събития и образователни
инициативи. Общината е на нивото
на областните градове в
България като качество на
живота просто защото мината е в „двора ѝ“.
Тази „отдалеченост“ на
потребителите от нашите
продукти има още един аспект, различен от подкрепата на общността. Хората
формират мнението си за
нас на база естествени неща,
като страхове за здравето
или околната среда, но не
на база лично впечатление.
Да, не сме на рафтовете, но
всъщност запълваме жизнената среда: нашите продукти доставят на хората
светлина и топлина, телефони, коли, болнично оборудване и въобще всичко,
което цивилизацията ни познава и
което прави живота ни толкова добър
в последните десетилетия. Продуктите
ни доставят суровината, която прави
възможни дигиталната трансформация и мечтата за зелена икономика. И
се случва така, че е възможно да застанеш в средата на лъскавия и блеснал
свят и да кажеш „минната индустрия
не е модерна, cool е да имаш ресторант,
пекарна, крафт бирария или start-up”.
Защото всички удобства вече са решен
проблем и никой не се тревожи за тях.
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ПРОИЗВОДСТВО: Катодната мед е един от продуктите на компанията

Ето защо на преден план в предизвикателствата пред нас е общественото
разбиране и одобрение. Повечето
други предизвикателства, които
имаме, са подобни на тези на останалите компании. Цената на електроенергията, бъдещето на работните
места, наличието на хора с подходяща
квалификация, как намираме качествени специалисти, как управляваме
проектите си и как балансираме в
това да имаме възвръщаемост на капиталовложенията и да работим безопасно. Ясно виждаме значението на
всяка заинтересована страна и колко
важно е да имаме нейното съгласие за
извършване на дейността си. Картината на заинтересованите страни се
променя динамично. Сега има много
повече информация, повече проблеми в света, които са реални или
се възприемат като такива, по-големи
платформи за споделяне на информация и спонтанно самоорганизиране
на хората. Като компания ясно виждаме необходимостта да разбираме
по-добре не само конкретните нужди
на заинтересованите страни, ами и
да знаем как формират мнението си,
какво ги движи във вземането на
решения, как виждат добруването за
себе си, как разбират благоденствието
на обществото и промените в света.
Това ни позволява да създаваме сигурност за всички, не само за хората

в собствената си компания. За все повече хора грижата за околната среда
е сериозен аспект от благоденствието
им. И тук започват притесненията
и недоразуменията доколко тежка е
тежката индустрия, която всъщност
ни осигурява базовите условия за
личен и обществен просперитет.
Една мина е мащабен проект, „Асарел“ е мащабен проект. Мината е видима, въздейства визуално на терена
и често хората мислят, че замърсява.
Също така си представят, че там
работят хора с черни лица, които на
едното рамо носят лопата, а с другата
ръка бутат количката със скални
късове. Последното може и да е преувеличено, защото хората знаят все

 Миннообогатителен комплекс
„Асарел-Медет” е на 15 км от гр.
Панагюрище.
 Осигурява около 50% от националното производство на мед.
 Заети са пряко и непряко над 1600
души.
 Медта, която добива, е от руда,
която е с едно от най-бедните
съдържания на метал в света.
МАТЕРИАЛЪТ Е ПУБЛИКУВАН СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“

повече за мините, но все още не се
отключват представи за нас като за
модерен бизнес. Всъщност нашите
специалисти работят все повече на
места, пълни с апаратура и седнали
зад компютър. Дигитализацията
и технологичните нововъведения
при нас се случват в такъв мащаб,
че въпросите, които ни вълнуват,
са как да интегрираме всички отделни нововъведения пълноценно
в технологичната си верига, а не
дали сме в крак с времето. Просто
защото проектите ни в това направление са вече десетки. Ето сега
например тече процес на голяма
модернизация на производството,
която само тази година е за 150 млн.
лева, което е 10% от бюджета на Столичната община. Всички нововъведения, които тази модернизация ще
предизвика, освен че ще обезпечат
пълноценното функциониране на
мината за следващите 20 години, ще
имат влияние върху две ключови
въздействия, които компанията
ни управлява успешно – опазената
околна среда и безопасността на
хората ни.
В „Асарел“ знаем, че колкото
по-голям, мащабен и комплексен
е бизнесът ни, толкова по-голям
е успехът ни в управляването на
тези въздействия – заради видимостта ни, заради овладения риск,
заради отговорността. Голямата
отговорност прави мениджърите
ни по-внимателни и креативни.
Точно мащабът ни е гаранция за съвременно и оптимално управление
на околната среда и безопасността
на хората. Минният бизнес е на
предната линия в трансформацията
на икономиката и компании като
„Асарел“ създават възможност на
хората да живеят комфортно, безопасно, да бъдат обезпечени, за да
им остава време да откриват света,
да пътуват, да са здрави и в крайна
сметка – да живеят в просперираща
икономика. И
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От училище
до мината
Компаниите от сектора нямат проблем с кадрите,
защото инвестират активно във всеки настоящ
и бъдещ служител

П

рез последните години бизнесът неизменно се оплаква от
липса на кадри на всякакви нива и във всички отрасли. На
този фон минната индустрия изглежда като целуната от
съдбата, тъй като кадровото обезпечение е на забележително ниво. Но късметът няма нищо общо, защото зад тези
резултати стои систематична работа, дългогодишни връзки с образователната система и отношение към служителите.
работа и постепенно във всяка гимназия,
около която има голямо предприятие от
добивната индустрия, вече се провежда
дуално обучение. Тази година се дипломираха първите 27 абитуриенти от Професионалната гимназия в Панагюрище,
които се обучаваха по пилотния проект за
дуално професионално образование, иницииран от „Асарел - Медет“. От миналата
учебна година „Геострой“, „Геотрейдинг“
и „Елаците-Мед“ станаха партньори
на гимназията в Златица по проект за
дуално обучение, където вече партнират „Дънди“ и „Аурубис“. От учебната
2016 – 2017 „Каолин“ стартира програма
за дуално обучение по специалността
„Обогатяване на полезни изкопаеми“ в
гимназията във Ветово. Предимството
на дуалното обучение е, че когато учениците започнат 11-и клас, те сключват
трудови договори с регламентирано въз-

награждение. С подкрепата на „Горубсо“
в професионалната гимназия в Мадан
пък за пета поредна година се извършва
обучение на ученици в специалностите
„Минни и строителни технологии“, „Маркшайдерство“ и „Геология“.
Това отношение към образованието се
наблюдава и на следващото академично
ниво. Всички предприятия в сектора
имат тесни отношения с Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ (МГУ),
като осигуряват стипендии, стажантски
програми и практики. Най-активен в
последната година в това отношение
бе „Минстрой Холдинг”, който дари 20
едногодишни стипендии. Дружествата
от групата осигуряват още 17 стипендии
за предстоящата учебна година.
Обгрижването на потенциалните
кадри не означава, че компаниите от
сектора са неглижирали обучението
на собствените си служители. Напротив, всяко от големите дружества има
програма за управление на човешките
ресурси, която цели да изкара най-доброто от всеки зает. В „Асарел - Медет“
например за миналата година са вложени над 400 000 лв. за обучение и повишаване квалификацията на кадрите.
През 2018 г. „Дънди“ започна обучения на
оперативния персонал в Челопеч и Крумовград по програмата си „Да работим
заедно“, което продължава и през тази
година. Интересното при този метод,
който се прилага във всички дружества
на канадската група, е, че в процеса се
въвличат служители от всички нива, а
учебния материал е достъпен и лесен за
възприемане. И
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Броят на наетите лица в добивната
промишленост през 2018 г., по предварителни данни на НСИ, е 21 675 души, което
е по-малко в сравнение с предходната
година и затвърждава тенденцията на
спад през последните няколко години.
Към тях трябва да прибавим още около
130 000 души, които по изчисления на
Българската минно-геоложка камара са
заети в свързани с добива дейности.
Въпреки намаляването на човешкия
ресурс в сектора произведената продукция на един зает расте, а производителността на труда продължава да
е близо 2,5 пъти по-висока от средната
за индустриалния сектор. Повишената
ефективност позволява да се изплащат
заплати, които сериозно изпреварват
възнагражденията в промишлеността.
Средната годишна заплата на наетите в
отрасъла през 2018 г., по предварителни
данни на НСИ, е била 20 233 лева, което е
средно увеличение с 10% спрямо 2017 г.
Тази стойност е сред най-високите в
индустрията и с около 50% над средната
заплата за страната. Този показател за
отрасъла е с трайна тенденция към увеличение, което показва устойчивост на
доходите и сигурност на заетите в минералносуровинната индустрия.
Минните компании в страната отдавна усетиха потенциалния недостиг
на квалифицирани кадри и бяха от първите, които инвестираха в образование.
Предпочитаната форма е обучение чрез
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Министърът на образованието и науката, Красимир Вълчев, на посещение в
Центъра за дуално/професионално образование на Каолин във Ветово, 15.04.2019 г.

Шанс за Ветово,
шанс за Каолин
Наръчник за оцеляване в реалността,
в която липсват подготвени кадри за бизнеса
Идеята
През 2015 г. по препоръка на Надзорния
съвет на „Каолин“ ЕАД дружеството
стана активна страна в стартирането
на програма за дуално обучение на ученици от средния курс по специалности,
които са основни в дейността на фабриките. Целта ни беше да осигурим подготвени специалисти със средно специално
образование за нуждите на нашите фабрики, които да бъдат обучени в работна
среда и с подготовка, близка до германските стандарти в дуалното обучение.
Но не по-малко важно: да изградим
образцова структура за квалификация и
преквалификация на работници, която
да допринася за устойчивото развитие
на предприятието и да бъде израз на
корпоративната социална отговорност
на фирмата към общностите, в които тя
осъществява дейността си.
Стремителен старт
• В края на 2015 г. беше постигната договореност за сътрудничество между
„Каолин“ ЕАД и СУ „Васил Левски“ в
гр. Ветово за съвместното въвеждане
на програма за дуално обучение по специалността „Обогатяване на полезни
изкопаеми“.

• През пролетта на 2016 г. беше подадено заявление за акредитиране на тази
специалност пред МОН; акредитацията
бе получена през юни 2016 г.
• През лятото на 2016 г. беше проведена
информационна кампания сред учениците, на които предстоеше да постъпят
в 9-и (първи гимназиален) клас, с цел
мотивирането им да изберат дуалната
форма на обучение. От общо 26 деца да се
включат в паралелката на „Каолин“ избраха 13 ученици, които на 15.09.2016 г.
бяха приветствани с „Добре дошли“ от
ръководството на „Каолин“ ЕАД.
Така започна експериментът – дуално
обучение на „Каолин“ ЕАД!
Къде сме сега?
• От август 2017 г. имаме изградена
модерна учебна инфраструктура –
Център за дуално/професионално
обучение с площ 2000 кв.м с модерно
оборудвани 3 учебни кабинета и
компютърна зала, както и 3 учебни
работилници, санитарни и битови
помещения за обучаващите се и учителска стая, ситуиран в Обогатителна
фабрика Ветово – в близост до партньорското училище и същевременно в
самото сърце на нашето производство.

Оборудвахме и учебна химическа лаборатория.
• Германските ни колеги от „Амбергер
Каолинверке“ – част от групата Кварцверке, към която принадлежим и ние,
ни предоставиха немското ноу-хау и
опит в дуалното обучение, усвояваме и
адаптираме за нашите условия техните
най-добри обучителни практики.
• Ангажирахме и обучихме 15 служители на компанията и в момента те са
ментори и преподаватели по различни
практически предмети в Центъра за
дуално обучение.
• Разработваме гъвкави и иновативни
учебни планове.
• Понастоящем обучаваме над 90 деца
от Община Ветово в общо 5 специалности: Оператор в минната промишленост,
Химик-оператор, Електрообзавеждане
на производството, Електромонтьор,
Технология на неорганичните вещества.
• Преодоляхме редица предизвикателства по пътя и запълнихме много
празноти – както по отношение на местните реалности, така и по отношение на
законовите дефицити.
Експериментът в началото
необратимо се превръща
в настоящ реален резултат
Реалността в България и специфичната
икономическа и социална среда, в която
нашето дружество работи, ни стимулират да бъдем креативни и да модифицираме и адаптираме подходите си така, че
едновременно да изпълняваме целите
си, като сме адекватни на рамковите
условия, и да използваме ресурсите си
така, че да постигнем максимална полза
както за предприятието, така и за децата, за нашето училище-партньор и за
местната общност във Ветово и района.
Радваме се на добри оценки за постигнатото дотук и сме мотивирани да
продължим.
Да продължим да даваме шансове! На
Ветово. И на „Каолин“ ЕАД.
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Големите
в малките общини –
майка и баща
Водещите компании от минната индустрия
са основен източник на благоденствие за районите,
в които работят

А

ко има региони в страната, където не областните центрове да
изсмукват човешкия капитал, а
да се случва обратното, то това става в
общините, на чиято територия има големи фирми. За незапознатите е странно,
че малки градове като Челопеч, Златица,
Панагюрище, Чавдар и подобни се нареждат сред населените места с много високи
средни доходи, но това има обяснение
– на тяхна земя работят големи добивни
компании. По време на конференцията
„Бизнесът и регионите“, организирана

през юни от „Икономист“, стана ясно, че
големият бизнес кара младите хора да
избират да живеят на подобни места и
води до повишаване на заплатите в такива общини. Тогава шефът на „КЦМ 2000
груп“ Румен Цонев обяви, че възнагражденията на хората, които работят в дружествата от групата в Мадан и Лъки, са
с 80% по-високи от средните. От „Дънди“
пък посочиха, че заради новия рудник в
Крумовград се наблюдава завръщане на
хора от чужбина. От „Асарел“ изчисляват,
че осигуряват над 50% от паричните при-

ходи на населението на Панагюрище, над
70% от местните данъци и такси, а 30% от
всички приходи в бюджета на общината
се дължат на мината.
Големите индустрии генерират най-голям ръст в регионите, потвърди и Боян
Рашев, управляващ съдружник в консултантската компания „Денкщат България“, който допълни, че покрай големите
предприятия в Средногорието има стотици малки фирми, които са създадени,
работят, инвестират, растат, излизат на
чужди пазари благодарение на връзките
си с големите. Но извън осигуряването
на заетост връзките на общините с добивните предприятия са толкова тесни,
че те не могат едни без други. Освен благосъстояние на населението компаниите
осигуряват социален живот, реновират
сгради и инфраструктура, осигуряват
спешни ремонти, а на места, както е в Панагюрище, и здравеопазване. Как гледат
местните власти на това партньорство?
Събрахме мнения на няколко кметове
на общини, на чиято територия работят
предприятия от добивната индустрия. И

Алекси Кесяков, кмет на община Челопеч:

Без индустрията щяхме да сме заличени

Р

удодобивът в Средногорието се развива от дълбока древност. Още през
времето на социализма Челопеч се
славеше с т.нар. миньорски заплати, които
бяха от 3 до 4 пъти по-високи от средната
за страната заплата по това време. Сега
ситуацията е по-различна, но приликата е в
това, че все още хората в Челопеч продължават да не знаят какво е истинска криза. От
момента, в който бе прието да се отчислява
процент от концесионното възнаграждение
към общините, на чиято територия е съответната концесия, община Челопеч получи
възможности, които й позволиха да подобри
значително своята работа. Истината обаче
е, че още преди тези промени общината успя
да създаде изключително добри и ползотворни
връзки, контакти и диалог с канадската фирма
„Дънди Прешъс Металс“. Благодарение на
доброто сътрудничество и разбира се, на
наистина социалното отношение на фирмата
общината получи възможност да изчисти

задълженията си и да финансира важни и
качествени европроекти. Но и отпреди
това, благодарение на компанията, общината
започна изключително амбициозната си програма за реализация на инфраструктурните
си проекти и да има една от най-добрите социални програми в страната. Още в началото
на първия ми мандат през 2004 г. договорихме
с „Дънди“ стратегия за сътрудничество,
изразяваща се в простичката фраза „Разходваме средства само в насоки, гарантиращи ни
привличане на още повече средства”. По този
начин в началото преди вече много години
премахнахме едни от най-големите проблеми
за всяка община, а именно водоснабдяването,
уличното осветление, осъвременяването на
сградите и оборудването на образователните институции и много други. Не мога да не
спомена финансовата подкрепа за изграждане
на охранително видеонаблюдение, разположено
върху цялото населено място, след което битовата престъпност почти изчезна.

От казаното дотук всеки може да си
направи извода, че там, където има минна
промишленост, и още повече там, където
администрацията и частният бизнес намерят общ език, условията за живот, работа
и успехи са най-добрите. Не мога да не подчертая, че рудодобивът има и екологични
предизвикателства, но „Дънди“ инвестира
сериозни средства в проекти, премахващи
негативните последици от минната дейност, и резултатите са повече от отлични.
Категорично мога да заявя, че без минната
индустрия, определила облика на нашия район,
отдавна Челопеч щеше да има незавидната

Региони

www.iconomist.bg

Магдалена Иванова, кмет на община Златица:

Доходите са високи, а безработицата
сред най-ниските в страната

Н

аличието на минералносуровинна индустрия в района
ни обуславя един по-добър и
по-спокоен живот за нашите съграждани.
Голяма част от общините в Средногорието получават средства към годишните си бюджети, с които реализират
мащабни проекти. С тях допълваме бюджетните кредити за текущи ремонти
както в град Златица, така и в трите
прилежащи села – Църквище, Карлиево и
Петрич. Доходите на хората в района са
високи, нивата на безработица са може би
най-ниските в цялата страна, а таксите
за гражданите също са със запазени нива
от доста години назад, и това е възможно
отново благодарение на развиващата се
и постоянно влагаща инвестиции в производствата си минна индустрия.

съдба на много села и градове от дълбоката
провинция на България, а именно обезлюдяване
и заличаване. Безработицата в Челопеч е под
2% и съгласно официалната статистика
средната работна заплата в Челопеч е най-висока за страната. Като следствие на това се
наблюдава и сериозно увеличение на цените на
недвижимите имоти в Челопеч за последните
3 години. Ръст, който в проценти и по стабилност надминава софийските.
За жалост, трябва да призная, че присъствието на толкова мощна индустрия, каквато
съществува в район Средногорие, неминуемо
води до закърняване на частната инициатива
в областите, които не са пряко свързани с
тази промишленост. Сега усилията ни заедно
с компаниите в бранша са насочени в посока
изграждане на условия за зараждането на алтернативен бизнес, различен от рудодобива,
защото всички тези прекрасни придобивки и
добър стандарт няма да са вечни, тъй като
една от малкото лоши черти на минната
индустрия е, че тя разчита на количеството
залежи на природни ресурси, а това е изчерпаем ресурс. Но мога да заявя категорично,
че „Дънди“ и в тази насока помага сериозно.

С дружествата от сектора основно реализираме проекти в областта на образованието, спорта и екологията. С дарения от
минните компании редовно се закупуват
екипи на спортните клубове по футбол,
борба, лека атлетика и тенис на маса, оборудват се спортните зали и се осигурява
възможност за участие на спортистите
в различни турнири и квалификации. Благодарение на тази помощ отборите ни са
водещи в своите направления.
С „Елаците-Мед“ за поредна година
се реализираха образователни проекти,
свързани с опознаване на историческите
и културните традиции, здравословния
начин на живот, както и развитие на
различни таланти и компетентности
на учениците. Не мога да не спомена и
включването на дружеството в дуалното

обучение в Професионалната гимназия
в Златица, като чрез заявените и спонсорирани специалности ще се обучават
ученици по защитени професии, ще бъдат
техни стипендианти и бъдещи служители. Обучението се осъществява в
партньорство на големите миннодобивни
и преработващи предприятия – „ АУРУБИС
България“, „Елаците-Мед“ АД, „Геотехмин“
и фирми към групата, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ и община Златица.
Не по-маловажни са и проектите,
които реализираме съвместно с „Елаците“ в областта на екологията – почиствания на терени за обществено
ползване, нерегламентирани сметища,
запръстявания на депа, както и възстановяване на щети след възникнали
бедствия и аварии.

Никола Белишки, кмет на Панагюрище:

Дължим добрия си стандарт
на големите предприятия

О

бщината дължи добрия си стандарт на факта, че има големи
предприятия като „Асарел-Медет“, както и че е център на оптичната
промишленост у нас. 1800 специалисти
са заети в това производство. Това се
нарича устойчивост. Всяко едно предприятие търси помощ от по-малките
фирми. Като пример за добро сътрудничество на бизнеса и общината мога
да дам завършването на водопровода
в Панагюрище. “Асарел-Медет“ ни помогна и това е пример защо бизнесът
и местната власт трябва да са заедно.
Бюджетът на Панагюрище е 15 – 16 млн.
лв. От концесионни такси се получават
малко над 1 млн., което дава по-големи
възможности за осигуряване на съфинансиране, което води и до това, че

общината е привлякла 80 млн. лв. по
европрограми. Общината има и доста
договори за дарителство и спонсорство
на културни проекти.

МАТЕРИАЛИТЕ СА ПУБЛИКУВАНИ СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА

57

58

Добивна индустрия

16 АВГУСТ 2019

Васил Узунов, кмет на община Брезник:

Ползите се усещат
още преди да е започнал добивът

М

инната индустрия е сектор,
чието развитие предизвиква
напредък и при много други
бизнес сектори в един регион. Добивното
предприятие на „Асарел-Медет” в община
Брезник все още е в процес на подготовка
за разгръщането на основната си дейност. Въпреки това вече сме свидетели
на много делови партньорства на мината
с местни производители, доставчици и
предприемачи. Повече хора получават
сигурност за работата си и имаме
възможност да реализираме съвместни
инициативи, които обогатяват социалния живот в общината.
Всяка година пазарът на труда се разширява с нови предложения за постоянна
и временна заетост по дейности, свързани с мината. За радост поддържаме
ниво на безработицата под средното за
страната. Много хора търсят работа,
очакват старта на минното производство и редовно проверяват обявените свободни места. Когато добивът
стартира – според прогнозите, – само
от концесионни такси в бюджета ще
постъпват над 1 милион лева годишно.
Отделно са данъците и таксите. Това
много ще улесни дейността на администрацията и ще можем да подобряваме
още по-съществено средата и условията за жителите на община Брезник.
Ние и към момента срещаме подкрепа
за различни проекти. Радваме се на отзивчив партньор в лицето на минното
дружество. Помагат ни с експертизата

си в различни области. Разчитали сме
на техните специалисти, когато търсим технически решения или когато
капацитетът на една малка община не
е достатъчен. Например преди няколко
години получихме дарение във вид на
проектна документация, с която кандидатствахме и получихме еврофинансиране за разрешаването на дългогодишен
проблем с водоснабдяването на части
от Брезник и околните села. Изтъквам
този пример, защото много често очакваме от големите фирми да помагат
просто като даряват парични суми. При
нас мината дарява средства, разбира
се, но и предоставя подкрепа. Това лято
съвместно направихме поредица от
малки ремонти в селата, направиха се
подобрения в училищата и спортните
съоръжения в общината. В предните
години инвестирахме в създаването на
нормални условия за работата на читалището и музея на Брезник. Това са множество дребни стъпки, които са много
значими за малките населени места,
но биха затруднили нашия бюджет без
финансовата подкрепа на инвеститора.
Съвсем наскоро беше направена екологична класна стая, която представлява
подкрепа както за образованието, така
и за възпитаването на отговорно отношение към околната среда.
Инфраструктурата е важна, въобще
не я подценяваме, но това не е достатъчно. Ние тук оценяваме най-високо инвестициите в хората – възможността

за сигурни и прилични доходи, възможността за квалификация, обучение,
личностно и професионално развитие.
Именно това има най-голямо значение
за спокойствието и самочувствието
на самите хора, както и за цялостното
качество на живот в общината. Очакваме положителното въздействието
на добивната индустрия тепърва да се
проявява, тъй като проектът в Брезник
е на много ранен етап. Ние не можем и не
искаме да се сравняваме с големия град,
защото по-малките населени места
също имат свои предимства и очарование. Целта ни е тези, които са избрали да
останат, а все по-често и тези, които
са избрали да се върнат в Брезник, да не
усещат липса на удобства от съвременния живот. Това включва сигурна и
добре платена работа, социален живот,
надеждна инфраструктура и добри
комуникации. Подобряването на тези
аспекти е непрекъснат процес и колкото
и да е трудно понякога, не спираме да
работим по въпроса. Вярвам, че освен
хората трябва да задържаме и бизнеса.
В това отношение голям и дългосрочен
партньор, какъвто е минната индустрия, може съществено да допринесе
в разрешаването на тези наши нелеки
задачи.

Цветанка Йотина, кмет на община Мирково:

Подкрепата, която получаваме, не е само финансова

М

инният сектор играе решаваща роля за България, и в
частност за общините, на
чиято територия са разположени предприятията. Дружеството „Елаците-Мед“,
което е на територията на Мирково, дава

отражение на цялостния облик на общината, тъй като осигурява заетост на
значителна част от населението, което
само по себе си е определящ фактор за икономическия растеж не само на общината, а
и на района. Ниските нива на безработица,

Региони

www.iconomist.bg

Пенчо Геров, кмет на община Чавдар:

Влиянието на добивната индустрия
върху местните общности е голямо

О

т икономическа
гледна точка наличието на минната индустрия променя
общината и региона в три
направления. Първо, осигурява трайна заетост
за голяма част от населението на Средногорския
регион. Второ, финансово
подпомага общините за
реализацията на значими за
тях проекти. Третото е възможността
за бизнес на малки фирми от района,
главно в сферите на строителството
и услугите, които са контрагенти на
големите предприятия от сектора.
Предприятията от минната промишленост са единственият голям
източник на инвестиции, като голяма
част от жителите на Чавдар работят
в две фирми от бранша - „Елаците-Мед“
и „Дънди Прешъс Металс Челопеч“. И
двете дружества постоянно финансират различни проекти на общината.
Например с помощта на „Елаците“ беше
санирана здравната служба в Чавдар,
което намали разходите за отопление,
а допълнително бе доставен модерен
ехограф за ранна диагностика на вътрешни болести. Компанията ремонтира пенсионерския клуб и сградата
на ловната дружинка в селото. От своя
страна „Дънди“ помогна за изграждане
на първия интерактивен фолклорен
център в България, който съхранява
местното културно наследство. Злавъзможностите за кариерно развитие,
които предлага дружеството, и добрите
доходи са ключът за повишаване стандарта на живот на местното население,
задържане на младите хора и намаляване
на демографския проблем, което носи
спокойствие, стабилност и увереност
за бъдещото устойчиво развитие и просперитет на цялата община. Подкрепата,
която получаваме от „Елаците-Мед“ АД, е

тодобивната компания
ремонтира параклиса „Св.
Георги“ и изгради асфалтов път до местността
Св. Петка, което подобри
транспортната свързаност с един от основните
туристически обекти в
общината. Допълнително
по своя социална програма
„Дънди Прешъс Металс
Челопеч“ поддържа и 5
постоянни работни места в общината,
насочени към поддръжката и озеленяването на обществените площи.
Влиянието на добивната индустрия
за развитието на местните общности
е голямо. Освен финансирането на подобни проекти, предприятията редовно
подпомагат и дейността на образователните и културните институции
– училища, детски градини, читалища,
пенсионерски клубове, ловни дружинки и
др. Чрез наемането на малки фирми от
района за някои дейности се подпомага
и малкият бизнес, но смятам, че тук
има още много нереализиран потенциал.
Като цяло негативните демографски
тенденции, характерни за страната,
се наблюдават и в общината, но през
последните години се вижда донякъде
и обратна миграция – на хора от чужбина и градовете към Чавдар, което се
вижда и от пазара на недвижими имоти
в общината. Макар и още слаба, тази
тенденция е обнадеждваща и дава насоки за бъдещо развитие.
не само финансова под формата на дарения, а имаме и добри примери на съвместна
работа като реализиране на проект за
саниране на ДГ „Дора Габе“, с. Мирково,
финансиран и изпълнен изцяло от „Елаците-Мед“ АД, ремонт на физкултурен
салон в ОУ „Г. Бенковски“, изкърпване на
пътна мрежа и др. Дългосрочната визия
за развитието на общината е неимоверно
свързана с дружеството „Елаците“.

Димитър Димитров,
кмет на община
Етрополе:

Благодарение
на „Елаците“ в
общината има
видеонаблюдение

З

а дългогодишната си работа
дружество „Елаците-Мед“
доказа, че е едно от водещите
предприятия в минния сектор в България и има голям принос както за страната, така и за община Етрополе, на
чиято територия се намира. Освен че
немалка част от населението на града
работи в компанията, наскоро ръководството на рудника помогна за реализацията на един дългоочакван и необходим
за Етрополе проект – монтиране на
система за 24-часово видеонаблюдение,
която бе разположена на ключови места
в града. Засега системата разполага
с 32 камери, които обхващат 70% от
територията на общината.
Благодарение на новата система
за видеонаблюдение значително се
облекчи работата на полицията и
превантивната дейност. Повиши
се и контролът за движение по пътищата. Системата е под непрекъснат мониторинг и е ключова за
сигурността на жителите в Етрополе. Планираме скоро да разширим
обхвата на видеонаблюдението, като
ще бъдат монтирани още камери в
града и селата на общината, а заедно
с ръководството на „Елаците-Мед“
ще продължим ползотворното си
сътрудничество, за да осъществим
още общественозначими проекти.

МАТЕРИАЛИТЕ СА ПУБЛИКУВАНИ СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА
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„Елаците-Мед“ чества
две годишнини
След 44 години, от които 20 в групата ГЕОТЕХМИН,
компанията продължава да развива своя бизнес
модел: повишаване и оптимално използване на
ресурсите плюс иновации и социална отговорност

Е

лаците-Мед“ АД, една от водещите компании в минната
индустрия, чества през август 2019 г. две годишнини – 44
години от създаването на МОК „Елаците“ и 20 години от
присъединяването на дружеството към група ГЕОТЕХМИН. Това е период, в който се утвърждава един успешен
бизнес модел, основан на оптимално използване на ресурсите, прилагане
на иновации и социална отговорност. Този модел компанията ще следва и в
идващите 10 години.

„

ИСТОРИЯТА
на минния комплекс започва през
миналия век с учредяването от Министерството на машиностроенето
и металургията на МОК „Елаците“.
Заповедта е обнародвана в „Държавен
вестник“ през февруари 1975 г. Медно-рудното месторождение „Елаците“
е проучвано 10 години. Следва процес
на проектиране и строителство, който
продължава до 1980 г. В началото на
1981 г. e поставено началото на пуска
на комплекса – рудникът подава руда
чрез гумено-лентовия транспортьор
на трошачките и мелниците във фабриката и започва дългоочакваният
процес на флотация. На 18 февруари
1983 г. МОК „Елаците“ е открит официално от Тодор Живков.
През 1999 г. дружеството става част
от група ГЕОТЕХМИН. За 20 години
„Елаците-Мед“ се превръща във
високотехнологична и ресурно ефективна компания, голям концесионер,
работодател и инвеститор, който има
съществен принос за националната
икономика и развитието на 8 общини. Ако върнем лентата назад, ще
разберем, че дружеството, започнало
живота си като държавен минен
комплекс в плановото социалистическо стопанство, натрупва огромни

задължения в първото десетилетие
на прехода към пазарна икономика
в България и е можело да има по-различна съдба. През 1999 г. започва
трайно понижаване на цената на
медта на Лондонската метална борса,

тенденция, която продължава до
2002 г. Това е първото предизвикателство пред новия мениджърски
екип и компанията, свързано с цикличността в минната индустрия и
рисковете на реалния пазар. Благодарение на правилните решения на екипите на „Геотехмин“ и „Елаците-Мед“
миннодобивната компания оцелява
и навлиза в
НОВ ПЕРИОД ОТ РАЗВИТИЕТО
си. След преодоляването на кризата
основна цел на мениджърите е да
развият дружеството като устойчиво
работещо и успешно развиващо се
предприятие, конкурентно на световния пазар, което осигурява добър
жизнен стандарт за служителите и
регионите. Ключов фактор с огромно
значение за дългосрочната работа на
минния комплекс и бъдещето му са
проектите за удължаване на жизнения цикъл на рудника, съхраняване
и разширяване на потенциала на
„Елаците-Мед“ и повишаване на производителността. Доказаните запаси

ФАКТИТЕ

За 44 години и 2 десетилетия след приватизацията интересните за обществото
факти от историята на компанията са много. Ето някои от тях:
 За всички години работа на рудник „Елаците“ са добити над милиард тона минна
маса, близо 80% от които са добити през последните 20 години.
20 ГОДИНИ
В ГРУПА
ГОДИНИ
 Дълготрайните материални 44
активи
в дружеството непрекъснато
се поддържат,
ГЕОТЕХМИН
ЕЛАЦИТЕ-МЕД
обновяват и разширяват,
като днес са увеличени с повече
от 4 пъти спрямо
1999 г.
 Разходите за инвестиции и опазване на околната среда след 1999 г. са над 1 млрд.
лв.
 Средната работна заплата в дружеството е увеличена близо 6 пъти и през
2019 г. е в размер над 2226 лв.
 „Елаците-Мед“ е на 40-о място сред най-големите работодатели в страната
и на 1-во в добивната индустрия,
като за 2018 г. отбелязва
ръст от
2,5% в
20 ГОДИНИ
В ГРУПА
44 ГОДИНИ
заетостта спрямо 2017 г.
ГЕОТЕХМИН
ЕЛАЦИТЕ-МЕД
 Безплатен обяд. „Елаците-Мед“ осигурява за всеки работен ден безплатна храна
за 1320 свои работници и служители, а за останалите – допълнително заплащане
за храна за всеки работен ден.
 Всички служители ползват разширени и редовни профилактични медицински
прегледи, застраховки „Трудова злополука“ и „Живот“, осигуряващи им обезщетения.
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на находището според първоначалния проект са 220 млн. тона руда и
при производствения капацитет на
рудника и фабриката – около 10 млн.
тона медна руда годишно, предприятието е трябвало да спре да работи
през 2006 г. На базата на създадения от
специалистите на „Геотехмин“ дигитален блоков модел на находището са

преизчислени запасите и ресурсите.
ДНЕС
жизненият цикъл на рудника и
предприятието, което дава работа на
хиляди хора, е удължен с 25 години,
а рудник „Елаците“ се нарежда на
едно от първите места в Европа по
производствена мощност в добива на
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медни руди. Разработките и инвестициите в най-съвременно оборудване
и технологии позволяват оптимално
извличане на запасите и ресурсите
при добива и на съдържащите се в тях
полезни компоненти при преработката им, повишават ефективността
и подобряват условията на труд и
безопасност. След 1999 г. „Елаците-Мед“ провежда последователна
политика за осигуряване на методи,
технологии и системи, които ограничават отрицателното влияние върху
земните недра и околната среда.
Друг важен приоритет е социалната
отговорност – към служителите и
местните общности. За 20-те години,
откакто работи в условията на пазарна икономика, дружеството няма
забавени заплати и осигуровки, дори
в периодите на криза. С политиката
си за икономическа, екологична и
корпоративна социална отговорност
„Елаците-Мед“ е значим фактор и за
устойчивото икономическо развитие
на общините, на чиято територия
развива своята дейност. И

ЦЕЛИЯТ СПОРТ
НА ЕДНО МЯСТО!
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