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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Сдружение „Средногорие мед индустриален клъстер“ и при никакви обстоятелства не може да
се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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В Елаците-Мед
са ангажирани
1 770 работници
и служители.
Компанията е
сред големите
данъкоплатци
и един от найголемите
инвеститори в
България.
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Българската икономика се намира пред невероятно сериозни
предизвикателства. Държавата ни има нужда от политическа стабилност.
Индустрията ни – от дългосрочна предвидимост. Бизнесът – от ресурси и
перспектива. Нашите общности – от доверие и съпричастност. Как да повишим
своята конкурентоспособност? Коя е рецептата на инвестиционната ни
привлекателност? Къде е потенциалът на младежката ни заетост? С какво да
насърчим социалното предприемачество? Как да подобрим качеството си на
живот?
Глобалните търсачки отговарят мигновено на лесните въпроси. А локалната
търсачка на тежки за нас предизвикателства изисква споделени усилия. Заедно
да измислим нейния алгоритъм. После заедно да напишем и кода. Да заложим
формули за съзидание на споделени ценности. С този медиен проект на нашия
Клъстер, подпомогнат от българските и европейски институции и компании,
искаме да добавим шансове към българската перспектива. Заедно да откроим
талантите, да споделим инструментите, да посочим успехите, да преодолеем
препятствията.
Присъединете се към нас. Станете част от този наш общ проект. Споделете
вашия опит и идеи за иновации и предприемачество, за публичночастно партньорство, за корпоративната социална отговорност, за добрите
индустриални отношения, за новите проекти и програми.
Нека заедно да създаваме ценностите на нашето бъдеще…
Николай МИНКОВ
Средногорие Мед Индустриален Клъстер
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Shared Values стр. 6

НОВИНИ

Учениците от региона отбелязаха
Световния ден на околната среда
Челопеч Майнинг, община Челопеч и Басейнова дирекция за управление
на водите - Източнобеломорски район, Пловдив, организираха за младите
природолюбители празник на открито
за птици, които да монтират в двора на своето
училище.
„В този прекрасен ден бихме искали да се обърнем към вас, младото поколение, с посланието
да се опитаме да се грижим по-добре за нашата планета, да ценим и опазваме нейните ресурси и блага, да бъдем отговорни в действията си“,
каза Елисавета Вълова, мениджър „Опазване на
околната среда“ в рудодобивното и преработвателно дружество.

ченици от четири Средногорски училища отбелязаха Световния ден на околната среда на 5
юни с голям празник. Събитието се проведе в
местността „Корминеш“ в Челопеч по инициатива на Челопеч Майнинг и със съдействието на
община Челопеч. Съорганизатор на проявата беше Басейнова дирекция за управление на водите - Източнобеломорски район, Пловдив.
Учениците от основните училища в Челопеч и
Чавдар, начално училище „Тодор Влайков” и
СОУ „Сава Ц. Савов“ от Пирдоп и представители на организацията на Български червен кръст
в Мирково разговаряха и споделяха знанията си
за околната среда и биоразнообразието, докато
се забавляваха в образователни отборни игри и
викторини с интересни въпроси и много награди. Учениците имаха възможност да научат нови
за тях факти за природата и опазването на околната среда. По-късно всички отбори в оспорвана надпревара сглобяваха къщички и хранилки
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Гост на събитието беше г-жа Атанаска Тунтова,
директор на Басейнова дирекция за управление
на водите - Източнобеломорски район, Пловдив.
Тя сподели интересни факти за Световния ден на
околната среда и поздрави учениците за желанието им да допринесат с действията си за опазване
на околната среда. На празника присъстваха още
Нина Калоянова, секретар на община Челопеч,
Цветелина Лилова, еколог в общината, представителите на отдел „Опазване на околната среда“ в
Челопеч Майнинг, Георги Семерджиев и Атанас
Стоев, Весислава Панджерова, директор на ОУ „Св.
Св. Кирил и Методий“ в Челопеч и преподаватели от различните училища. Учениците от Челопеч представиха като домакини природните забележителности в околностите на родното си място.
Експертът от Басейнова дирекция Младен Ангелов показа на учениците как се наблюдават и определят видовете птици в естествената им среда. Той разказа интересни факти за птиците, техните местообитания и начина им на живот. Учениците имаха възможност да споделят знания и
да научат интересни факти от света на околната среда, участвайки в организираната викторина с интересни въпроси и много награди. В отборна игра представители на различните училища имаха задача да подредят правилно хранителна верига, а по-късно всички отбори в оспорвана надпревара сглобяваха къщички и хранилки за птици, които да монтират в двора на своето училище.

Shared Values стр. 7

НОВИНИ

Още един багер „Либхер“
в рудник „Асарел“
Инвестицията в модерната минна техника е за над 2,6 млн. евро

Новият хидравличен багер Liebherr Litronic R9250–
437 има дизелов двигател и права лопата с обем от
14 куб.метра и основна стрела над 6 метра. Това е
поредната придобивка с марка „Либхер“, след като от 2005 до 2010 г. в рудник „Асарел“ бяха пуснати три електрически багера с обем на кофата от
17 куб. м.

ов багер „Либхер“ за над 2,6 млн. евро бе
пуснат в експлоатация в „Асарел-Медет“ АД на 14
май т.г. Лентата прерязаха изпълнителният директор на компанията д-р инж. Лъчезар Цоцорков, кметът на Панагюрище Никола Белишки и Аксел Дьолкен – търговски директор „Минни машини“ на „Либхер”. „На добър час“ пожела и Красимира Цанева –
управител на „Алки-Л“, изключителен представител на „Либхер“ за България. Сред гостите бяха още
председателят на Общинския съвет Веселина Ралчева, общински съветници, ръководствата и членове на Сдружение на предприемачите, Ротари клуб и
Лайънс клуб в Панагюрище.

„Внедряването на високопроизводително оборудване от последно поколение е наш основен приоритет, защото това е пътят към максимално ефективно оползотворяване на наличните запаси и към
стратегически важното за целия регион удължаване
живота на мината“, подчерта изпълнителният директор на „Асарел-Медет“. Д-р инж. Лъчезар Цоцорков заяви, че всяка година в дружеството се разработват инвестиционни програми за устойчиво развитие в седем направления: „Качество, производителност, себестойност“, „Развитие на минерално-суровинната база“, „Енергийна ефективност“, „Екология“, „Безопасност и здраве при работа“, „Развитие
на човешките ресурси“ и „Корпоративно развитие“.
По тях за тази година са планирани инвестиции в
размер на 83 млн. лева, след като през 2012 г. изпълнението на програмите за устойчиво развитие
бе за 50 млн. лева.
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Shared Values стр. 8

НОВИНИ

„Геотехмин“ и ММТЕС подписаха
споразумение за сътрудничество
Българската и японската компания ще работят съвместно
по изграждането на пречиствателни съоръжения
за отпадъчни води и извън България

рупата фирми Геотехмин и японската компания Мицубиши Матириълс Текно Корпорейшън
(ММТЕС) ще работят съвместно по изграждането
на пречиствателни съоръжения за отпадъчни води в и извън България, а също и по други значими проекти. Управителят на Геотехмин д-р инж.
Цоло Вутов и президентът на ММТЕС г-н Йошиаки Инаба скрепиха тази договореност с рамково
споразумение за дългосрочно техническо сътрудничество. Официалната церемония през май т.г.
беше уважена от Н. Пр. Такаши Коидзуми, извънреден и пълномощен посланик на Япония у нас.
„От 2012 г. ММТЕС и групата фирми Геотехмин
строят в рудник „Елаците“ пречиствателна станция за отпадъчни води и поддържат стабилни и
ползотворни отношения помежду си. С подписването на настоящото споразумение тяхното сътрудничество в областта на третирането на отпадъчни води ще излезе извън границите на България“, каза Н. Пр. Такаши Коидзуми.
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Пречиствателната станция, която се изгражда от
дъщерната компания Геострой АД, предстои да
бъде завършена до края на тази година. Тя ще
работи по иновативна за България технология
на Мицубиши Матириълс Текно Корпорейшън.
Методът на пречистване чрез рециркулация на
утайката и високото ниво на автоматизация на
технологичните процеси ще осигурят постоянни
параметри на очистване на отпадъчните води.
С подписването на споразумението за техническо сътрудничество се отварят възможности за
партньорство между Геотехмин и ММТЕС и в
други сфери.
„Групата фирми Геотехмин извършва широк обхват от дейности, които са много сходни с нашите. Убеден съм, че можем да работим заедно по различни проекти”, заяви президентът на
ММТЕС Йошиаки Инаба.

Shared Values стр. 9

НОВИНИ

„Аурубис България“ инвестира
в нова пречиствателна станция
Стартира изграждането на съоръжение за
пречистване на отпадъчните води от дъждовнодренажната канализация на компанията
водоприемник. Към момента в съществуващите
пречиствателни станции на територията на завода се третират всички производствени и битови
отпадъчни води.
На събитието присъстваха представители на проектния екип от страна на Аурубис България АД
и Аурубис Инженеринг ЕАД, на консорциума изпълнител ПОРТ Билд Инженеринг, който е съставен изцяло от фирми от региона (Полистрой 21,
Олопласт, Реиж, Транс Билд и Химгардсистем),
кметът на Община Пирдоп Цанко Цанов и главният инженер Стоил Карагьозов.
Протоколът бе подписан от Цветан Велков - ръководител на проекта от Аурубис България АД, Атанас Костадинов – ръководител строителен надзор
от Аурубис Инженеринг ЕАД, Стоил Карагьозов –
Община Пирдоп и Иван Велин – представител на
консорциум ПОРТ Билд Инженеринг.

а 4 юли в Пирдоп с първа копка и протокол за откриване на строителна площадка стартира реализацията на проекта за изграждане на
Пречиствателна станция за отпадъчни води от
дъждовно-дренажната канализация на Аурубис
България.
Общата сума на инвестицията е 6,3 млн. евро, а
продължителността на строителните дейности се
предвижда да бъде в рамките на 300 календарни
дни от датата на стартирането им. Чрез реализацията на проекта с екологична насоченост, дъждовно-дренажните води от цялата промишлена
територия на компанията ще се насочат към новата пречиствателна станция за третиране до постигане на параметри за заустване във водоприемник Кисело дере, категория ІІ.

Пречиствателната станция за отпадъчни води от
дъждовно-дренажна канализация ще бъде изградена в южната част на територията на завода.
Проектният й капацитет е 216 куб. м/час. Проектът предвижда буферни басейни за задържане на
цялото водно количество при проливни дъждове – в района на станцията се предвижда да има
два такива с общ обем от 32 000 куб. м и други два с капацитет съответно от 13 000 куб. м и
1 500 куб. м. Технологията, проектът и оборудването, са разработени от фирма ,,ЕnviroChemie”.
Процесът ще бъде напълно автоматизиран. Софтуерът за управление е PCS-7, V8 на фирма
,,Siemens“ и ще бъде внедрен от Групата по автоматизация на Аурубис България АД.

С предвидената съвременна технология се очаква да бъде постигнато ниво на пречистване повисоко от изискванията за съответната категория
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Shared Values стр. 10

НОВИНИ

„Оптикс“ АД отпразнува
15-годишнината си
Компанията ще инвестира 2,7 млн. лв.
в нова база в Божурище

Дружеството планира да вложи 2,7 млн. лв. и да
разкрие 14 работни места в новата си база в Божурище, където ще организира производство на оптични уреди и елементи и фотографска зона. Компанията има три производствени площадки в района на Панагюрище, където работят над 450 души,
а с новия си проект ще започне работа и в София.

а 21 юни в двора на Индустриална зона
„Д-р Чочев“, Панагюрище, целият екип на производителя на оптико-електронни изделия за военни и граждански цели „Оптикс“ АД се събра, за
да отбележи 15 години от основаването на фирмата. Близо 460 специалисти, инженери и мениджъри присъстваха на празника, посветен на успехите през годините. Равносметка на постигнатото и
пожелания за успехи изказа инж. Иван Чолаков –
изпълнителен директор на „Оптикс“ АД.
„В „Оптикс“ АД работят хора, които с готовност
приемат предизвикателствата на постоянното квалификационно израстване. В „Оптикс“ работят мениджъри, които създават високо мотивирани екипи. Резултатът е рентабилно производство, което
ни дава възможност да правим инвестиции в найсъвременна техника и технологии. Чакат ни много работа и много успехи“, каза инж. Чолаков в обръщението си към гостите на празника. „Оптикс“
планират сериозни инвестиции в производство.
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„Оптикс“ е създадена през 1998 г. В предприятието се прави всичко - от проектиране и развойна
дейност до изготвяне на прототип и последващо
серийно производство. Компанията е лидер в термооптиката за ловни нощни уреди. Тя е единственото предприятие в България, което разработва и
произвежда цялата гама специална оптика за нуждите на армията и полицията - от очила и бинокли за нощно виждане до лазерни системи за контрол и наблюдение. От 2004 г. в Панагюрище работи и джойнт венчър за производство на медицински уреди и системи за ендоскопия с участието на
„Оптикс“ и германска фирма. Компанията е печелила три пъти приза „Иновативно предприятие на
годината“. Около 90% от продукцията е предназначена за износ към Западна Европа и САЩ.
За последните няколко години фирма „Оптикс“ е
инвестирала близо 6 млн. лв., а в най-близко бъдеще изпълнителното ръководство на дружеството
планира откриване на нова производствена сграда
с модерен дизайн и стартиране на работата по проект „Оптично производство – Божурище“.

Shared Values стр. 11

НОВИНИ

Община Челопеч с два
сертификата по ISO
Челопеч вече има възможността да се включи
в електронното правителство и да осигурява
изпълнението на услуги по електронен път

а по-малко от година работа, община Челопеч разработи, внедри и сертифицира в общинската си администрация интегрирана система за
управление на качеството и информационната
сигурност, отговарящи на международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005. Община
Челопеч е първата в региона, която покрива изискванията за сертифициране по стандартите.
В края на миналата година бяха осъществени Одит Етап І и Етап ІІ, резултатите от които
показват нулев брой критични и второстепенни несъответствия и две препоръки. През месец януари 2013 г. община Челопеч бе сертифицирана по двата стандарта със срок на валидност от 18.01.2013 до 17.01.2016 г. С въвеждането на стандартите се гарантира целостта, доброто структуриране и подредба на информацията, необходима при работата на общинската администрация, осигурява се конфиденциалност и
непрекъснатост на работата, дори при настъпва-

не на непредвидени обстоятелства. Намалява и
рискът от загуба на информация при възникнали инциденти.
Допълнителни предимства, които си гарантира община Челопеч след сертифицирането си, са
по-добрата организация на вътрешните данни, за
да бъде сигурността им на по-високо ниво, както
и подобряване на управлението на по-важните
компоненти, съставляващи работата на общинската администрация – работата с физически и
юридически лица; разработване и поддръжка на
информационни системи; управление на риска и
добавяне на стойност при последващо кандидатстване по оперативни програми и проекти.
След стандартизирането си по международните
стандарти ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005, община Челопеч вече има възможността да се включи в електронното правителство и да осигурява
изпълнението на услуги по електронен път, като тези ще бъдат новите предизвикателства, за
справянето с които се ангажира община Челопеч.
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Shared Values стр. 12

СЪБИТИЯ

Индустрията и
енергетиката търсят
браншово обединение
Нуждата от почасов енергиен пазар, бумът на
възобновяемата енергия, непоследователността
в държавните политики и крос-субсидирането в
енергетиката бяха сред основните проблеми, очертани
на първия годишен форум „Индустрия и енергетика“,
организиран от БФИЕК

2030
Според прогнозите
на ЕС, до 2030 г.
общността ще
разчита на 50% на
твърди горива –
въглища и нефт.
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ипсата на общо браншово обединение между индустрията и енергетиката, нуждата
от почасов енергиен пазар, бумът на възобновяемата енергия, непоследователността в държавните политики и крос-субсидирането в енергетиката бяха сред основните проблеми, пред които
българската индустрия е изправена. Това бе едно
от заключенията, до които достигнаха лектори и
участници в първия годишен форум „Индустрия
и енергетика“, провел се 14.06.2013 г. в столичния хотел „Шератон“. Събитието беше организирано от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) и „Средногорие Мед Индустриален Клъстер“.

Основната цел на събитието беше в дискусионна форма да бъдат представени настоящата държавна политика и пазарни регулации в енергетиката, позициите на производители, търговци
на електроенергия и промишлени консуматори, както и да се обсъдят възможностите за съвместни действия за преодоляването на съществуващите дисбаланси. След края на двата дискусионни панела, специално внимание беше отделено и на технологиите в областта на енергийния мениджмънт и енергийно ефективните приложения за индустриалния сектор, като водещи
компании представиха своите услуги и решения.
Основните акценти в събитието бяха:
\ Ценовата политика
\ Мрежовите цени и добавки
\ Директните и индиректните разходи за CO2

Shared Values стр. 13

СЪБИТИЯ

Ресурси
Константин
Стаменов от БФИЕК
очерта дефицити
в употребата на
първични енергийни
ресурси

\ Статуквото на електроенергийния пазар и бъдещото развитие
\ Възможностите пред индустриалните потребители на средно напрежение
Константин Стаменов от БФИЕК очерта дефицити в употребата на първични енергийни ресурси. „Само 4% се падат на природния газ в България. Освен на внос и развитие на преносна инфраструктура, трябва да се мисли повече за местен добив, било то конвенционален или неконвенционален. Според прогнозите на ЕС, до 2030 г. общността ще разчита на 50% на твърди горива – въглища и нефт. Трябва да се запитаме защо във времена на изключителна подкрепа за зелената енергия
наблюдаваме „ренесанс“ на въглищните централи
и дали не бива да се преосмислят мерките и целите в духа на стратегията 20/20/20“, каза Стаменов.

Цената на газа в Европа е една от причините
за застоя на икономиката, като в същото време
в България индустрията е натоварена с все повече индиректни разходи, свързани с енергийното потребление. Д-р Мукунд Багват от „Аурубис България“ сравни ситуацията в Европа с възраждането на индустрията с разпространението
на шистовия добив в САЩ, като заяви, че трябва да се мисли в посока на поддържане конкурентоспособността на индустрията. „В Германия
цената на газа е по-ниска, отколкото в България,
а има предвидени помощи за индустрията, като минодобива например, които са енергоемки и
са заплашени от прекомерно утежняване заради
въглеродните политики. Те например не заплащат добавка за зелена енергия“, каза д-р Багват.
Делът на добавките за преференциална енергия
във формирането на цената на електроенергията
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Shared Values стр. 14

СЪБИТИЯ

Цена
Цената на газа в
Европа е една от
причините за застоя
на икономиката

е проблем, тъй като изкривява стойностите на
енергията и възпира износа. „Само за последните 4 години делът на добавките в ценообразуването е нараснал 9 пъти, България е на трето място по този показател в ЕС“, каза Иванка Диловска
от Института за енергиен мениджмънт.
За създаването на браншово обединение, било
то под формата на асоциация или камара, между
индустрията и участниците в енергетика се обяви Николай Минков, изпълнителен директор на
„Средногорие мед индустриален клъстер“. Според него, дори девет години след старта на либерализацията в електроенергийния пазар, енергоемката индустрията все още не е достатъчно
организирана и не успява да си партнира добре
със сектора на енергетиката. Според него, индустрията би трябвало да играе равностойна роля за създаване на благоприятна пазарна среда,
пазарни отношения, взаимопомощ и корекции в
развитието на единия и другия сектор. Николай
Минков също подчерта, че има необходимост от
по-добри професионални и индустриални отно-

шения в енергетиката и индустрията. Според него, трябва да се наблегне на гилдиите и на саморегулацията в отделните подсектори, за да се
прекрати турбуленцията в сектора. При липса на
фундаментални фактори като здрав административен капацитет и браншов съюзи, които да работят активно с администрацията, няма как да
проработят конкретните инструменти като технически анализи, ценови профили, товарови графици, дисбаланси и балансиращи групи.
Генерален партньор на събитието бе „Аурубис
България“ АД. Партньори на събитието бяха: ЧЕЗ
Трейд България, ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп,
Фреа Акспо, Siemens и Дънди Прешъс Метълс
Инк. – канадска публична миннодобивна компания, която развива своята дейност у нас чрез двете си дъщерни дружества – Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД и Болкан Минерал енд Майнинг ЕАД.
Людмила ЗЛАТЕВА

ПОЗИЦИЯ НА БФИЕК ЗА НОВИЯ ЦЕНОВИ МОДЕЛ
Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) поиска от
властта „Пътна карта”, която да предложи дългосрочни и устойчиви решения за проблемите
в енергетиката и да отразява препоръките на Европейската комисия и Световната банка
за реформа в енергийния сектор. Според асоциацията на големите енергийни консуматори,
управляващите трябва да изработят такава пътна карта до месец-два. В писмо до
председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Анжела
Тонева БФИЕК посочва, че промените в модела за образуване на цените на тока, които ще се
приложат за тарифите от 1 август, са краткосрочни.
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Shared Values стр. 15

СЪБИТИЯ

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА „ИНДУСТРИЯ И ЕНЕРГЕТИКА“
I дискусионен панел:
Индустриална политика за
българската индустрия –
ролята на достъпа до енергия
и ефектите от политиките
за климата – „Да съхраним
конкурентоспособността
на българската индустрия“
(Ценова политика, мрежови
цени и добавки, директни и
индиректни разходи за CO2); Модератор: Константин Стаменов, председател на УС на БФИЕК
Основна презентация: Мукунд Багват, Аурубис България
Основни теми:
\ Европейска визия и политика за индустриална конкурентоспособност
\ Модели за намаляване на негативните ефекти от директните и индиректни разходи за
CO2 и политиките за отраслите засегнати от carbon leakage
\ Регулаторна политика по веригата на енергийните доставки
\ Перспектива за развитие на мрежовите цени и добавките към тях
\ Политика за интеграцията на ВЕИ предпоставка за конкурентоспособна индустрия
\ Европейски модели за преразпределение на разходите за ВЕИ
\ SEMAN S.A. и нейният опит в системите за енергийна ефективност
Участници в панела:
Райна Ангелова – Министерство на околната среда и водите,
Иванка Диловска – Институт за енергиен мениджмънт,
Атанас Георгиев – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Константинос Сациос – SEMAN S.A.
II дискусионен панел: Електроенергиен пазар – баланс между либерализация и ререгулация
Модератор: Константин Делисивков, Българска федерация на индустриалните енергийни
консуматори; Встъпителна презентация: Николай Минков, Средногорие мед индустриален клъстер

4

Само за последните
4 години делът
на добавките в
ценообразуването
е нараснал 9 пъти

Основни акценти:
\ Роля на регулатора в сегашния и бъдещ пазарен модел
\ Либерализиран електроенергиен пазар – състояние и перспективи
\ Правни и нормативни предизвикателства пред новия пазарен модел
\ Планиране и управление на потребителските товари
\ Балансиращи групи и възможности за оптимизация
\ Продуктови профили – роля на производителите, търговците и потребителите на електроенергия
\ Достъп на стопански потребители до свободния пазар – стимули и пречки
Участници в панела:
Диана Чобанова – ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп,
Виктория Поповска – Електроенергиен системен оператор,
Калоян Кънев – Фреа Трейдинг, собственост на AXPO AG,
Радослав Миков – адвокатско дружество Волф Тайс
Владимир Дичев - ЧЕЗ Трейд България
Дискусия и закриване на форума; Обяд с възможности за делови срещи и контакти
Презентациите са на адрес: http://ie.bfiec.org/
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Shared Values стр. 16

СЪБИТИЯ

60-та годишнина на
МГУ „Св. Иван Рилски“
Достойните за пример отношения с индустрията
и адекватният отклик на техните потребности
е доказана традиция и висока отговорност
за Университета

а 06.06.2013г. се проведе тържественото честване на 60 годишния юбилей на
Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. Тържеството се състоя в зала „Роял“ на хотел „Шератон“. Тържественото честване започна с приветствено слово на проф. д-р Любен Тотев, Ректор на Университета. След тържествените слова на проф. д-р Любен Тотев, уважаваните

16 SHARED VALUES [ АВГУСТ 2013 ]

Народни представители; Посланици; Членове на
Настоятелството; Ректори; Академици, Професори; партньори от бизнеса; Кметове; представители на държавната администрация и специалните ни гости от Русия, Германия, Сърбия и Румъния, поднесоха своите академични поздрави и
дарове в чест на юбилея.
Кулминацията на тържеството бе връчването от
Ректора на отличителния „Златен знак“ на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ за
цялостен принос в развитието на Университета.

Shared Values стр. 17

СЪБИТИЯ

60
На 6 юни 2013 г.
се проведе
тържественото
честване на 60
годишния юбилей на
Минно-геоложкия
университет „Св.
Иван Рилски“

РЕЧТА НА РЕКТОРА: „С ЛЮБОВ КЪМ ЗНАНИЕТО“
Скъпи студенти, преподаватели,
колеги и приятели, 60 години
са достойна възраст за
осмисляне! В юбилейно издание
с гордост и академично
удовлетворение отбелязвам
обстоятелството, че МГУ „Св.
Иван Рилски“ – нашата минна
Алма матер, в продължение
на шест десетилетия успешно
подготвя специалисти в
областта на минното дело и
геологията. Възпитаниците на
Университета имат решаващ дял
в изграждането на минерално-суровинната база на България. Значителен брой студенти,
включително чуждестранни, са получили образование в нашия университет. Те са допринесли
за развитието на съответните отрасли в своите страни. През тези 60 години МГУ „Св.Иван
Рилски“ се утвърди като безспорен център за научни изследвания в минерално-суровинния
отрасъл. Благодарение на добрите традиции, наследени от нашите предшественици, както
и на богатия и разностранен опит на поколения университетско преподаватели, успяхме да
преодолеем сложното и противоречиво време и да приемем предизвикателствата на ХХI век.
Днес МГУ „Св.Иван Рилски“ е авторитетна и умно изградена образователна,
научноизследователска и административна система.Студентите се обучават в бакалавърски,
магистърски и докторантски програми, успешно конкуриращи тези в страната и
европейските държави.Университетът изгражда и поддържа учебна и лабораторна база,
отговаряща на съвременните изисквания на водещи европейски и световни университети.
Високообразовани учени и професионалисти с утвърдени контакти в страната и чужбина
създават и възпитават млади специалисти с широкопрофилна квалификация и стабилни
професионални знания. Достойните за пример отношения с индустрията и адекватният
отклик на техните потребности е доказана традиция и висока отговорност за МГУ „Св.Иван
Рилски“. Във времена, когато именно науката превръща миннодобивната дейност в модерна
и високотехнологична индустрия, Университетът дава на своите възпитаници качествено
образование, признато в цяла Европа, ориентирано към нуждите на родната икономика.
Нашият университет е важна част от европейската образователна система образователна
система и световна наука и практика. Доказателство за това е широките международни
контакти, които МГУ поддържа с водещи университети, научни институции и компании,
участието на университета в различни проекти. В юбилейната 2013 г. отдаваме заслужена
почит и уважение към цялата академична общност – бивши и настоящи преподаватели,
научни сътрудници и служители на Университета, към хилядите му възпитаници и партньори.
В своя дълъг сложен път Университетът ни е минал през многобройни трансформации и
предизвикателства, но винаги оставал верен на своя стремеж – издигане на своята престиж
и усъвършенстване на българската наука и образование. 60 години са достойна възраст за
осмисляне на миналото и традициите, но и на бъдещите предизвикателства. Те са и важен
повод да си пожелаем здраве, професионално щастие и успехи по пътя на мъдростта. Нека
светлата диря, оставена от нашия покровител св. Иван Рилски, да помага Университетът
ни да продължава да пали искрата на любовта към знанието и да подкрепя неговите
възпитаници по пътя им на авторитетни специалисти в една уникална област.
Проф. д-р Любен ТОТЕВ,
Ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“
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Shared Values стр. 18

СЪБИТИЯ

21000
От създаването на
университета досега
са подготвени над
21 000 инженери

ИСТОРИЯ
Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“
съществува като самостоятелна образователна
институция от 1953 г. За тези 60 години той се
утвърждава като учебен и научен център, където
се подготвят инженери по геоложки, минни и
електромеханични специалности, провеждат се
фундаментални и приложни научни изследвания и
се осъществяват всички форми за следдипломна
квалификация. Доброто съчетание на една обща
инженерна подготовка с по-тясно профилирани
знания и умения дава широки възможности за
реализация на завършилите университета в страната
и в чужбина. От създаването на университета досега
са подготвени над 21 000 инженери, реализиращи
се в областта на геологията, минното дело, в
енергийно-суровинния отрасъл, гражданското и
промишлено строителство, опазването на околната
среда и др., сред които граждани на близо 40
държави от Европа, Азия, Африка и Южна Америка.
Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“
е защитил правото си да обучава по всички образователни степени. По продължителност
и обхват те съответстват на степените давани в университетите на САЩ и Европа. Във
Филиал - гр. Кърджали, който е основно звено в структурата на МГУ, се обучават студенти
по образователно-квалификационната степен бакалавър. Първата основна квалификационна
степен е бакалавър и се получава след 4 (4,5) годишен курс на обучение. Тази образователна
степен се дава по основните 17 специалности на университета. При успешно положени
изпити, изработени и защитени проекти и дипломна работа се получава държавна диплома
и степен „бакалавър”. Завършилите бакалавърска степен са високо квалифицирани кадри за
производството. Магистър е втората образователно-квалификационна степен. Обучението е
с продължителност 1 (1,5) години след завършване на бакалавърската степен. При успешно
положени изпити, изработени и защитени проекти и дипломна работа се получава държавна
диплома и степен „магистър”. Третата образователна и научна степен включва обучение
на докторанти. Обучението е по индивидуален план, като на завършилите се присъжда
образователна и научна степен доктор, съответстваща на PhD от САЩ и Европа
С решение на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация
от 10.01.2013 година на МГУ „Св. Иван Рилски“ се дава редовна институционална акредитация
с оценка 8.72 и правото да обучава в образователно-квалификационните степени –
„бакалавър“ и „магистър“, до 10.01.2018 г. Международните контакти на МГУ са много
активни в областта на обучението и изследванията с университети и научни институции от
Германия, Австрия, Русия, Испания, Полша, Румъния, Словакия, Унгария, Сърбия, Македония,
Англия, САЩ, Франция, Турция, Гърция и др. МГУ „Св. Иван Рилски“ има контакти с европейски
научни и образователни организации чрез програмите European Scientific Foundation, TEMPUS,
CEEPUS, SOCRATES, COPERNICUS и др.
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Shared Values стр. 19

СЪБИТИЯ

Бяха удостоени бивши Ректори, Членовете на настоятелството, Ректори на партньорски университети от България и чужбина, и на представители от Държавната администрация. Седмица
преди това, на 29.05.2013 г. в двора на Минногеоложки университет Св. Иван Рилски с пищно
тържество беше отбелязан 60 годишният юбилей
от създаването на университета. Бяха връчени
награди на студенти и преподаватели:

\ Награждаване на Отличен студент за 2013 г.
60 год. МГУ
\ Награждаване на Най-добър преподавател
\ Награждаване на Най-академично активен студент
\ Връчване плакети на Председателите на студентски съвети
\ Награждаване на първенците от футболния
турнир
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Shared Values стр. 20

ПРЕДСТАВЯНЕ

Средногорие Мед
Индустриален Клъстер
Организацията е платформа за коопериране на
интересите и възможностите на членовете за повишаване
на конкурентоспособността и потенциала на икономиката
на Средногорието

8000
Членове на
организацията
са едни от найголемите
корпоративни
работодатели
в страната,
осигуряващи заетост
на над 8 000 лица
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редногорие Мед Индустриален Клъстер
е сдружение с нестопанска цел, инициатива на големите индустриални предприятия от района
на Централното Средногорие: „Асарел – Медет“
АД, „Аурубис България“ АД, „Елаците – Мед“ АД,
„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и „Геотехмин“ ООД.
Организацията е платформа за коопериране на
интересите и възможностите на членовете за повишаване на конкурентоспособността и потенциала на икономиката на Средногорието чрез
интегрирането в общи социални и икономически проекти на дружествата, определящи икономическия профил на района на Централна Средна гора: базовите производства за добив и прера-

ботка на медни, злато-съдържащи руди и меден
концентрат, високотехнологичните компании за
производство на оптични, оптикомеханични и
оптикоелектронни системи и изделия, обслужващи промишлените производства фирми; научноизследователски и образователни организации,
както и представители на местната власт. Членове на организацията са едни от най-големите
корпоративни работодатели в страната, осигуряващи заетост на над 8 000 лица.
Членове на клъстера са: „Асарел – Медет“ АД,
„Аурубис България“ АД, „Елаците – Мед“ АД,
„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, „Геотехмин“ ООД „Оптикс“ АД, „Оптикоелектрон“ АД,
„Евротест – Kонтрол“ ЕАД, “Ер Ликид България“
ЕООД, „Енергео“ ЕООД, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Общините Антон,
Златица, Мирково, Панагюрище, Пирдоп, Челопеч, Чавдар и Стрелча.

Shared Values стр. 21
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

www.eufunds.bg
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ПРЕДСТАВЯНЕ
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

Проект: К-02-18/09.01.2013 г. (BG161PO003-2.4.01-0029-С0001), „Укрепване на административното тяло и популяризиране
на „Средногорие Мед Индустриален Клъстер“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз
чрез „Европейски фонд за регионално развитие” и от националния бюджет на Република България.

Сдружение „Средногорие мед индустриален
клъстер“ изпълнява проект по ОП „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
„Европейски фонд за регионално развитие“ и от
националния бюджет на Република България
На 09 януари 2013 г. Сдружение „Средногорие
мед индустриален клъстер“ сключи договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
с Министерство на икономиката, енергетиката и
туризма чрез Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Изпълнението на
проект „Укрепване на административното тяло и
популяризиране на Средногорие мед индустриален клъстер“ ще подпомогне развитието на организацията, чрез повишаване на административния капацитет и оперативната дейност; ще
допринесе за популяризирането на Клъстера и
не на последно място ще укрепи взаимовръзките между членовете.
Дейностите, заложени в проекта, целят:
\ Развитие на Клъстера, посредством укрепване на административното тяло и назначаване на двама служители със съответните компетенции;
\ Укрепване на взаимовръзките между членовете чрез организирането на функционални
комитети, съсредоточени в областите: околна среда и устойчиво развитие, здравословни
и безопасни условия на труд, управление на

веригата на доставки и логистика, енергийна
ефективност и енергиен мениджмънт, човешки ресурси и образование, изследвания и технологично развитие;
\ Популяризиране на дейността на организацията, провличане на нови членове и изграждане на национални и транснационални връзки, с цел надграждане и усвояване на съвременни знания и интегриране на всички заинтересовани страни за развитието на регионална икономика на Средногорието. За достигане
на тези цели по проекта се изпълняват дейности за издаване на списания за индустрия,
клъстери и конкурентоспособност, които ще
се разпространяват безплатно до всички заинтересовани страни; ще се изработят информационни и печатни рекламни материали и
презентационен клип и ще се изгради информационна база данни. Предстои посещение на
Европейската клъстерна конференция.
Образованието е приоритет в дейността на
Клъстера. Предстои да се изготви инвестиционна стратегия за създаването на учебно заведение на територията на района на Средногорието - „Средногорие Колеж“, което ще спомогне в
голяма степен за преодоляването на недостига
от професионални кадри за индустрията. Общата стойност на проекта е 200 130,73 лв. Размерът
на безвъзмездната финансова помощ е приблизително 145 922,00 лв. Продължителността е 24
месеца.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Сдружение „Средногорие мед индустриален клъстер“ и при никакви обстоятелства не може да
се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Shared Values стр. 22

ПРЕДСТАВЯНЕ

Община Панагюрище
Градът е значителен регионален икономически център

бщина Панагюрище е разположена в
централната част на Средна гора, в Панагюрската
котловина по поречието на р. Луда Яна. Средната
надморска височина е 683 м. От общата територия на общината най-голям е относителният дял
на горския фонд – 46,69%. При посещението си в
Панагюрския край през миналия век, проф. Константин Иречек казва, че тук са най-разкошните
букови гори, които е виждал. На територията на
общината са разположени и няколко лечебни минерални извора. Градът възниква в началото на
османското владичество и отбелязва разцвет като търговско-занаятчийско селище през Възраждането. Възрожденската атмосфера е съхранена
в множество къщи и църкви - архитектурни паметници с национално значение, строени от майстори-зидари от Банско и Брацигово и украсени
от майстори-резбари от Дебър и Струга. На 5 км.
южно от Панагюрище могат да се видят останките от крепостта „Красен“ – военен, административен, стопански и духовен център през късната античност и средновековието.

46,69%
От общата територия
на общината
най-голям е
относителният дял
на горския фонд –
46,69%

22 SHARED VALUES [ АВГУСТ 2013 ]

Понастоящем Панагюрище е значителен регионален икономически център. Там се намира
единствената в България Геомагнитна обсерватория към Геофизичния институт при БАН, която
е член на Международната асоциация по геомагнетизъм и аерономия (IAGA) и е включена в световната мрежа на магнитни данни. Административният център Панагюрище се намира на 87 км
от столицата София, на 78 км от Пловдив и на 42
км от областния център Пазарджик. Територията е 598,6 кв. км. В общината има 9 населени места: Панагюрище (административен център), селата Бъта, Баня, Попинци, Левски, Елшица, Поибрене, Оборище, Панагюрски колонии.
ИСТОРИЯ
Панагюрище e град, съчетал щедри природни дадености, уникално културно-историческо наследство и богати традиции с модерна инфраструкту-

ра, предприемаческа активност и икономически
потенциал. Панагюрище е град, познат още от
древността. Тук през 1949 година е открито световноизвестното Панагюрско златно съкровище,
уникален паметник на тракийската култура и цивилизация.
Мощният духовен и икономически подем през
Възраждането превръщат Панагюрище в център
на Априлското въстание през 1876 година, когато градът за десет дни е столица на България.
Паметно място за всеки българин е и близката местност Оборище, където през април 1876 г.
се провежда Първото българско велико народно събрание и фактически се заражда българската демокрация и парламентаризъм. Панагюрище е град-светиня, който пази и до днес жив духа на българщината. Впечатляваща е „огърлицата“ от възрожденски къщи, които съхраняват национални реликви от Априлската епопея и „найбългарското време“. Уникални културно-исторически и архитектурни паметници са и трите панагюрски църкви. Панагюрище е град с неповторима атмосфера и дух, който днес уверено гради съвременната си визия и все повече се утвърждава като модерен и атрактивен туристически център.
Природните дадености, богатото културно-историческо наследство и сърдечността на хората превръщат Панагюрския край във все по-привлекателна дестинация за български и чуждестранни туристи. Многобройните забележителности ежегодно привличат хиляди ценители на
културно-познавателния туризъм. Предимство
са и удобните исторически маршрути до Стрелча, Старосел, Хисар и Копривщица. Все по-атрактивни стават селският и ловният туризъм. Ловното стопанство в Панагюрище обхваща площ
от 17 500 хектара, в които се срещат благороден
елен, елен-лопатар, дива свиня, сърна, муфлон
и др. В с. Баня се намира седалището на национален клуб “Българско гонче” и гатер-тренажор
за обучение на гончета за лов на глигани. Богатство са и минералните извори в Панагюрище, Баня и Поибрене с доказани лечебни качества при
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Град
Панагюрище е град
с неповторима
атмосфера и дух,
който днес уверено
гради съвременната
си визия

заболявания на опорно-двигетелния апарат, стомашно-чревната система и др. Известно с балнеосанаториумите си е с. Баня, познато като курортно селище още от римската епоха. Чудесни
възможности за туризъм и отдих сред природата предлагат и базите в Панагюрски колонии и
местността Манзул, прочути с разкошните си букови гори и вълшебния въздух, лечебен за дихателни заболявания. В Панагюрска Средна го-

ра се намират върховете Братия – 1519 м и Бунай – 1564 м, от които се открояват незабравими гледки.
Празниците на Панагюрище стартират през м.
април с националния фестивал за млади изпълнители на българска патриотична песен “Родолюбие”, по време на който градът става наистина столица на млада България. На 1 и 2 май тук
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87

Панагюрище се
намира на 87 км от
столицата София, на
78 км от Пловдив
и на 42 км от
областния център
Пазарджик

по традиция се провежда националното честване на годишнините от Априлската епопея и тогава Панагюрище се превръща отново в столица
на България.
ТЕКУЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
1 Интегриран инвестиционен проект във ВиК
сектор за гр. Панагюрище, Община Панагюрище
Номер на проекта: DIR-51011116-73-157, Оперативна програма „Регионално развитие“
Описание на проекта: Целта на проекта е подобряване и развитие на инфраструктурата за
отпадъчни води в гр. Панагюрище. Целта е да
се помогне намаляването на несъответствията
по отношение дела на от населението, включено към канализационна система, посредством
екологосъобразно пречистване и заустване на
битови и промишлени отпадъчни води.
Одобрен бюджет: 55 278 652 BGN
Статус: Дата на приключване - 14.03.2015 г.
2 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище“
Номер на проекта: DIR-5112122-4-70, Оперативна програма „Регионално развитие“
Описание на проекта: Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище, с партньор община
Стрелча.
Партньори: Община Стрелча
Одобрен бюджет: 17 326 712 BGN
Статус: Дата на приключване - 14.09.2015
3 Панагюрище - общински център с устойчива и
екологична градска среда и високо качество на
живот
Номер на проекта: BG161PO001/1.4-09/2012/035,
Оперативна програма „Регионално развитие“
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е постигане на трайно подобряване на качеството на живот в град
Панагюрище чрез продължаване на инициативите на общината за създаване на устойчива,
екологична, достъпна и привлекателна градска среда.
Одобрен бюджет: 4 999 978 BGN
Статус: Дата на приключване - 20.05.2015 г.
4 Панагюрище – столица на свободата
Номер на проекта: BG161PO001/3.1-03/2010/016,
Оперативна програма „Регионално развитие“
Описание на проекта: Общата цел на проекта
е да се диверсифицира регионалният турис-
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тически продукт в Южен централен район за
планиране чрез предлагането на специализиран туристически продукт в областта на културно – познавателния туризъм, базиран на
специфичното и уникално местно наследство,
свързано с Априлското въстание.
Одобрен бюджет: 4 587 577 BGN
Статус: Дата на приключване - 02.02.2014 г.
5 Звено за помощ в домашна среда – Панагюрище
Номер
на
проекта:
BG051PO001-5.1.040141-C0001, Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“
Описание на проекта: Проектът включва поредица от дейности, насочени към създаване на
Звено за услуги в домашна среда в община Панагюрище. В рамките на проекта ще бъде подбран и обучен персонал на звеното от 27 души,
които ще бъдат назначени на трудови договори. В 12 месечен срок ще бъдат предоставени
услуги на 58 потребители. То ще продължи да
работи и след приключване на проекта минимум 2 години.
Одобрен бюджет: 147 436 BGN
Статус: Дата на приключване - 01.08.2014 г.
6 Център за настаняване от семеен тип за деца с
увреждания в град Панагюрище
Номер на проекта: BG161PO001/1.1-12/2011/052,
Оперативна програма „Регионално развитие“
Описание на проекта: Обща цел на проекта е да
се подобри качеството на социалните услуги в
община Панагюрище чрез изграждането на нова, отговаряща на съвременните изисквания и
стандарти и адекватна на нуждите социална
инфраструктура, която заменя институционалната грижа.
Одобрен бюджет: 764 785 BGN
Статус: Дата на приключване - 20.03.2014 г.
7 Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на гр. Панагюрище
Номер
на
проекта:
ВG161PO001/1.4-07
/2010/011-01, Оперативна програма „Регионално развитие“
Описание на проекта: Общата цел на проекта е
повишаване качеството на живот в град Панагюрище чрез създаване на интегрирана планова основа за трайно подобряване на социалните, икономическите, физическите и екологичните характеристики на града с дългосрочно
положително въздействие върху жителите му.
Одобрен бюджет: 456 440 BGN
Статус: Дата на приключване - 23.10.2013 г.
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ПАНАГЮРСКОТО ЗЛАТНО СЪКРОВИЩЕ

Панагюрското златно съкровище, датира от края на IV-ти и началото на III в. пр.н.е. и е намерено
през 1949 година на два километра южно от Панагюрище от тримата братя - Павел, Петко и Михайл
Дейкови. Състои се от девет ритуални съда изработени от чисто злато с общо тегло над 6 кг. От
надпис върху фиала е установено, че съдовете са изработени в град Лампсакос, който се намирал на
Дарданелите на брега на Мала Азия. Четири от ритоните са оформени като глави или като предната
част на животни. Украсата изобразява митологични сцени свързани с известни герои от древността.
На един от ритоните е изобразен тържествения пир в чест на сватбата на Дионис с критската
принцеса Ариадна. Други три изобразяват глава на Амазонка. Най-интересен по форма и украса е
големият амфоровиден съд. Дръжките му са оформени като борещи се помежду си кентаври, а двете
отверстия за изливане на виното намиращи се в основата на съда са оформени като негърски глави.
Между негърските глави е изобразена фигурата на детето Херакъл, борещо се със змията.

Туризъм
Многобройните
забележителности
ежегодно привличат
хиляди ценители
на културнопознавателния
туризъм

Предметите от Панагюрското съкровище са комплектовани като изключително богат и с висока
художествена стойност сервиз за ритуални приношения. Не се знае по какъв път са достигнали
до нашите земи тези предмети - като военна плячка или по пътя на търговски обмен, както и кой
е бил техният собственик? Въпрос представлява и какво е принудило собственика да го скрие
в земята? На всички тези въпроси точен отговор не можем да получим, можем само да гадаем,
но това не ни пречи да им се наслаждаваме като на едни високо художествени и уникални
свидетели на древността. На 16 април 2012 г. в град Панагюрище официално отвори врати
експозицията „Панагюрско златно съкровище”, в която са подредени световноизвестните девет
тракийски съда. Договорено е тракийското злато да се завръща всяка година поне за месец.
През останалото време в залата ще се експонира златното му копие, изработено и маркирано от
експерти на Националния исторически музей. Изграждането на залата-трезор и изработката на
златното копие са финансирани с дарение от „Асарел-Медет“ АД.
От второто си раждане на 8 декември 1949 година до днес съкровището триумфално шества
в музеите и галериите на повече от 40 световни столици и градове - Рим, Париж, Лондон, Ню
Йорк, Москва, Берлин, Прага, Будапеща, Токио, Мексико сити, Ню Делхи, Монреал, Мадрид, Бостън,
Детройт, Хелзинки ... Навсякъде по света то изтръгвало възхищение. Панагюрското съкровище и
днес привлича вниманието на учените - археолози и изкуствоведи по света, с въпросите, които
поставя, а липсата на еднозначен отговор създава атмосферата на тайнственост, която витае
около него.
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ПРЕДСТАВЯНЕ

Минно-обогатителен
комплекс „АсарелМедет“ АД
„Асарел-Медет“АД - първата и най-голяма акционерна
компания в България за открит добив и обогатяване
на медни и други руди работи вече близо половин век

ЕВИЗ НА КОМПАНИЯТА:
„От природата - за хората, от хората - за природата!”
МОТО НА КОМПАНИЯТА:
„Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме!”

600
За периода 1999 2012 г. „АсарелМедет“ АД инвестира
над 600 млн. лв.
в модернизация
на технологичния
цикъл, екологията,
условията на
труд, енергийната
ефективност,
развитието на
човешкия капитал
и корпоративно
развитие
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МИСИЯ
„Асарел-Медет“ АД е основен фактор за социално-икономическото развитие и облика на община Панагюрище и Пазарджишка област, има структуроопределящо
значение и уникално място в българската икономика.
От създаването си през 1964 г. компанията традиционно е пионер в бранша по внедряването на нови върхови техника и технологии и е еталон за висока фирмена
култура. Стратегическата цел на компанията е ефективно производство чрез постигане на ниска себестойност
и високо качество на единица произвеждан метал мед,
съответно на произвежданите медни и други концентрати, съпътстващи продукти и услуги при ефективно
и комплексно оползотворяване на минералните суровини и при здравословно-безопасно и екологично минно производство.

„Асарел-Медет“ АД е първата, най-голяма и водеща акционерна компания в България за открит добив и обогатяване на медни и други руди. Производствената си
дейност започва на 29.12.1964 г. Компанията е първата
в страната, която получава концесия за добив на подземни богатства на 23.12.1998 г., и първата, която е приватизирана в българската минна индустрия. Приватизацията е извършена от „Асарел-Инвест“ АД - дружество на мениджърите и работниците, с мажоритарно
участие и на австрийския партньор „Фьост Алпине Интертрейдинг“. За периода от 1999 г. до 2012 г. „АсарелМедет“ АД инвестира над 600 млн. лева в проекти за
мащабна модернизация на целия технологичен цикъл,
екология, по-добри условия на труд, енергийна ефективност, развитие на човешкия капитал и корпоративно развитие. Инвестициите само в екологични проекти са над 60 млн. лв.

ВИЗИЯ
Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет“ АД в
дългосрочен план да реализира динамично, успешно
и устойчиво корпоративно развитие с фокус върху добрите традиции, инициативата, иновациите и екологията. Компанията се стреми да утвърждава и занапред
високия си авторитет и лидерските си позиции в минния бранш в страната и чужбина, внедрявайки и сама
създавайки най-добрите производствени и управленски практики.

„Асарел-Медет“ АД е носител на десетки национални
и международни отличия в областта на инвестициите,
иновациите, екологията, мениджмънта, фирмената култура, безопасността на труда и корпоративната социална отговорност. Екипът на компанията включва 1300
работещи в „Асарел-Медет“ АД и 400 заети в дъщерни
и смесени дружества.

„АСАРЕЛМЕДЕТ“ АД
ЗА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
Дейността на компанията се осъществява върху 1.96 %
от територията на община Панагюрище:
\ Над 90% от внесените данъци в републиканския бюджет от предприятията в общината.
\ Над 80% от обема на произведената стокова продук-
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Стандарт
„Асарел-Медет”АД
е първата компания
в българския минен
бранш, внедрила
международния
стандарт за
безопасни и
здравословни
условия на труд
OHSAS 18001

ция от предприятията в общината.
\ Над 70% от местните данъци и такси и над 30% от
всички приходи в бюджета на Община Панагюрище.
\ Над 60% от паричните приходи на населението в общината, без да се вземат предвид приходите от дивиденти на акционерите.
\ Над 30% от заетите работни места в стопанския сектор на общината плюс други около 6400 работни места в общината и страната, обслужващи компанията.
\ Най-голям дарител на Община Панагюрище.
\ Почетен знак на общината за заслуги към Панагюрище, присъден на компанията през 2005 г.
„АСАРЕЛМЕДЕТ“ АД
ЗА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Дейността на компанията се осъществява върху 0,26 %
от територията на Пазарджишка област. Компанията е
най-големият работодател, осигурител и дарител в областта.
„АСАРЕЛМЕДЕТ“ АД ЗА БЪЛГАРИЯ
Дейността на компанията се осъществява върху 0,01%
от територията на страната:
\ „Асарел-Медет“ АД е сред първите 20 фирми в страната по приходи от продажби.
\ Осигурява повече от половината добив на мед в страната.
\ Първата компания в минния бранш, внедрила международния стандарт за качество ISO 9001 през 1999 г.
\ Първата компания в страната, която внедрява международния стандарт по екология ISO14001 през 2002 г.
\ Първата компания в минния бранш, която внедрява международния стандарт за безопасни и здравословни условия на труд OHSAS 18001 и първата компания в тежката индустрия внедрила Интегрирана

система за управление на база трите основни международни стандарта – за управление на качеството,
опазване на околната среда и условия на труд, през
2003 г.
\ Първата компания в минния бранш, получила приза „Инвеститор на годината“ за 2007 г. През 2011 г.
за втори път е отличена като победител в националния конкурс и получава наградата „Зелена инвестиция`2011“ от Българската агенция за инвестиции.
\ Първата компания в минния бранш, носител на Голямата национална награда на вестник „Пари“ („Капитал Дейли“) за корпоративна социална отговорност през 2009 г.
\ Първата компания в минния бранш, получила наградата „Прометея“ на КНСБ за висок стандарт на здравословни и безопасни условия на труд през 2009 г.
\ Носител на наградата „Зелен бизнес“ от националната кампания „Зелена България“, проведена през 2012
година.
\ Компанията е победител през 2012 година в Националния конкурс „Безопасност и здраве при работа“ в
раздел „Големи предприятия“.
„АСАРЕЛМЕДЕТ“ АД ЗА СВЕТА
\ Първата компания в света, която започва открит добив и обогатяване на медни руди със съдържание на
мед под 0,4% на 29.12.1964 г.
\ Годишно произвежда около 0,5% от световното производство на мед.
\ Третата по големина компания за добив на мед в Европейския съюз.
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Ние сме втората
по големина компания
в страната
Никола Треан, Изпълнителен директор
на „Аурубис България“

осподин Треан, кои са днешните
предизвикателства за индустрията в България от ваша гледна точка?
Българската тежка индустрия е изправена пред
конкуренцията и предизвикателства не само в
Европа, но и в световен мащаб. В този смисъл е
важно да запазим нашите конкурентни предимства, които са: стабилни цени на енергията – това
е ключов момент; развитието на човешкия капитал – особено в областта на металургията, в която нашата компания работи, това е определящ
фактор; благоприятната административна среда, която позволява устойчив процес на инвестиране; подкрепа от страна на местните общности,
което осигурява развитието на региона и насърчаване на инвестиционната политика в области
като образование, здравеопазване, социални дейности, спорт и др.

810
При нас работят 810
служители и повече
от 1500 работници
на външни фирми
предимно от региона
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Цените на енергията в Европейския съюз
се увеличават и създават притеснения сред
промишлените потребители. Какви са решенията на този проблем?
Страните-членки на Европейския съюз са намерили различни решения за увеличаващите се цени
на електроенергията за индустриални потребители: чрез дългосрочни договори, участие в различни енергийни програми; квотни принципи.
Нашето проучване показва, че цените в България
са сред най-високите в ЕС и смятам, че прави-

телството трябва да предложи възможностите за
сключване на дългосрочни и директни договори с производителите на електроенергия, както
и да облекчи разходите за зелена енергия. Недобре организираният енергиен пазар е основният
проблем за индустрията в България и това е едно от първите неща, които правителството следва да реши.
Преодоляването на високите цени на електроенергията не бива да е за сметка на бизнеса и
домакинствата. Енергийният сектор в България
трябва да бъде преструктуриран и има много неща, които следва да бъдат подобрени. Основната трудност за големите промишлени потребители идва от разходите за зелена и кафява енергия, които представляват половината от сметките - зелената енергия в България е по-скъпа, отколкото в други европейски страни, най-вече заради цената за присъединяване, която нараснала със 100% последното тримесечие. Основният проблем на зелената енергия, обаче, е непрозрачното ценообразуване.
Каква е ролята на Аурубис в икономическото развитие в България и Средногорието?
Нашата роля е преди всичко икономическа. Аурубис България генерира БВП и създава различен имидж на бизнеса по отношение на поминък, заетост с високи възнаграждения и инвестиции. Ние сме втората по големина компания в
страната, голям корпоративен дарител и един от
най-големите инвеститори в Средногорието. Тук
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Никола Треан има швейцарски и френски произход. Роден e на 7 септември 1971 г. в
Понтарлие, Франция. Образованието си завършва в университета за приложни науки в
Лозана, Швейцария със специалност „Микротехника“. Допълнително специализира в областта
на управлението, стратегическия маркетинг и финансите в IMD (Лозана). Професионалната
си кариера започва през 1998 г. като инженер в областта на производството на
полупроводници в швейцарската компания „Исмека“. Малко след това е назначен за
мениджър „Проекти“ в същата компания като отговаря за оборудване в областта на
микроелектрониката. По-късно продължава развитието си в белгийската компания „Експект“,
част от „Елекс Груп“, локализирана в Швейцария, като глобален мениджър „Обслужване на
клиенти” за Европа. Година по-късно е назначен за генерален директор на българския клон
на компанията. От 2003 до 2007 г. Никола Треан работи в Мелексис България, компания
производител на автомобилни микро чипове, като изпълнителен директор с отговорност
за над 400 служители и мащабен инвестиционен проект. През август на 2007 г. като
изпълнителен директор се присъединява към Групата Кумерио, а днес Аурубис, която през
2012 г. е обявена за втората по големина компания по обем на приходите в страната и найпечелившата металургична компания в България.
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Проект
В момента
осъществяваме
нашата
инвестиционна
програма Аурубис
България 2014 –
общата инвестиция
на проекта е 44.2
милиона евро
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ние допринасяме за високия стандарт на живот
в сравнение с други части на страната – при нас
работят 810 служители и повече от 1500 работници на външни фирми предимно от региона.
В момента осъществяваме нашата инвестиционна програма Аурубис България 2014 – общата
инвестиция на проекта е 44.2 милиона евро и
60% от тази сума включва мерки за опазване на
околната среда с общи капиталови разходи над
26 милиона евро. В обхвата на проекта, който ще
се реализира в следващите три години, са включени два основни акцента – повишаване на производителността и подобряване на екологичните
показатели в завода, за да сме подготвени за бъдещите изисквания на ЕС.
Аурубис България също така ще реализира и
проект с европейско съфинансиране за оползотворяване на отпадъчните суровини и въвеждане на нов продукт в производството на компанията на приблизителна стойност 7 500 000 лв*.
Договорът е за 50% безвъзмездно съфинансиране в частта „Инвестиции в зелена индустрия“ на

Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.
Какви политики биха искали да виждат
компании като Аурубис в една икономика,
за да обмислят повече инвестиции? Виждате ли такива знаци в България?
През последните месеци ние не забелязваме
много позитивен развой на бизнес климата, пряко свързан с политическите промени, които се
случват в страната. В миналото, всъщност на всеки четири години, станахме свидетели, че когато
правителствата се сменят, има административна нестабилност. Но ние вярваме, че всяко ново
правителство следва да отправи позитивно послание до инвеститорите и покана да правим повече бизнес в България, защото е важно да сме
уверени, че България е добро и сигурно място
за инвестиции.
В тази връзка, ние вече имаме лош опит с иск
без аргументи от псевдо неправителствена организация към нашия настоящ инвестиционен
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В момента
осъществяваме
нашата
инвестиционна
програма Аурубис
България 2014

проект. Тук бих искал да подчертая, че подобен
тип оплаквания, без никакви аргументи към
международни компании като нас, затруднява
изпълнението, което е свързано пряко с подобряването на параметрите, включително за околната
среда, както и бъдещи инвестиции. Ние вярваме,
че за да можем да се справяме с подобни случаи
много по-ефективно с цел да не се спират нашите бъдещи инвестиции, тези организации следва да бъдат задължени да представят валидни
аргументи пред съда. Накрая, но не на последно място, в момента Европейският съюз стартира мащабен дебат за реиндустриализация и смятам, че България трябва да намери своето място
в този процес. През годините нашата индустриална база е била изгубена, но е време държавните и местните власти да стартират процес на обновяване - вярваме, че това е ключът към дългосрочен успех и устойчивост.
Интервюто взе Атанас ГЕОРГИЕВ
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Споделени ценности
След разбирането за наличието на
„споделени проблеми“, естествено се формира
и теорията за „споделените ценности“

Свързаност
Успехите на
бизнеса трябва
да се обвържат
тясно с успехите на
обществото
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ъзможно ли е чрез нова парадигма
в отношенията между индустрията и обществото да се създадат нови ползи за всички заинтересовани страни? Твърдо „Да“, отговарят създателите на новата концепция за „споделени ценности“ от университета Харвард. Според оригиналната дефиниция на Майкъл Портър и Марк Крамер, публикувана в Харвард Бизнес Ревю през
2006 г., споделените ценности създават добавена
стойност за обществото чрез управление на потребностите и предизвикателствата. А успехите
на бизнеса трябва да се обвържат тясно с успехите на обществото. Как може тази нова концепция
да се приложи и в България – за развитие както
на индустриалната среда, така и на обществото
като цяло.

КЛАСИЧЕСКИЯТ ПОДХОД
Капитализмът е познат механизъм за подобряване на ефективността, за създаване на работни
места и за създаване на блага. Оказва се, че тясното разглеждане на тази концепция за модерната икономика не позволява на бизнеса да помогне в преодоляването на някои по-значими проблеми в съвременното общество. И то не само
като корпоративни спонсори на различни социални инициативи, а като двигател на икономическия растеж и на различните възможности за
генериране на добавена стойност.
До момента икономическата теория разглежда „намесите“ на бизнеса в околната среда (екологична, социална и др.) основно като „външни ефекти“. Концепцията за „споделени ценности“ обаче приема алтернативен подход. Според
нея, неефективността на бизнеса, която поражда
повечето от външните ефекти, същевременно е
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© Илиян Гочев

Проблем
Липсата на адекватно
образование в
обществото е
проблем не само за
гражданите, но и за
работодателите

проблем и за самата индустрия, защото генерира
допълнителни вътрешни разходи за компаниите. Например, прекомерното използване на енергия по неефективен начин от една страна е проблем за обществото, но от друга – генерира допълнителни негативни ефекти за самия бизнес.
Индустриалните аварии, които застрашават безопасността и здравето на хората, са проблем за
обществото, но са още по-голям проблем за нормалния бизнес-цикъл на индустриалните предприятия.
В по-широк контекст, това важи и за положителните външни ефекти на услугите от общ интерес. Например, липсата на адекватно образование в обществото е проблем не само за гражданите, но и за работодателите – защото предизвиква допълнителни разходи за въвеждащи и
последващи обучения.

Така, след разбирането за наличието на „споделени проблеми“, естествено се формира и теорията за „споделените ценности“. Индустрията и
обществото не живеят на различни планети или
континенти. Те споделят общи държавни граници, регионални перспективи, както и обща икономическа, социална и екологична среда. Те не
са просто съседи, а съжителстват заедно и по този начин споделят всички положителни и отрицателни външни ефекти в обществото.
КАПИТАЛИЗМЪТ НА КЛЪСТЕРИТЕ
Класическата икономическа логика определя една основна цел на бизнеса – печалбата. Според
теорията, печалбата е основният фактор, определящ развитието на работни места, повишаването
на заплатите, инвестициите и данъчните постъпления. По дефиниция социалната среда не присъства в икономическия модел. Това обаче доведе до глобализация, стандартизация и мания за
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© ОФ Асарел

Ползи
Инициативите за
енергоспестяване,
намаляване на
използваните
природни ресурси,
здравна превенция
и др., генерират
допълнителна
стойност и за
обществото, и за
индустрията
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намаляване на разходите, в резултат от които настъпиха значителни изменения в индустриалното развитие на региони, държави и цели континенти. При тези условия, местната общност, приютила даден бизнес, няма как да спечели много, дори ако печалбите на бизнеса са максимално оптимизирани. А ролята на индустрията се
свежда до тясно-ограничени бизнес-граници, оставяйки всички социални дейности на държавата и неправителствения сектор.
Необходима е нова концепция, защото в този процес се изгуби една от най-важните роли
на бизнеса – иновациите. На заден план остана
стратегическият подход, който трябва да обедини всички звена от веригата на добавената стойност – проектирането, производството, доставките и поддръжката на продуктите и услугите
в обществото. За да се възстанови равновесието, е необходима преоценка на цялата верига на
стойността, както и създаването на специализирани клъстери там, където индустрията работи.
А възможностите в този процес са големи както
за развитите, така и за развиващите се държави.

Връзката между индустрията и обществото е
двустранна. Веригите на добавената стойност
влияят на средата, но са и силно повлияни от
нея. Социалните въпроси, свързани с използването на природните ресурси, здравеопазването,
условията на труд и др. влияят пряко на производствените разходи. Инициативите за енергоспестяващи мерки, за намаляване на използваните природни ресурси, за здравна превенция и за
подобряване на образованието могат да спестят
огромни разходи и да генерират множество ползи и за двете страни. Така генерираната допълнителна стойност за обществото се трансферира
към индустрията и обратно.
РОЛЯТА НА КЛЪСТЕРИТЕ
Никой бизнес не може да съществува изолирано от средата, в която работи. Именно глобализацията и усложнените вериги на добавената стойност определят зависимостта между всеки предприемач и неговите доставчици и клиенти. Научните изследвания показват, че производителността и иновациите са силно повлияни
от т.нар. клъстери – географски концентрации на
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© Дънди Прешъс Металс Челопеч

компании, техните доставчици, клиенти и социални партньори.

Бизнес
Никой бизнес не
може да съществува
изолирано от
средата, в която
работи

Традиционното разбиране за клъстерите се допълва от съвременните партньорства на бизнеса с академичната общност, секторните асоциации и други представители на неправителствения сектор. Клъстерите вече не са само инструмент за партньорство между отделни бизнес единици, а широка платформа за ефективно управление и подобряване на цялостната среда. Техният
фокус е върху опазването на природните ресурси,
развитието на образователните институции, конкурентната и коректна бизнес среда. Те се превръщат в ключов фактор за подобряване на производителността, за насърчаване на иновациите
и за подобряване на конкурентоспособността на
икономиката. А самото им съществуване е пряк
пример за това как решаването на чисто бизнес
проблеми (например – отношения с преки доставчици и клиенти) води до положителни външни ефекти и преливане на добавена стойност към
местната общност и националната икономика, а
оттам – и към глобалната бизнес среда.

КАК ДА СЕ НАСЪРЧИ
РАЗВИТИЕТО НА КЛЪСТЕРИ
Ключът към прилагането на тази концепция е
внимателният анализ на собствените вериги на
добавената стойност във всеки бизнес. Безцелните
мерки за корпоративна социална отговорност не
помагат нито на обществото, нито на бизнеса,
въпреки краткосрочните PR ефекти. Реалната
добавена стойност за обществото може да бъде
създадена само чрез точно идентифициране на
конкретни проблемни области в местната общност.
И колкото и да е странно, това може да се случи
по-лесно в развиващите се страни, отколкото в
развитите икономики. Именно ясно различимите
проблеми са основен двигател на клъстерното
развитие. А по-ярко светещата „жълта светлина”
може да ускори процеса на формиране на
клъстерното мислене в бизнеса. Това е и един
от шансовете за бизнеса в малки икономики
като България – да приложи този нов подход в
момент на сериозна и комплексна криза.
Атанас ГЕОРГИЕВ
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ИНДУСТРИЯ, КЛЪСТЕРИ И ПОЛИТИКИ

Имаме напълно
реализирани 10
проекта на обща
стойност 9,5 млн. лв.
Пенчо Геров, кмет на Община Чавдар
Залагането на посочените приоритети стана след
подробен анализ, икономически и социален статус в общината, като същия беше подробно обсъден с жителите на с.Чавдар.
осподин Геров, Община Чавдар често
е посочвана като пример за добро публично управление. Как определяте приоритетите в общината и кои са Вашите основни
цели?
Приоритетите на община Чавдар се определят
с разработването на плана за развитие. В сега
действащия план 2005-2013 г. са заложени следните приоритети: селско и горско стопанство, туризъм, създаване и подобряване на съществуващата техническа и социална инфраструктура, образование и здравеопазване, намаляване на безработицата чрез разкриване на нови работни
места.

7
През 2007-2009 г.
разработихме още
7 проекта, които
предвиждаха
реконструкция на
уличната мрежа,
градини и паркове
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Вашата община изпълнява и европейски
проекти. Какви са основните направления,
по които работите, и от какво зависи доброто изпълнение на проектите?
За успешното реализиране на мероприятията, основна предпоставка е тяхното осигуряване с необходимите средства. Община Чавдар е най-малката община в България. Приходите от местни
данъци и такси са незначителни и с тях не би
могло да се реализират заложените мероприятия. Затова единствено възможният вариант за
финансиране беше да се кандидатства по европейските фондове. Разработени бяха проектни

Пенчо Геров е роден през 1937 г. Завършил е Полувисшия железопътен институт в София със
специалност „Строителство и поддържане на железния път”. Професионалната му дейност минава
през Областното пристанищно управление-Бургас, а от 1959 г. започва работа в Медодобивния
комбинат в Пирдоп, където работи 41 години, първоначално като технически ръководител в
поделение ВиК. Последователно е началник на отдел „Капитално строителство”, зам.-директор и
впоследствие директор на Инвеститорска дирекция. През това време е изграден Медодобивният
комбинат, Геров работи с много чуждестранни специалисти – експерти от Финландия, Германия
и бившия Съветски съюз. Това е време за натрупване на изключително голям опит в областта
на инвестициите. От 2000-2003 г. развива частна строителна фирма, изпълнява промишлено и
гражданско строителство, включително строи училища и жилища, водопроводи, канализация,
ремонтни дейности. От 2003 г. досега, вече трети мандат, е кмет на община Чавдар.

Shared Values стр. 37

ИНДУСТРИЯ, КЛЪСТЕРИ И ПОЛИТИКИ

Контрол
От особено значение
е добрият избор на
изпълнител , както
и непрекъснатият
контрол по време на
строителството
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ИНДУСТРИЯ, КЛЪСТЕРИ И ПОЛИТИКИ

Заетост
В настоящия момент
подготвяме задание
за разработка
на Стратегия за
трудовата заетост
на хората в
Средногорския район
до 2030 г.

документации и още през 2005 г. кандидатствахме с три проекта, които предвиждаха основно
ремонт на четвъртокласна пътна мрежа. През
2007-2009 г. разработихме още 7 проекта, които
предвиждаха реконструкция на уличната мрежа,
градини и паркове.
Към настоящия момент имаме напълно реализирани 10 проекта на обща стойност 9,5 млн. лв.
или средно по 7 хил. лв. на жител от Община Чавдар. Реализирането на тези инвестиции е възможно само с добре подготвен персонал и задружен колектив. Проведена бе разяснителна работа
с колектива. Голяма част от тях минаха през курсове за обучение и така в момента Община Чавдар разполага със състав, който може успешно
да се справи с всички изисквания на Европейските фондове.
От особено значение е добрият избор на изпълнител , както и непрекъснатият контрол по време на строителството.
Какво е мястото на местната индустрия в
подобряването на публичната среда и как
си сътрудничите с нея?
Много често индустрия и общество влизат в конфликт и то главно на тема опазване на околната среда.
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На територията на Община Чавдар има изградени три броя хвостохранилища. Две са на „Елаците мед“ АД, от които едно работещо, а другото – рекултивирано и едно на „Дънди Прешъс
Метълс Челопеч“ ЕАД, също в действие. Общината мина през много тежък период на обществено обсъждане. Хубавото е, че намерихме разбирателство и в момента отношенията ни са
партньорски – зачитане интересите и на двете страни. Ние осъзнахме, че индустриалните
предприятия са ни повече от необходими, защото те предлагат работни места за жителите на

Община Чавдар е
най-малката община
в България

Shared Values стр. 39

ИНДУСТРИЯ, КЛЪСТЕРИ И ПОЛИТИКИ

1
Община Чавдар
е член на
„Средногорие
Мед Индустриален
Клъстер” от една
година

Макар и една от най-малките общини по брой на населението в България, Чавдар е
пример за община с успешна политика по подготовката и реализацията на редица проекти,
финансирани със средства от ЕС и републиканския бюджет. Размерът на направените
инвестиции през последните години на глава от населението нарежда Чавдар сред водещите
общини в страната. Територията на общината и изцяло подновената й инфраструктура са
отлични предпоставки за развитие както на разнообразни селскостопански дейности и
предприемачески идеи, така и за предоставянето на възможности за пълноценен отдих и
туризъм. В тази насока са и усилията на общинското ръководство и администрация.

общината. С тяхна помощ доизграждаме инфраструктурата и обогатяваме културния живот на
селото.
Как се осъществява сътрудничеството Ви със
Средногорие Мед Индустриален Клъстер и
по какви проекти работите заедно?
Община Чавдар е член на „Средногорие Мед Индустриален Клъстер“ от една година. За краткото
време, което участваме, разбрахме, че това е организация, която може да помогне изключително много както на община Чавдар, така и на цялото Средногорие.
В настоящия момент подготвяме задание за разработка на Стратегия за трудовата заетост на хората в Средногорския район до 2030 г. Тази разработка е от изключително значение, като се има
предвид периодът на експлоатация на двете рудодобивни предприятия „ Елаците Мед“ АД и
„Дънди Прешъс Метълс Челопеч“ ЕАД. С тази
разработка ще се даде отговор на много въпроси:
демографско състояние, здравеопазване, образование и трудова заетост.

Кои ще са основните предизвикателства
пред Вашата община през следващите години?
Основните предизвикателства през следващия
програмен период са няколко. Те включват доизграждане инфраструктурата на селото и в частност – на пречиствателна станция за отпадъчни
води, изграждане на събирателни колектори за
битови води, преустройство на центъра на селото, изграждане туристически обекти в местността „Св. Петка“ с цел създаване на работни места,
стимулиране на малкия и среден бизнес със своевременно издаване на необходимите документи и разрешителни, както и сътрудничество с големите предприятия за решаване на проблемни
въпроси от местно значение.
Интервюто взе Атанас ГЕОРГИЕВ
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ОБРАЗОВАНИЕ

80 години
Аграрно-техническа
професионална гимназия –
град Златица
История, изпълнена с целеустременост и търсене
на нови хоризонти в професионално образование
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уважаеми учители, служители и ученици на Аграрно-техническа
професионална гимназия гр. Златица. Приемете моите най-искрените
поздравления по случай 80-годишнината на любимото ни училище.
Това е повод за гордост, за равносметка и за стремеж към нови
по- успешни хоризонти. Волята и желанието за по-високи успехи
се каляват в трудностите и в благородната конкуренцията. Бъдете
здрави, усмихнати и позитивни. Дерзайте!
Изказвам благодарност и засвидетелствам уважение на целия
колектив на АТПГ гр. Златица за себеотдаването и упорития труд, положен за училището.
Уважаеми колеги, без Вас училището нямаше да е това, което е. Поклон!
Честит юбилей!
инж. Величка Баланова, Директор на Аграрно –
техническа професионална гимназия, гр. Златица

80
По решение на
общинския съвет,
училището е
оземлено с около
80 дка земя, която
да се използва за
практически нужди
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официални власти и видни граждани на Златица.
За директор на новооткритото училище е назначен Антон Чернев. В училището постъпват само
20 ученика, защото капацитетът му е ограничен.
грарно-техническата професионална гимназия – град Златица е държавно училище, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на земеделието и храните. Тя е наследник на създаденото през 1933 г.
със заповед № 853 от 27.05.1933 г. на министъра на земеделието и държавните имоти Константин Муравиев „Практическо овощарско училище“. Училището тържествено отваря врати на
15.10.1933 г. с водосвет в присъствието на всички

Още през 1935/1936г. училището е преобразувано в „Допълнително земеделско училище” от земеделския министър Стойчо Мушанов. Новото
училище е с два отдела – мъжки и женски. През
1936 г. със заповед на Министерството на земеделието и държавните имоти и по настояване
на будната златишка общественост, училището е
преобразувано в „Практическо земеделско училище”. Държавният разсадник, ръководен от Якоб
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ОБРАЗОВАНИЕ

Зала
Изгражда се нова
спортна зала, с
активното участие
на учители,
ученици, родители и
общественици от гр.
Златица

Враня, се превърнал в място за провеждане на
практическите занимания на първите ученици.
По решение на общинския съвет, училището е
оземлено с около 80 дка земя, която да се използва за практически нужди. От 1938 г. до 1943 г.
усилено се изгражда материалната база на училището. През 1939 г. за директор е назначен Петко Стоянов, който прави първата копка на новата
сграда. През 1946 г., под директорството на Кирил
Янакиев, започва обучение на 120 ученика при
условията на пълен пансион. От 1949 г. директор
в продължение на 4 години е Петър Петров. През
1950 г. учебните занятия започват в новата сграда. Това е сградата, в която училището се помещава и сега.
На първи септември 1953 г. училището се трансформира в Практическо селскостопанско училище, което подготвя кадри за ТКЗС. За директор е
назначен Койчо Узунов. На 01.04.1954 г. е открито
Машинно-тракторно училище за експлоатация на
селскостопанска техника. Двете училища съществуват до 1958 г., когато са преобразувани в „Селскостопански техникум” със срок на обучение четири години. През1961 г. за патрон на училището е избран Ернст Телман-деятел на международното работническо движение. През 1962г. селскостопанският техникум се преобразува в „Техникум по механизация на селското стопанство”,
като учениците завършват с квалификация – ма-

шинен техник, комбайнер, шлосер-монтьор, водач на МПС категория „В”, „С”, „Т”. От 1964 г. до
1970 г. директор на ТМСС е Стоян Кръстев.
От 1971 г. до 1977 г. директор на училището е агрономът Георги Богданов. През това време училището работи в тесни връзки с базови предприятия, което е предпоставка за високото качество на професионалното обучение. От 1977 г. до
2000 г. директор на ТМСС е инж. Йордонка Маринова. През този период постепенно се облагородява дворът и се благоустроява материалната
база. Изгражда се нова спортна зала, с активното
участие на учители, ученици, родители и общественици от гр. Златица. Училището постига апогея си по отношение на образователни, професионални, спортни и културни успехи. Във връзка с тези успехи и по повод петдесетата си годишнина през 1983 г. ТМСС получава орден „Кирил
и Методий” с Указ №62 на основание чл. 93, т.
23 от Конституцията на Република България. От
2000 г. до 2007 г. директор на училището е инж.агроном Величка Баланова.
Преобразуването на Техникума по механизация
на селското стопанство в Аграрно-техническа
професионална гимназия е през 2003 г., в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение. От 2007 г. до 2008 г. училището се управлява от Донка Джамярова, от 2008 до
2009 г. директор е настоящият кмет на община
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ОБРАЗОВАНИЕ

226
В училището се
обучават 226 ученика
в дневна, задочна и
самостоятелна форма
на обучение

Златица инж. Магдалена Иванова, а от 2009 г. до
настоящия момент директор е Величка Баланова.
ИЗДАДЕНИ ДОКУМЕНТИ
ПРЕЗ ГОДИНИТЕ
През периода на съществуването от училището са
издадени:
\ 5993 Дипломи за средно образование
\ 6024 Свидетелства за професионална квалификация
\ 55 Свидетелства за основно образование
ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ
И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
Приемът на ученици в училището се прави на база държавен план прием и в съответствие с Наредба № 11 от 28 март 2005 г. В АТПГ гр. Златица
се осъществява план прием след завършен 7-ми
клас с интензивно изучаване на чужд език и след
завършено основно образование. В училището се
обучават 226 ученика в дневна, задочна и самостоятелна форма на обучение.
ПРОЕКТИ И ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ,
ПО КОИТО УЧИЛИЩЕТО РАБОТИ
1 Проект „Успех“ - да направим училището привлекателно за младите хора. По този проект досега са се включили общо 144 ученика 57 за миналата година и 87 за тази. В училището са разкрити 8 клуба. Ръководители на клубовете са
преподавателите Анна Ангелова –„Да изразя себе си чрез танц“, Елка Кръстанова – „Искам да
успея“, Мария Маджарова – „Занимателна математика“, Мария Кърджилова – „Баскетбол“, Мая
Каменска – „Българската история в макети“, Нина Димитрова –„Искам да знам повече“, Петя
Шентова – „Уеб дизайн“ и Соня Колева – „Аз фотографът“. Участниците от клуба по фотография
отразяват всяко събитие, в което има представители на АТПГ. Те се стремят да уловят с фотообектива си красивото, което ни заобикаля.
В клуба по занимателна математика се организират партии по шах и други интересни игри. А в
клуба по история се изработват картини на исторически обекти, подреждат се големи пъзели. В
клуба по Уеб-дизайн се изработват покани, грамоти, плакати, свързани с провежданите в училище
мероприятия. Членовете на клуб „Искам да успея“ най-активно участваха в инициативите „Мениджър за един ден“, както и в проектите „Жива
жар“ и „Влез в час с данъците“.
Членовете на литературния клуб u клуба по танци към проект „Успех“ бяха организатори и та-
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лантливи изпълнители в концертите по повод
новогодишните празници, празниците на влюбените, в спектаклите, посветени на края на учебната година, откриването и закриването на спортните мероприятия. През миналата и тази учебна
година нашите артисти участваха в „Деня на хумора и шегата, който се организира в с. Байлово
под мотото „Който се смее – дълго живее“. И още
в първото си участие получиха грамота - за трето място, а тазгодишната им награда е грамота и
купа за първенец на фестивала. И двете награди
са спечелени в категория “Хумористични сценки”
по разказите на Елин Пелин „Нане Джурова Грозданка“ и „Тримата глупаци“. Въздействието на
сценките беше подсилено и от народните танци,
изпълнени от членовете на двата клуба.
Три поредни години наши ученици се включват
в инициативата на фондация „Джуниър айчийвмънт“ – „Мениджър за един ден“. Представители на АТПГ бяха в Министерство на земеделието и храните – Атанас Делчев, Национална агенция по приходите – Юлиана Ботушанова, Софийска градска община - Петър Джонгов, „Челопеч
Майнинг“ – Мариян Палов, Илия Христов, Александър Леков, Николета Христова, “Автомагистрали Хемус“ - Златица – Панчо Рашев, Николай
Петков, Любомир Дишлянов, Християн Глухкин,
Теодор Димитров, Петко Стоилов, „Транс Билд“ Николай Велев, Стилян Данчев, Кръстьо Петков,
Цвятко Калчев, Потребителна кооперация Златица – 91“ - Цветелина Велчева, Анелия Джамярова, в Община Златица – Милена Глухкина, Златка
Радева, Ива Юрукова, Юлиана Ботушанова, Михаела Петрова, в „Ди Би Шенкер Рейл България“
в гр. Пирдоп – Александър Леков, Радка Костова,
Ралица Чалъкова, читалище „Христо Смирненски“
- Златица– Анелия Димитрова и др.
През 2011 учебна година ученичките Златка Радева и Ива Юрукова се представиха отлично в
инициативата „Иновационен лагер“. От три години училището участва в националното състезание „Млад фермер“, в което Светослав Гешев през
2011 г. се класира на второ място по майсторско
управление на трактор в регионалния кръг на
състезанието и по регламент получи възможност
да продължи образованието си в Аграрен университет – гр. Пловдив.
2 Друг проект, по който училището работи, е
„Ученически практики“. Този проект стартира
през тази учебна година и дава възможност на
учениците от професионалните гимназии да
попаднат в реална работна среда.
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Аз се казвам Георги Драганов и уча в Аграрно – техническа
професионална гимназия. Сега съм на 14 години и съм в осми клас.
Избрах това училище, защото харесвам автомобилите и искам да уча
за тях. Моята специалност е „Автомобилна мехатроника”. Аз искам
да се усъвършенствам в тази посока. Надявам се като завърша
училището да продължа да уча и да имам хубава професия. Моята
професия може да е автомеханик или електромеханик и смятам, че
ще мога да намеря такава работа.

3 Проектът „Квалификация на педагогическите
специалисти“ е насочен към усъвършенстване на уменията на учителите и повишаване на
мотивацията им за работа.

Благодарение на тях и с подкрепата на община
Златица, се надяваме да се преборим с негативните последици от демографския срив и образователния дефицит.

НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩО
РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО
От момента на последното преобразуване на училището от техникум в професионална гимназия,
то се развива изключително динамично. Това се
налага от променящите се условия за бизнес средата в района и от изменението на потребностите
от разнообразна квалифицирана работна ръка. В
тази връзка Аграрно-техническа професионална
гимназия насочи усилията си към въвеждане на
нови базови специалности и професии, с които да
задоволи новите потребности на пазара на труда.

Стремежът ни е да продължаваме да защитаваме и отстояваме авторитета си на учебно заведение – емблема на професионалното образование
в района на Средногорието и в национален мащаб.

Мнението ми е, че трябва да се обучават по малко ученици от много и разнообразни професии,
с практика подсигурена в базови предприятия.
При въвеждането на новите професии и специалности обстойно сме проучили нуждите от кадри
за местния бизнес и сме търсили подкрепата му.
В тази си инициатива училището среща и подкрепата на Местната власт в лицето на кмета на общината инж. Магдалена Иванова и председателя
на общинския съвет инж. Стоян Генов.

Клуб
В клуба по Уебдизайн се изработват
покани, грамоти,
плакати, свързани
с провежданите
в училище
мероприятия

АТПГ има отлични партньорски взаимоотношения с „Елаците Мед“ АД, „Аурубис България“ АД, „Челопеч Майнинг“ ЕАД, „Симов Ойл“
ООД, Потребителна кооперация „Златица - 91“,
ЕТ „Металпласт - Иван Иванов“ – гр. Пирдоп,
„Транс Билд“ ЕООД, „Автомагистрали Хемус“ АД,
фирма„Златанови - Златица“ ООД, „Ди Би Шенкер
Рейл България“, ЕТ „ДончоПавлов - Тони“, Народно читалище „Христо Смирненски“ – гр. Златица и др. От тях училището получава морална подкрепа, методическа и финансова помощ за
реализиране на своите най-смели инициативи.

БЛАГОДАРНОСТ
Изказвам искрена благодарност и признателност на спонсорите на училището, благодарение
на които успяхме да осъществим мероприятията
свързани с честването на юбилея:
\ Елаците Мед АД,
\ Аурубис България ЕАД
\ Община Златица
\ Общинска комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни
\ Симов Ойл ООД
\ Потребителна кооперация „Златица - 91“
\ ЕТ Металпласт - Иван Иванов– гр. Пирдоп,
\ Челопеч Майнинг ЕАД
Пожелавам много здраве, професионални и лични успехи !
Поклон Дарители!
Благодаря на в. Камбана, в. Регион , телевизия
Средногорие медия за коректното и точно отразяване на събитията, свързани с юбилея, като им
пожелавам успех и висок рейтинг.
инж. Величка БАЛАНОВА,
Директор, Аграрно – техническа
професионална гимназия, гр. Златица
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Хвостохранилище
„Челопеч“
Едно хидротехническо съоръжение
от най-модерен тип

Емисии
С изпълнението
на проекта за
разширение е
постигнато 30%
намаление на
общото количество
генерирани емисии
от парникови газове
на тон преработена
руда

рез последните години в миннодобивното предприятие в Челопеч протичат мащабни процеси на модернизация. Бяха оптимизирани работните процеси и изпълнени значими проекти в рудника и обогатителната фабрика.
Освен че повишават производствената ефективност, проектите по модернизация на предприятието имат силен ефект по отношение на опазването на околната среда. С изпълнението на проекта за разширение е постигнато 30% намаление
на общото количество генерирани емисии от
парникови газове на тон преработена руда, както и над 50% намаление потреблението на вода,
което демонстрира ангажираността на предприятието с устойчивото развитие.

През последната година бе постигнато нулево заустване от хвостохранилището в околната среда и
включване на 100% от водата за производствени
нужди в затворен цикъл. В рамките на проекта
за модернизация се извършва и реконструкция и
усъвършенстване на хвостохранилище „Челопеч“
и прилежащите му територии, като са въведени
нови решения за осигуряване на безопасна експлоатация и добра техническа поддръжка. Хидротехническото съоръжение е от най-модерен
тип и е образец за съвременен подход при управлението на минни отпадъци. Хвостохранилище
„Челопеч“ се управлява съгласно най-добрите налични техники и осигуряването на безопасно депониране на отпадък от производството. Използването на метода за добив от камери с последващо запълнение води до над 50% намаляване
на депонирания на повърхността отпадък, който

ФАКТИ ЗА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „ЧЕЛОПЕЧ“
Капацитет: Съоръжението за управление на
минни отпадъци е категория „А“, с проектна
площ от 110 хектара и проектен капацитет
от 25-30 млн. м3.
Запълнение: През 2012 г. за запълнение
на отработените пространства в рудника
са използвани 482 286 тона отпадък,
а постъпили в хвостохранилището са
1 217 767 тона.
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Води: През 2012 г. 2 015 784 куб. м
избистрени води от хвостохранилището са
върнати в оборот за производствени нужди
или това са 79% от цялото количество
използвана вода за технологични нужди.
През последната една година избистрени
води от съоръжението не са зауствани в
река Тополница.
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се ползва за запълване на иззетите пространства
в подземния рудник. Методът е приет като найдобра налична техника, тъй като минимизира в
максимална степен риска от образуване на повърхностни пропадания, т.нар обрушовки, и от
друга страна предотвратява натрупването на стерилни скални маси на повърхността.

100%
През последната
година бе постигнато
нулево заустване от
хвостохранилището
в околната среда
и включване на
100% от водата за
производствени
нужди в затворен
цикъл

Като начало в процеса на модернизацията на
хвостохранилището бяха реконструирани основната стена и хидротранспортната система. Цялостният проект за модернизация на хвостохранилището се реализира последователно в три основни етапа, в рамките на които бяха извършени
следните основни дейности:
\ Изпълнение на противо-ерозионни мероприятия по основната стена
\ Укрепване и надграждане на северозападната
и североизточната ретензионни стени
\ Изграждане на нова ретензионна дига в югозападната част на съоръжението
\ Реконструкция на външната отводнителна
система на съоръжението (възстановяване на
скатов канал за дъждовни води)

\ Подобрение на контролно-измервателната
система
\ Изграждане на нов път за достъп
\ Модернизация на технологичната схема за
експлоатация на хвостохранилището
В процес на осъществяване са следните дейности, с които ще приключи цялостната модернизация на хидротехническото съоръжение за съхранение на минните отпадъци:
\ Извършване на противофилтрационни и възстановителни мероприятия в петата на основната стена на хвостохранилището
\ Реконструкция на системата за оборотно водоснабдяване и изграждане на нова оросителна система
\ Полагане на геоматериал по откосите на дъждовния канал за укрепването им и предотвратяване свличането на земни маси и запълването на канала с тях
\ Модернизация на помпената станция за свежа вода.
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Условия
Станцията е
снабдена с пълен
набор инструменти
за наблюдение
и измерване на
атмосферните
условия.

МОНИТОРИНГ
За наблюдение и мониторинг състоянието на
всички новоизградени стени беше монтирана нова контролно-измервателна система. Тя се
състои от наблюдателни пиезометри, контролни
марки и опорни стълбове. За проследяване състоянието и безопасната експлоатация на хвостохранилището е разработена и се изпълнява мащабна мониторингова програма. Извършва се
постоянен мониторинг за количествата свежа вода от яз. Качулка, върнатите избистрени води в
оборот, заустени води в р. Тополница, количество и качество на флотационния отпадък, рН на
р. Тополница, количество на дренажните води/
върнат дренаж в чашата на хвостохранилището
(ежедневно измерване на дебит и рН), депресионна повърхност в основната стена, метеорологична обстановка, атмосферен въздух.
Междувременно се осъществява и периодичен
мониторинг на водното ниво на плиткозаляга-
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щи подземни води на основната стена и в района около хвостохранилището, следи се качеството на плиткозалягащи подземни води в района на Чавдар, на отпадъчни, дренажни води, повърхностни води и водоприемниците, както и на
флотационен отпадък – среднодневни, средномесечни и средногодишни проби, и отпадък от
плажната ивица на хвостохранилището.
НОВА МОДЕРНА
МЕТЕОРОЛОГИЧНА СТАНЦИЯ
През миналата година в близост до основната стена и оперативния офис на хвостохранилище „Челопеч“, беше пусната в експлоатация метеорологична станция от най-съвременен тип. Целта е да
се допълни наличната информация, като се създаде цялостна представа за атмосферните компоненти, локално за района на хвостохранилището. Станцията е снабдена с пълен набор инструменти за наблюдение и измерване на атмосферните условия. Освен основните компоненти
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24/7
Връзката със
станцията се
осъществява
непрекъснато 24
часа в денонощието
и се визуализира
върху дисплей

(температура, валежи, посока и скорост на вятъра), новата станция измерва влажност на въздуха,
влажност на почвата (в случая хвостов отпадък),
изпарение, атмосферно налягане и слънчева радиация. Електронните данни от измерванията се
прочитат в реално време и се архивират в т.нар.
„PI-Historian server“,откъдето могат да бъдат извеждани в необходимия формат както слeдва: часова, дневна, месечна и годишна база. Събирането и натрупването на данни за по-дълъг период
ще създаде условия за по-пълна апроксимация на
водния баланс и мониторинга на повърхностните
води. С цел набиране на представителни данни,
всички измервателни инструменти са монтирани
върху мобилна платформа, която има възможност
да бъде премествана според необходимостта.
Всички измервателни устройства са напълно автоматизирани и свързани с глобалната система за контрол и визуализация на производствените процеси в предприятието. Връзката със
станцията се осъществява непрекъснато 24 часа в денонощието и се визуализира върху дисплей. Всички отчети се представят под формата

За полевите тестове разказва
Иво Ихтимански, старши специалист
„Екологични проекти“:
„Теренът, върху който правим полевите
тестове, е с обща площ от 5 дка, и се намира
от източната страна на хвостохранилището,
на стръмен склон, който беше терасиран, за
да може да се направи опитната площадка.
Всяка тераса е с различна дебелина на
почвения насип, така че да се прецени с
какъв обем почва може да се извърши
успешна рекултивация. Използвани са също
геосинтетична изолация, геомрежа, геотекстил
за укрепване.
През изминалата есен, върху подготвения вече
терен, засадихме различни етерични видове.
Експериментирахме още при засаждането, като
разделихме т. нар. „опитно поле“ на поливна
и неполивна площ. На поливната площ са
разположени растения, които задължително
имат нужда от поливане, за да растат. Това са:
лавандула, мента, кръвен здравец, маточина
и салвия. През април 2013 г. монтирахме
поливна система с капково напояване за

на таблици с отчетени цифри, както и в графичен вид (тренд). Подробните автоматизирани отчети улесняват мониторинга на метеорологичните, хидроложките и атмосферни параметри и
разработката на максимално точен модел за воден баланс през изминал период, както и прогнози за бъдещи периоди.
НАСАЖДЕНИЯ ОТ ЛАВАНДУЛА,
ШИПКИ И МАСЛОДАЙНА РОЗА
Отдел „Опазване на околната среда“ в Дънди
Прешъс Металс Челопеч, съвместно със специалисти от Лесотехническия университет, работи
по проект за отглеждане на растения на терен в
близост до хвостохранилището. Полевите тестове имат за цел да анализират какви растения могат да бъдат отглеждани в бъдеще, когато хвостохранилището бъде рекултивирано, за да може
теренът да се използва като земеделска земя. На
този етап специалистите отглеждат и анализират етерични култури, шипки, маслодайна роза
и др. Тестовата площадка имитира условията на
хвостохранилището след периода, когато то ще
бъде рекултивирано.

засадените растения, като системата е
снабдена с програматор, с който задаваме
кога да се извършва поливането. Върху
неполивната площ засадихме по-сухоустойчиви
растения, които могат да виреят без много
вода – шипка, маслодайна роза, мащерка
и отново лавандула. Засадените растения
са групирани също и по видове, а и всяка
отделна площ е разделена на варуван и
неваруван участък, за да се тества как ще се
развиват растенията при различна киселинност
на почвата. След като установим кои растения
виреят добре върху тази почва, ще вземем
проби от тъканите на растенията и от техните
етерични масла, за да установим дали
извличат тежки метали.
По проекта за полевите тестове работим
съвместно със специалисти от Лесотехническия
университет, които се грижат за отглеждането
на растенията, наблюдават ги, анализират
заплевеляването и т.н. Грижите по отглеждане
на насажденията ще бъдат полагани в
продължение на пет години, като ако някой
вид изчезне, ще бъде засаден друг вид на
негово място.“
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ЕКОЛОГИЧНИ ИНИЦИАТИВИ

„Асарел-Медет“ финансира
залесяването на 66 декара
в Средногорието
Посадъчният материал – бял бор и дъб, бе осигурен
от Горското стопанство и съобразен с типовете месторастения,
надморската височина и спецификата на района

навечерието на Световния ден на
околната среда 5 юни „Асарел –Медет“ АД реализира поредната си ежегодна екологична инициатива, чрез която дава принос за опазването и
възстановяването на природата и извън територията на община Панагюрище.

Рекултивация
„Асарел-Медет”
има дългогодишна
програма за пълна
рекултивация и
възстановяване на
нарушените площи и
след приключване на
добивните дейности
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Израз на социално-отговорната политика на дружеството е подписаното споразумение за съвместни възобновителни дейности с Държавно
горско стопанство-Панагюрище. Компанията осигурява финансиране в размер на 50 000 лв. за
залесителни мероприятия на 66 дка в Средногорието. Терените са в района на община Панагюрище - край с. Левски и с. Поибрене, както и в
близост до град Стрелча.
Програмата включва предварително почистване на участъците, обработка на почвата, залесяване и последваща контролна дейност. Почвоподготовката и залесяването с бял бор и дъб ве-

че приключиха успешно. Посадъчният материал
бе осигурен от Горското стопанство и съобразен
с типовете месторастения, надморската височина
и спецификата на района. Според партньорското
споразумение мониторингът ще продължи през
следващите три години.
Същевременно „Асарел-Медет“ има своя дългогодишна програма за пълна рекултивация и възстановяване на нарушените площи, включваща
и периода след приключване на добивните дейности. Паралелно с това ежегодно се провеждат
рекултивационни мероприятия на територията
на промишлената площадка. Категоричен израз
на осъзнатата отговорност на компанията към
природата са модерната екологична стратегия,
съвмременният мониторинг и непрекъснатият
стремеж да се внедряват световните новости в
управленито и възстановяването на природните
ресурси. Само през настоящата година за изпълнението на програма „Екология” са планирани 6
млн. лева, а в следприватизационния период от
1999 до 2012 г. реализираните екологични проекти са за над 60 млн. лв.
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ЕКОЛОГИЧНИ ИНИЦИАТИВИ

6
Само през
настоящата година
за изпълнението на
програма „Екология”
са планирани 6 млн.
лева
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КОРПОРАТИВНА ИДЕНТИЧНОСТ

„Дънди Прешъс Металс“
Едно име и едно лого за всички дружества
на компанията, нова корпоративна
идентичност на „Челопеч Майнинг“ ЕАД
ствата Дънди Прешъс Металс са резултат от екипна работа, общи ценности и принципи.

Успех
Определяме
партньорството като
основа на успеха

края на юни пред служители и заинтересовани страни беше представена новата корпоративна идентичност на рудодобивното и преработвателно предприятие. С едно име и едно
лого ще функционират дружествата на Дънди
Прешъс Металс в България, Армения, Намибия
и Канада. Промяната в логото и името на компаниите се случва едновременно във всички дружества на Дънди Прешъс Металс. Компанията
ще има единно корпоративно лого на английски
език. Логото на всяко едно от дъщерните дружества ще включва и името на мястото, където оперира – Дънди Прешъс Металс Челопеч, Дънди
Прешъс Металс Крумовград, Дънди Прешъс Металс Капан, Дънди Прешъс Металс Цумеб.
Защо беше създадена новата корпоративна идентичност на Дънди Прешъс Металс?
Като бързо разрастваща се мултинационална
компания Дънди Прешъс Металс за броени години постигна много в разработването на успешни минни обекти в различни части на света. Част
от растежа и развитието на компанията включваше придобиване и развитие на нови проекти и
дружества. До момента различните дружества на
компанията са функционирали с различни имена, лога и идентичност.
Дънди Прешъс Металс се основава на своите ценности и прилага едни и същи максимално високи технологични и етични правила във
всички дружества, независимо от това в коя част
на света се намират. С екип от добро специалисти, компанията преследва една цел – да развива
високотехнологичен и безопасен добив и преработка, да бъде добър и желан партньор за общините в съседство и да гарантира устойчиво развитие и в бъдеще. Успехите на всяко от друже-
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Досега в България дружествата на Дънди Прешъс Металс съществуваха самостоятелно като „Челопеч Майнинг“ ЕАД и „Болкан Минерал
енд Майнинг“ ЕАД. Наличието на различни имена създаваше известно объркване. Липсата на обща идентичност на компанията в България ограничаваше възможността широката общественост
да познава добре компанията и нейната дейност.
Същото предизвикателство съществуваше и в
другите държави.
Корпоративните ценности са в основата на
стремежа ни към развитие
Дънди Прешъс Металс се ръководи от стремежа
да бъде световен пример за прилагане и отстояване на принципите на корпоративната социална отговорност. Постиженията в налагане на
най-високи технологични и етични стандарти на
работа в България, Армения и Намибия, разработените проекти, които се превърнаха в символ
на модерния минен бизнес, работещ с грижа към
обществото и околната среда изграждат компанията като надежден партньор в страните, където развива дейност.
„Причината за успеха на Дънди Прешъс Металс
като стабилна и бързо разрастваща се мултинационална компания е в това, че не просто мечтаем, а осъществяваме мечтата си да работим и да
вървим напред, като всеки ден се ръководим от
своите корпоративни ценности. Вдъхновени сме
да преодоляваме предизвикателствата по пътя
към целта и да бъдем най-добрите в това, което
правим, като спазваме принципите за прозрачност, достойнство и уважение, и непрекъснато
усъвършенстване. Тези ценности не са просто
думи, а начин на действие във всекидневната ни
работа“ – сподели д-р инж. Николай Христов по
повод промяната на името.
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„Благодаря на всички за това,
че се събрахме днес, за да
отбележим следващата стъпка в
развитието на нашата компания.
Дънди Прешъс Металс е
основана с визия и желание да
бъде различна и да се отличава
с това, което постига. И това,
което успяхме да постигнем, е
една компания, която израсна,
следвайки своите ценности –
достойнство и уважение,
прозрачност, постоянно
усъвършенстване, здраве
и безопасност, екологична
отговорност, инвестиции в
обществото. Вярвам, че новото
име и лого ще ни сближи, ще
изпрати едно послание за
ценностите ни и ще отличи
Дънди Прешъс Металс не
само като успешна, но и като
отговорна минна компания.“,
каза Дейвид Рей, старши
вицепрезидент – оперативна
дейност при представянето
на новата корпоративна
идентичност пред служителите
в Челопеч.

Екипът на Дънди Прешъс Металс работи с ангажимент към безопасността, опазването на околната среда, просперитета на своите служители и техните семейства, на населените места в съседство
с минните обекти. За компанията корпоративната
социална отговорност е продиктувана от собственото разбиране и фирмена философия. „Дейността ни е в паралел с грижата за здравето и благосъстоянието на служителите и обществото, не защото някой ни налага това, а защото вярваме, че това
е отговорният и правилен път, по който бизнесът
трябва да се развива“ – казва президентът и главен изпълнителен директор Ричард Хаус.
Какво символизира новата фирмена идентичност на Дънди Прешъс Металс?
След 2004 г., когато Дънди Прешъс Металс пое
управлението на рудник „Челопеч“, с направените сериозни инвестиции и въведените технологични новости производителността беше увеличена успоредно с повишаването на безопасността на работа и грижата за околната среда. Благодарение на екип от професионалисти се осъществява модерен и екологосъобразен добив и преработка. Благодарение на работещите в Челопеч и
желанието за промяна днес Челопеч е един от
най-съвременните високотехнологични рудници в Европа.
Постиженията на компанията не са само в сферата на работата в минно-добивната дейност. Реализирани бяха много инициативи в полза на
местната общественост и подобряване на качеството на живот в Челопеч и региона на Средногорието. С инвестиране над 1 милион лева годишно в програми за развитие на общините бяха
осигурени по-добра инфраструктура, условия за
привличане на бизнес, осъществяват се социални, културни и образователни проекти.
„За нас е отговорност и чест да подпомагаме и да
бъдем част от успешните практики в България“

– допълва инж. д-р Николай Христов. „Пример
за това са отличията на учениците от Частната
езикова гимназия в Челопеч, чиито собственик
е именно Дънди Прешъс Металс Челопеч, която
се наложи като едно от най-престижните средни
училища в страната.“
Уникален археологически проект за опазване
и съхранение на историческото наследство от
древните траки на Ада тепе край Крумовград
спечели голямата награда на експертното жури
на Българския форум на бизнес лидерите. Безспорно това също е пример за това как минният
бизнес може да подпомага растежа на обществото и да бъде от полза за науката и културата. Със
спонсорската програма в подкрепа на българската художествена гимнастика, Дънди Прешъс Металс продължава една многогодишна успешна
традиция на България, която през годините носи
много гордост на България и радост не само на
местната публика.
Логото – символи:
Определяме партньорството като основа на успеха. Работим с грижа и отговорност, живеем с
нашите ценности и ги доказваме във всекидневието си. Именно това прави Дънди Прешъс
Металс уникална компания. Всичко това е визуализирано в нашето ново лого. Златният глобус
изобразява всички настоящи проекти по света и
главният офис на компанията. Кръгът от стрелки около глобуса е ориентиран в посока на часовниковата стрелка и символизира движението напред, сътрудничеството и партньорството с всички заинтересовани страни. Глобусът и
стрелките са интегрирани в името на компанията и показват силата на нашето единство и сплотеност.
По материали на „Челопеч и Крумовград
Вести“, издание на Дънди Прешъс Металс
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ТЕХНОЛОГИИ

Превенция на
свлачища чрез
триизмерно картиране
Лазерното и вълново изследване
на потенциално опасни склонове в мини

вличането на земни маси в мините е
една от основните опасности, които погубват човешки животи и нанасят щети за милиони. Скорошните инциденти в Тибет, Индонезия и Брингам Каньон, САЩ, повдигат въпроса за намирането на ефективна технология за превенция на
свлачищата, които често освен материални, взимат и човешки жертви.
От британската компания 3D Laser Mapping, съвместно с университета в Дърам, e започналa работа за усъвършенстване на технология, която
засича податливи на свличане земни маси в ми-
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ните. Програмата SiteMonitor вече се е доказала
в реални условия, като е сигнализирала за възможен сериозен инцидент, спасявайки десетки
животи от потенциална опасност в южноафриканската златна мина Сишен.
СЪТРУДНИЧЕСТВО
С УНИВЕРСИТЕТА В ДЪРАМ
Партньорството с университета в Дърам започва след като 3D Laser Mapping печели правителствен грант за подобряване на конкурентноспособността. Проучване на нови модели за превенция на свлачища в миннодобивни предприя-
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Свлачище в мината ASARCO, щата Аризона, САЩ

SiteMonitor
отчита спектъра на
вибрациите и прави
радиометрични
измервания,
които отразяват
текущото състояние,
движенията и
деформациите на
наблюдавания обект

тия е основната цел на проекта. Въпреки че става въпрос за вече работещ на пазара продукт,
SiteMonitor ще бъде обновен с помощта на университета в Дърам, който има отлични разработки в тълкуване на вълнови данни при триизмерни лазерни проучвания.
„Избрахме Дърам за партньор след обстойно
проучване. Факултетът по география на университета е класиран на трето място в Англия и на
пето място в света, по качество на образованието в тази област. Технологичните им разработки
ще допринесат изключително за усъвършенства-

©Jeff Rz, flickr.com

нето на SiteMonitor“, казва д-р Ашраф Афана от
3D Laser Mapping.
ПОДОБРЕНИЯ НА ТЕХНОЛОГИЯТА
Триизмерното лазерно картиране е утвърден
процес за превенция на свлачища. Конвенционалните лазерни скенери измерват разстоянието
между обекта и самия скенер. С пълния анализ
на вълните SiteMonitor ще може не просто да отчита спектъра на вибрациите, но и ще прави радиометрични измервания, които отразяват текущото състояние, движенията и деформациите на
наблюдавания обект. Лазерът се разпространява
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ТЕХНОЛОГИИ

©3D Laser Mapping

Проучване
на нови модели
за превенция
на свлачища в
миннодобивни
предприятия е
основната цел на
проекта

Масивно свлачище в мината Брингам Каньон, щата Юта, от април 2013 г. © Kennecott Utah Copper
в конусовидна форма и всички промени по наблюдаваната част от обекта се засичат спрямо началното му състояние. Така SiteMonitor изследва деформациите в скалите по даден склон, като след това изготвя модел на свлачище с цел
да изчисли потенциалният момент на срутване.
В момента преломната точка на деформация,
след която се включва алармата и се евакуира
персоналът, се определя от техниците и инженерите в дадено миннодобивно предприятие. Тази
преценка се базира на специални геоложки изследвания на конкретния обект.
Превантивната функция на SiteMonitor ще даде
възможност да се предвиди кога точно ще се появи свлачище, като дори инженерите ще имат възможност да вземат мерки, за да бъде избегнато.
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МИНИТЕ ТРЯБВА
ДА СИ СЪТРУДНИЧАТ
От 3D Laser Mapping съобщават, че от септември
2012 г. текат тестове на подобрения SiteMonitor в
мини в Намибия, Южна Африка, Канада и Южна
Америка. В момента екипът събира данни, чийто
анализ ще започне скоро. При успех на съвместното проучване с университета в Дърам, най-рано подобреният вариант на SiteMonitor се очаква
да бъде пуснат на пазара най-рано през 2015 г.
От компанията уточняват, че за пълен успех на
подобни технологии е необходимо мините да обменят информация помежду си и да информират не само служителите и работниците, но и
живущите в района.
Людмила ЗЛАТЕВА
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АсарелМедет АД
ежегодно
преработва
около 13 млн.
тона медна
руда

КО

Н

КУ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

www.eufunds.bg

РИ

Я
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РЕН

Л
ТНА БЪ

ГА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

Проект: К-02-18/09.01.2013 г. (BG161PO003-2.4.01-0029-С0001), „Укрепване на административното тяло и популяризиране
на „Средногорие Мед Индустриален Клъстер“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз
чрез „Европейски фонд за регионално развитие” и от националния бюджет на Република България.

Община
Стрелча е
разположена
в южното
подножие на
Същинска
средна
гора, върху
територия от
225 кв. км

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Сдружение „Средногорие мед индустриален клъстер“ и при никакви обстоятелства не може да
се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

