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� Развитие на културно-историческо-
то наследство и духовност
Кампаниятастартирапрезмартвъввест-

ника и сайта 24chasa.bg. Право на участие
в конкурса има всяка българска фирма
без значение от мащаба - малка, средна
или голяма. Кандидатстването става през
секцията “Проекти” на сайта 24chasa.bg.

семейно
предприятие
в германския
смисъл

Историята на един от най-големите работодатели
у нас започва преди почти 100 г. “Това е най-

старото минно действащо предприятие в България.
До скоро смятахме, че е създадено през 1924 г.,
но имахме късмета да осъществим връзка с дъще-
рята на един от основателите на “Каолин”, която
ни предостави лични архиви. От тях е видно, че
предприятието е създадено на 6 май 1923 г. Така
че през 2023 г. ще празнуваме 100 години. През
цялото това време тонееспиралодаработи”, разказ-
ва Диана Пальова,
която координира
дейностите по корпо-
ративна социална от-
говорност в компа-
нията.
“Чичо ми има бра-

товчед керамик, на
когото носят в чува-
ли някакъв бял мате-
риал, който той кис-
не в бакъри през
мрежи и изважда
глината. А пясъка чи-
чо ми го събира и
ръси по алеите на
къщата си. Но знае,
че директорът на стъкларската фабрика често ми-
нава край градината. Чичо ми има набито око и
вижда, че този пясък не е като другите - има много
чист, кристален вид. И действително директорът
моли да му услужат с няколко чувала с този пясък.
Той прави опит и качеството на стъклото се качва
стократно”, разказва 86-годишната Ваня Атанасо-
ва. Тя е дъщеря на Кънчо Атанасов, който заедно
с по-големия си брат си Борис основава “Каолин”.
Тогава те са “хлапаци без висше образование” -

на 23 и 25 г. Директорът на стъкларския завод обаче
преценява, че темогатданаправятнещоголямо,иим
дава 200 хил. златни лева, за да построят големи
басейни с мрежи, в които да прецеждат рудата и да
събират пясък. “Обаче баща ми започва да рови и
казва: този каолин не може да се изхвърля. Започва
да чете и разбира, че той е много по-скъп от пясъка.
БялотозлатонаБългария.”Таказапочваисториятана
“Каолин”, става ясно от думите на г-жа Атанасова.
Днес това е единствената компания в Югоизточ-

на Европа, която обезпечава пълна гама от инду-
стриални минерали за производството на стъкло и
керамика и е един от най-големите производители
на шамот за санитарна керамика в света. Освен в
България “Каолин” има фабрики в Сърбия и Украй-
на, от които изнася за над 30 държави в света.
От 2013 г. едноличен собственик на “Каолин” е

германската група “Кварцверке”. Дружеството пре-
доставя материали с приложение в строителството,
леярската промишленост, филтрацията на питейни
води, производството на фуражи и още много дру-
ги сфери на икономиката. Продуктовото портфолио
обхваща близо 200 разновидности на основните
произвеждани индустриални минерали – кварцов
пясък, обогатен каолин, шамот, варовик, доломит,
фелдшпат, глина. У нас те се добиват във фабрики-
те във Ветово, Сеново, Каолиново, Димитровград и
Устрем край Тополовград.

Двама
хлапаци
създават
“Каолин”
преди
100 г.

Интересът е голям и
дори мислехме през ля-
тото на 2020 г. да не пра-
вим курсове заради пан-
демията, но учителката
ни се обади да пита защо
се бавим, тъй като деца-
та питали. Дори и в това
пандемично лято се за-
писаха обичайният
брой 20-30 деца”, раз-
казват от компанията.
Отново за децата в об-

щината компанията е
изградила няколко чи-
сто нови детски пло-
щадки.

Друга кауза на
“Каолин” е
домът за мъже
с психични
отклонения

в града, на който компа-
нията периодично даря-
ва средства за материа-
ли за арт терапия, както
и за посрещане на други
нужди. Даряват на дома
и автомобил, който да се
използва за доставки на
храна или за превоз на
обитателите при нужда.
“Каолин” редовно по-

мага и на местната бол-
ница в Дулово. Дарява
хирургичен нож и ехо-
граф за акушер-гинеко-
логията. А сега в панде-
мията раздава маски и
дезинфектанти.
За компанията инве-

стициите в подобряване
на работните места са
нещо обичайно. Също-
то важи и за допълни-

телни обучения на пер-
сонала, свързани с по-
добряване на уменията
за комуникация и екип-
на работа, за личностно
усъвършенстване. Же-
лаещите служители са
включени в курсове по
английски и немски
език. За повишаване на
професионалната ква-
лификация компанията
разполага с лицензиран
Център за професио-
нално обучение. В
“Каолин” се намира и
един от най-модерните
лабораторноизпитва-
телни комплекси на
Балканския полуо-
стров, в който не само
се тестват свойствата
на продуктите, но и се
разработват нови.

“Каолин”
се грижи и за
околната среда,

като инициира проекти
за кръгова икономика.
През 2019 г. например
4400 т бетон от премах-
ване на собствени сгради
серециклираисеизполз-
ва за изграждане на пъ-

тища в Каолиново.
“Алеята на новия жи-

вот” в Димитровград, в
коятородителитенавсяко
новороденодете засаждат
млада фиданка, дарена от
компанията, расте вече 9
годинииносина“Каолин”
първо място в конкурса,
известен като “Българ-
ските зелени Оскари”.

Компанията, поставила
началото на дуалното
обучение у нас, изпрати
първия си випуск

Център за дуално обучение. До
2020 г. в материалната база са вло-
жени над 500 хил. евро и Центърът
за дуално обучение вече е с площ
от 2 хил. кв. м и разполага с рабо-
тилници по механошлосерство, мета-
лообработванеиелектротехника,как-
тои3учебнизалиикомпютъренкаби-
нет.През2019г.отваряиучебналабо-
ратория с най-модерна апаратура в
централното управление в Сеново.
Създават се и специалностите

“Технология на неорганичните ве-
щества” и “Електрообзавеждане на
производството”, които дават въз-
можност на учениците да се реали-
зират и в други предприятия. Вече
20 от служителите на “Каолин” са
преминали обучение за ментори. От
2016 г. те са обучили над 120 деца.
А по-голямата част от първия за-

вършил випуск вече са назначени в
“Каолин”. Четирима са студенти в
Минно-геоложкия университет със
стипендияоткомпанията,ноедновре-
менно с това работят във фабриката.
Следващата цел на компанията е

заедно с други съмишленици от
минния бранш да създаде универ-
сални учебници за отделните спе-
циалности, предлагани в системата
на дуалното обучение.

Първият випуск на “Каолин” по
системата на дуалното обучение

завърши миналата година. Децата
са възпитаници на професионалното
училищеСУ “ВасилЛевски” въвВето-

во, а половината от
учебнитесиднипре-
карват в “Каолин”.
“Управляващият

съдружник на фир-
мата майка “Кварц-
верке” г-н Линде-
ман-Берк ни поста-
ви задача да на-
правим проучване
колко от децата в
местното училище
биха имали инте-
рес да бъдат обу-
чавани при нас по
системата на дуал-
ното обучение. Та-
ка през 2015 г. съ-

брахме родителите на среща и им
предложихме децата им да учат
специалности, които ще могат да им
помогнат в живота. От 26 деца, кои-
то щяха да започват 8-и клас тога-
ва, 13 се съгласиха, което си беше
50% успех от първия път. Така
следващата година положихме на-
чалото на дуалното обучение”, раз-
казват от компанията.
Първата открита специалност е

“Обогатяване на полезни изкопае-
ми”. В началото няколко служители
на “Каолин” доброволно отделят от
времето си, за да обучават децата.
Следващата година обаче вече
всички осмокласници проявяват же-
лание да започнат дуално обучение и
ставаясно,чещеенеобходимапо-се-
риознаматериалнабаза.Заеднолято
компаниятапреобразувапопоследен
стандарт една от административни-
те сгради, която не се използва, в

Инициативите на
дружеството за
местните общности
са ежедневие. Едно
от последните даре-
ния е площадка за
детската градина
във Ветово.

Повече от половината абитуриенти от пър-
вия випуск, завършил дуално обучение в
“Каолин”, избират да работят в компанията.


