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Вестник “24 часа” стартира нова
информационна кампания за
социалноотговорно предприе-

мачество, наречена Business
Honoris Causa.
Чрез нея искаме да отличим до-

брите практики в сферата на “корпо-
ративната социална отговорност” и

изграждането на работодателска
марка.
“Бизнес Хонорис Кауза” ще пред-

ставя пред обществото онези бъл-
гарски компании, които мислят не
само за своя бизнес, но и за устой-
чивото развитие на икономиката,
подпомаганетонаместнитеобщности

и повишаване качеството на живот.
В края на годината ще отличим

постижения в различни категории:
� Развитие на човешкия капитал

и условията на труд
� Опазване на околната среда
� Повишаване на качеството на

живот в града/общината

� Принос за развитието на обра-
зованието
� Подпомагане на хора в нерав-

ностойно положение
� Развитие на гражданското об-

щество и др.
� Меценатство и култура
� Принос в борбата с COVID-19

АЛБЕНА АРАБАДЖИЕВА

Когато стане въпрос за
“Каолин”, едва ли първа-
та асоциация на човек е
семейно предприятие. За
българите товаможе да е
малък хотел, управляван
от баща и син, но не и
структуроопределяща за
икономиката компания.
В Германия нещата не
стояттака-семейнопред-
приятие е нещото, към
което всеки предприемач
се стреми. Такова е “Си-
менс” например. Затова,
когато през 2013 г. гер-
манското фамилно пред-
приятие “Кварцверке”
придобива“Каолин”,ина
служителите, както и на
новия собственик им от-
немаизвестновреме,зада
уеднаквят разбиранията
си и междукултурните
различия.
Днес “Каолин” е семей-

но предприятие в герман-
ския смисъл. Ръковод-
ството успешно носи от-
говорността да поддържа
у всеки един служител
усещането за заедност, за
семейност, за взаимна
подкрепа, като едновре-
менно с това се грижи за
доброто финансово съ-
стояние на компанията и
задобритесоциалниусло-
виянаработа.Впотвърж-
дениенатоваефактът,че

трудовият стаж
на много от
служителите на
компанията е
преминал само
в “Каолин”,

както впрочем и този на
родителите им.
Същевременно пред-

приятието привлича мла-
ди кадри от други краища
на България, осигурявай-
киимконкурентнозапла-
щане, възможност за ка-
риерно развитие и отлич-
ни битови условия.
Общо в компанията ра-

ботят малко под 1000 ду-
ши. Това прави “Каолин”
един от най-големите ра-
ботодатели в региона на
Североизточна Бълга-
рия, където оперира - Ве-
тово,Сеново,Каолиново.
Тези региони са едни от
най-слабо икономически
развитите у нас и страдат
от сериозно обезлюдява-

не. Подкрепата на “Као-
лин” за местните общно-
сти е ежедневие – когато
се налага, компанията ре-
монтира улици със соб-
ствени материали и труд,
помага при снегопочи-
стването, организира
празнични благотвори-
телни базари, подпомага
местни спортни и само-
дейни формации, строи
детскииспортниплощад-
ки. Последната такава е
на стойност 50 хил. лв. и е
дарена на детската гради-
на в град Ветово.
Даренията,коитоправи

компанията, са не само
финансови, но и под фор-
матанаматериали.Зано-
ватаинтерактивнаоткри-
таградинкафирматаеда-
рила през лятото на 2020
г. тонове кварцов пясък
на Детски научен център

“Музейко”. Дарявайки
кварцов пясък на конна
база край София, компа-
нията подпомага разви-
тието и тренировките на
една вече изявена 16-го-
дишна шампионка по ко-
нен спорт.

В последните години

компанията
е разширила
подкрепата си
към населените
места

в община Дулово. Там

“Каолин” има концесия
за добив от две нови на-
ходища, които ще оси-
гурят суровина за след-
ващите 50 г. Тази година
започва разкривката на
първото находище, като
едновременно с това ще

стартира и изграждане-
то на нова преработва-
телна фабрика край Ду-
лово.Тящеескапацитет
за преработка от 1 млн.
тона кварц-каолинова
суровина годишно, а ин-
вестицията в нея е над 30
млн. евро.

Очаква се
разкриването и
на десетки нови
работни места
в региона

Същевременно през по-
следните години е напра-
венореструктуриранена
производството в близ-
кото населено място
Каолиново, където в
най-стария завод на ком-
панията са заети около
200 служители.
Дружеството открива

офис в град Дулово още
през 2014 г. “Още тогава
обещахме на жителите
на общината, че ще пое-
мем своята социална от-
говорност, като сложих-
ме на витрината на офи-
са ни надпис: “Да напра-
вим нещо добро за Дуло-
во – заедно!” Стараем се
да удържим обещанието
си. Дуловчани са много
инициативнииартистич-
ни хора, имат читалища,
самодейни състави, зато-
ва им направихме сцена в
центъра на града, подпо-
магаме финансово и ло-
гистично техни инициа-
тиви, от 5 години всяко
лято организираме без-
платни курсове по нем-
скиезикзадецатавграда.

Рудник “Есенниците”
е източникът на кварц-
каолинова суровина за
двете най-големи фабри-
ки на предприятието -
тези във Ветово
и Сеново. “Каолин” -“Каолин” -“Каолин” -“Каолин” -“Каолин” -“Каолин” -“Каолин” -

� То е един от най-големите работодатели в
Североизточна България - дава работа на почти 1000 души

� Подкрепата на компанията за местните общности е ежедневие

Инвестиции за
оптимизиране на ресурсите и
опазване на околната среда

Милионите инвестиции, които ком-
паниите правят в производството

си, неминуемо имат за цел повишава-
не на производствената ефективност и
повишаване на качеството на продук-
тите. Някои инвестиции обаче може
да нямат пряка финансова възвръщае-
мост, а да помагат например за опти-
мизиране на ресурсите и за опазване-

то на околната среда. Идеална сим-
биоза между двете постигат в “Као-
лин” с два от големите си инвести-
ционни проекти.
В края на 2020-а, макар и без офи-

циално откриване заради пандемията,
заработи изцяло новият филтърно-су-
шилен цех за стоков каолин във Фаб-
рика Ветово. Проектът е на стойност 7
млн. евро и осигурява производствен
капацитет от 90 хил. тона обогатен
каолин годишно. Няколко са техноло-
гичните новости, въведени за първи
път в групата, като например ламел-
ния сгъстител и филтър-пресите с авто-
матично разтоварване на каолиновия
кейк след филтриране. Останалото обо-
рудване също е от последно поколение.
Фабриката във Ветово се сдоби и с

още една модернизация, която този
път е в полза на града. Електростатич-
ният филтър към ротационната пещ
позволяваочистванетонадимаотпещта
отпраховичастици.Благодарениенане-
го се улавят 99,8% от праховите емисии,
коетоозначава, чевъввъздухаседопус-
каедванаполовинаотзаконоводопусти-
мата норма прахови частици. Още
един принос към околната среда е по-
малкото енергийно потребление на
филтъра. Тази инвестиция от 1,6 млн.
евро донесе на “Каолин” поредното пър-
во място в конкурса “Най-зелените ком-
пании на България” за миналата година.

В новия
филтра-

ционно-су-
шилен цех
във Фабри-
ка Ветово
се използ-
ват най-

новите тех-
нологии в
преработ-
ката на ин-
дустриални
минерали.


