
„МИННАТА ИНДУСТРИЯ – Кой Кой е “ е специално приложение 
на вестник „24 часа“ от серията икономически анализи, които 
представят развитието на най-важните сектори и компаниите в тях. 

Приложението ще бъде публикувано на 18 август, вторник,
в книжка със специален формат в целия тираж на в. „24 часа“.

В приложението ще анализираме състоянието и новите тенденции 
в строителството. 
Ще направим преглед на подсекторите в него – инфраструктурно, 
промишлено, жилищно. В специален раздел ще разгледаме 
добрите практики, иновациите, корпоративната социална 
отговорност на компаниите. Във всеки от подсекторите ще 
представим големите компании и най-интересните им проекти.

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПРИЛОЖЕНИЕ – книжка
във вестник „24 часа“ и сайта 24chasa.bg

на 18 август 2020 г.

М атериалите и самото приложение ще бъдат качени и на сайта 
24chasa.bg, който е начело сред новинарските сайтове с над 
1 900 000 уникални посетители на месец и близо 30% обхват на 
интернет аудиторията в България по данни на Gemius. Сайтът е 
отлично оптимизиран за търсачки, така че при търсене, винаги 
резултатите му излизат на първи екран. Това е гаранция за 
дългосрочна видимост на кампанията дори и след изтичането ѝ.
 

В  естник „24 часа“ е най-влиятелният български всекидневник – 
според традиционния годишен доклад на института за изследване 
на журналистиката „Ройтерс“ към университета в Оксфорд. 
Той е единственият вестник в топ 5 на българските медии по 
доверие на аудиторията, според същото изследване.

Браншът,
който и при спад в
цените на металите

вдига заплати
и инвестира

Проф. дтн инж. Николай Вълканов,
председател на
Българската минно-геоложка
камара и зам.-председател на КРИБ:

За бизнеса е важно да има
стабилност в управлението за 4 г.
Като правиш 300 млн. лв.
инвестиции, а се промени
рамката, ще настъпи катастрофа
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21 675 миньори в добивната ин-
дустрия произведоха продукция за
близо 2,92 млрд. лв. през 2018 г.
Производителността продължава
да е 2,5 пъти по-висока от средна-
та за индустриалния сектор.

Това води и до по-добри възна-
граждения в отрасъла - за 2018 г.
средната годишна заплата е 20
233 лв., което е увеличение с 10%
спрямо предишната година. За
сравнение - средната годишна ра-
ботна заплата за страната е 13
468 лв.

Стойността на износа на минна-
та индустрия е 6,43 млрд. лв. през
2018 г. Това е с близо 17% повече
в сравнение с предишната година.
И това, въпреки че през първото
полугодие на миналата година це-
ните на цветните метали на Лон-
донската борса бяха спаднали с
20-30%.

Браншът всъщност продължава
да вдига заплати и да инвестира
милиони левове дори при спад на
котировките на металите.
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2019 г. е ключова за

развитието на българ-

ския рудодобив. Откри-

ва се първият новора-

зработен рудник в Бъл-

гария за последните 40

години - “Ада тепе” на

“Дънди Прешъс Металс

Крумовград”. Планира-

ната годишна произво-

дителност на обогати-

телната фабрика е 840

хил. т руда със съдър-

жание на метал злато

85 700 тройунции и

срок на експлоатация 8

години. Предвидената

обща продължителност

на живота на рудника е

около 15 години, в кои-

то са включени етапите

на строителство, ек-

сплоатация, закриване

и рекултивация.

В етапа на строител-

ство, стартирал през

2016 г., са открити над

300 работни места.

Оперативната дейност,

с планирана продължи-

телност 8 години, анга-

жира 230 души 90% от

които са жители на об-

щина Крумовград. Над

30 младежи се върнаха

от чужбина в родното

си място, за да започ-

нат работа в “Дънди

Прешъс Металс Кру-

мовград”. По време на

последния етап - закри-

ване и рекултивация,

ще бъдат осигурени 50

работни места за около

5 години. За всички

етапи дружеството ще

използва най-нови тех-

нологии, които отговар-

ят на световните стан-

дарти за здраве, безо-

пасност и опазване на

околната среда.

За целия период на

експлоатация на нахо-

дището “Дънди Прешъс

Металс Крумовград” ще

инвестира 17 млн. дола-

ра за развитието на об-

щина Крумовград. Съ-

ществена промяна в

средата и качеството

на живот в общината

вече се забелязва - но-

ва инфраструктура, по-

вече възможности за

бизнес и туризъм, богат

културен живот.

Рудник “Челопеч” е

разпознат от световна-

та минна общност като

модерен дигитален руд-

ник. Компанията получи

международна награда

за технологично лидер-

ство с уникален минен

проект за изземване на

граничен целик в блок

150.
От края на 2018 г. се

работи по иновативен

проект с изпитания на

безпилотен дрон за ра-

бота в рудника и днес

компанията разполага с

първите автономни ска-

тип. Инвестицията ще

увеличи качеството на

произвежданата про-

дукция и ще редуцира

до минимум загубите на

готова продукция при

товарене чрез директна

връзка на новите цехо-

ве със съществуващата

жп линия.

Модернизация

на техника и
технологии

в “Горубсо-Мадан”.

През 2018 година дру-

жеството продължи със

смяната на минния мо-

дел в маданските руд-

ници, внедрявайки най-

съвременните рудодо-

бивни машини и техно-

логии. Инвестиционната

програма за 2018 г.

надхвърли 10 млн. лв.

Само в механизирана

техника инвестицията е

на стойност 5 млн. лв.

Девет нови машини на

гумено-колесен ход

влязоха под земята - 3

карети, 2 камиона, 4

челни товарача. Инве-

стицията в капитален

вентилатор в рудник

“Петровица” е на стой-

ност половин милион

лева. Около 2,5 млн. лв.

се инвестираха в Обо-

гатителната фабрика в

Рудозем, където също

се извършва техноло-

гично преоборудване.

Автоматика
управлява
водоснабдяване

в “Асарел-Медет”. С

оборудване на “Си-

менс” е изградена из-

цяло нова автоматизи-

рана диспечерска сис-

тема за контрол и

управление на промиш-

леното и питейното во-

доснабдяване в “Аса-

рел-Медет”. Реализа-

цията на този проект

подобри значително

управлението на отда-

лечените една от друга

помпени станции, което

доведе до снижаване

на разходите. Всички

обекти от оборотното

промишлено водоснаб-

дяване и от питейното

водоснабдяване в дру-

жеството вече са свър-

зани в единна система

за мониториг и упра-

вление, като информа-

цията за съоръженията

постъпва в реално вре-

ме чрез оптична връз-

ка. Едно от най-големи-

те предимства на сис-

темата са автоматично

зададените прагове,

при които се изпращат

аларми за потенциални

рискове, така че да се

даде достатъчно време

за превантивна реак-

ция.

Инвестиции

в съвременни

технологии
С тях браншът непрекъснато

подобрява производителността

ниращи дронове в све-

та, които са използвани

в подземен рудник. Та-

зи дигитална новост на-

влезе в работата на

специалистите марк-

шайдери в рудник “Че-

лопеч”, които потвърж-

дават, че с дрон скани-

рането трае 2-3 минути,

а събраната информа-

ция е много прецизна.

Друго предимство е, че

дронът се самообучава,

може да се управлява

от повърхността, рабо-

тата му редуцира вре-

мето за престой на пер-

сонал под земята, кое-

то подобрява безопас-

ността.
Работещият пилотен

смартцентър все повече

привлича вниманието

на минната общност,

тъй като обединява

приложението на ново

поколение технологии

за мониторинг на

производствени проце-

си и анализ на голям

обем данни. Смартцен-

търът обединява мони-

торинг и управление на

производствените про-

цеси в рудника и фаб-

риката. Предоставя въз-

можност за анализ, мо-

делиране, планиране и

управление на високо

ниво.
Рудник “Челопеч” е

единственият рудник в

света със 100% Wi-Fi

покритие на 600 м под

земята. Правилото е,

където има хора под зе-

мята, да има и Wi-Fi

връзка. Това позволява

да се приема и да се

предава информация в

реално време и гаран-

тира безопасните усло-

вия на труд.

Машина
подобрява
стабилността на

хвостохранилище

В управлението на от-

падъци “Елаците-Мед”

АД прилага съвременни

технически решения за

повишаване на безо-

пасността на съоръже-

нията. През 2018 г. на

хвостохранилището

“Бенковски-2” е внедре-

на иновативна техноло-

гия по обезводняване и

уплътняване на депони-

рания хвост с помощта

на специализирана ма-

шина MudMaster. Чрез

нея се повишава стаби-

литетът в хвостохрани-

лището и се усвоява

допълнително простран-

ство. С внедряването

на MudMaster се гаран-

тира безопасността на

хидротехническото съо-

ръжение, осигурява се

устойчивостта му, като

същевременно се га-

рантират проектните

обеми за депониране

на хвостов материал.

3D софтуер

в “Елаците-мед” се

внедрява от миналата

година. Работата с него

вече е част от всекид-

невието на инженерите

и ръководството на ком-

панията. Той допринесе

за увеличаване на

производителността на

труда, многовариант-

ност при избора за

стратегия и посока за

развитие на минните

работи. Софтуерът е с

три модула, които по-

зволяват да се анализи-

рат и оценят оптимал-

ната последователност

за отработване на от-

крития рудник и посока-

та за развитие на мин-

ните работи при висока

ефективност, рентабил-

ност и безопасност.

Нов цех
се изгражда в “Каолин”

През 2016 г. бе одобре-

но решението от компа-

нията майка “Кварцвер-

ке” за изцяло нов фил-

трационно-сушилен цех

в най-голямата фабрика

в групата - тази във Ве-

тово. Строителството

му започна през 2018 г.

Той е от два модула,

първият от които се из-

гражда в момента. Об-

щата проектна произ-

водствена мощност от

двата модула е 200 000

тона обогатен каолин

годишно.
Първият е проектиран

за производството на

90 000 т. Инвестицията

за него е над 7 млн.

евро, а общата сума за

двата модула ще над-

хвърли 15 млн. евро.

Това ще са първите

производствени мощно-

сти от такъв модерен
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Какво добиха и за колко пари през 2018 г. 
Добив на въглища

689 758 000 лв.

Добив на метални руди

1 714 228 000 лв.

Добив на неметални материали и суровини

431 114 000 лв. 

Спомагателни дейности в добива

85 173 000 лв.

Общо

2 920 274 000 лв.

 

Тона Хил. евро Тона Хил. евро

Индустриални минерали, в т.ч.: 
96 823,6 1 964 506,7 101 785 1 554 524,6

Каолин  

25 277,9 226 262,4 4222,1 44 614,7

Вар 

1592,7 27 101,5 296,5 3824,6

Цименти 

23 002,6 569 806,9 20 479,9 378 544,0

Фелдшпат 

1157,2 19 165,9 4343,0 142 245,1

Минерални продукти 
1810,2 9892,4 2110,5 9495,1

Други  

43 983,0 1 112 277,5 70 333,1 975 801,0

Метални, в т.ч.: 
583 829,3 643 308,1 1 858 876,3 1 383 931,1

Медни руди и техните концентрати 197 298,6 370 332,9 1 586 930,0 1 107 034,1

Оловни руди и техните концентрати 17 112,5 12 818,2 83 989,6 71 440,6

Цинкови руди и техните концентрати 10 719,4 9 745,5 101 956,4 113 618,8

Сребърни руди и техните концентрати 339 510,8 1477,6 65 695,3 13 965,0

Други  

19 188,1 248 934,0 20 305,0 77 872,6

Горива, в т.ч.: 
2 537 589,8 4 095 023 4 362 842 11 041 160,9

Антрацит 

1545,5 14 532,6 89 394,8 844 855,0

Лигнити, дори на прах 
1 719,2 39 342,9 11,9 158,0

Торф 

20,8 20,7 1231,2 7 813,0

Сурови нефтени масла и сурови маслаот битуминозни минерали 
373,4 656,1 2 520 335,8 5 861 469,0

Нефтен газ и други
газообразни въглеводороди 

21 900,1 42 485,2 793 081,8 2 461 204,6

Други  

2 512 030,8 3 997 985,5 958 786,5 1 865 661,3

Благородни 

69 463,8 4844,1 41 344,1 869,7

ОБЩО: 

3 287 706,4 6 707 681,8 6 364 847,5 13 980 486,3

ИЗНОС И ВНОС НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
Видове суровини

Износ 2018 г.
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Производителносттав сектора е 2,5 пътипо-висока от среднатав индустрията
ща на подземни богат-ства са 449. Тези наметални полезни изко-паеми - 163, на инду-стриалните минералиса 84, едно е на нефт игаз, на твърдите гориваса 23, на строителнитематериали са 140 искалнооблицовъчнитеса 38. Общата площ нанаходищата на подзем-ни богатства в Бълга-рия е 1 677 000,60 дка.Действащите конце-сии за добив на под-земни богатства са531. За метални полез-ни изкопаеми те са 20,за неметални полезниизкопаеми - инду-стриални минерали -75, за нефт и природенгаз - 18, за твърди го-рива - 17, за строител-ни материали – 330, заскалнооблицовъчни ма-териали – 70, за минниотпадъци - 1. Около80% от минните дейно-сти в страната се из-вършват по открит спо-соб.

След толкова вековетърсене, проучване идобив (мед по нашитеземи се е добивала5000 г. преди новатаера, тоест преди пове-че от 7000 г.) човек биси помислил, че всичкосе знае. Но не, дей-стващите разрешенияза търсене и проучванена полезни изкопаемиса 145.
Продължаватпроучванията итърсенето нанаходища

на метални полезни из-копаеми, разрешениятаса 32. 11 са за нефт игаз, за неметални изко-паеми – индустриалниминерали са 24, застроителни материали –35, за скалнооблицо-въчни – 38. Само 3 саза търсене на твърдигорива.
През 2018 г. държава-та получи от миннодо-бивната индустрия кон-цесионни възнагражде-ния в размер на 74 975006 лв. (без ДДС). Ималек спад в сравнение спредходната година,което се дължи на по-малко плащания от сек-тор “Енергетика” и не-металните полезни из-копаеми - индустриалниминерали. Значителенръст обаче бележатприходите от рудодоби-ва. При разпределение-то на концесионнитеприходи по подсекторис най-голям дял са ме-талните полезни изко-паеми с 47%, следваниот въгледобива с 24%.

21 675 миньори в до-бивната индустрияпроизведоха продукцияза близо 3 млрд лв.през 2018 г. Въпреки чезаетите в бранша сапо-малко от предишна-та година, производи-телността продължавада е 2,5 пъти по-високаот средната за инду-стриалния сектор.Това води и до по-до-бри възнаграждения вотрасъла, за 2018 г.средната годишна за-плата е 20 233 лв., кое-то е увеличение с 10%спрямо предишната го-дина. За сравнение -средната годишна ра-ботна заплата за стра-ната е 13 468 лв., катозаплащането в секторае с 50% по-високо и еедна от икономическитедейности с най-високобрутно възнаграждениеу нас.
Най-висока заплата вбранша получават ра-ботниците и служители-те в компаниите, доби-ващи метални полезниизкопаеми, а най-нискиса тези в подотрасъладобив на неметални ма-териали и суровини.Стойността на износана минната индустрия е6,43 млрд. лв. през2018 г. Това е с близо17% повече в сравне-ние с предишната годи-на. И това въпреки чепрез първото полугодиена миналата година це-ните на цветните мета-ли на Лондонската бор-са бяха спаднали с 20-30%. Данните са от от-чета на Българскатаминно-геоложка камарапред празника на минь-ора, който е на 18 ав-густ - деня на успение-

то на св. Иван Рилски,закрилника на миньори-те.
Когато цените са ви-соки, тази важна задържавата индустрия,която

дава между3 и 5% от БВП,инвестира, за да можеда запази производи-телността на труда изаплатите на хората си.Не само че отдавна еминало времето във во-дещите компании доби-вът и преработката нарудите да е нещо мръс-но, прашно, днес севлага в дигитализацияна тази индустрия, кое-то също дърпа нагорепроизводителността.Има смартцентровеза управление, които сакато централното дис-печерско управление,от което се командваелектроенергийнатасистема, или пък катозала на РВД, от коятосе водят самолети.Преди две годиниСилвестър Сталоун на-писа, че в България мо-жеш да намериш Wi-Fiв гора, където си заоби-колен от вълци, но неможеш да откриеш та-къв в Санта Кларита,Калифорния.Да му кажем - в ми-ните на “Дънди прешъсметълс” има безжиченинтернет на 600 м подземята, дронове скани-рат къде е златната жи-ла и помагат да марк-шайдерите. В “Елаците”от 4 години добивнитепроцеси в рудника сеуправляват, контроли-рат и отчитат с автома-тична система за упра-вление. Тя се стреми да

Над 21 000миньориизработиха3 млрд. лв.намали времето на из-чакване за багери и са-мосвали до минимум.“Елаците-Мед” изградибезжична комуника-ционна мрежа за рабо-тата на системата, оси-

гуряваща почти 100%надеждно покритие. Тясе захранва частичноот “зелена енергия”. В“Горубсо-Мадан”, ком-панията, в която предишест години работници-те стачкуваха за запла-ти, сега се купуват новимашини. “Каолин” пъкизгражда нов модеренцех във фабриката сивъв Ветово. И това сасамо няколко примера.Така големите компа-нии в минната инду-стрия у нас
затвърждавати водещатаси позиция вевропейскиядобив на полезниизкопаеми

Тя твърдо е на третомясто по добив на мед,на четвърто по добивна злато и на пето подобив на лигнитни въ-

глища.
Има нещо обаче встатистиката, коетоучудва. Добивната ин-дустрия е произвелапродукция за 2,92 млрд.лв., а са изнесени ми-нерални суровини за6,43 млрд. лв. Причина-та е, че металургичнитекомпании внасят суро-вини, които прерабо-тват, и изнасят концен-трат с по-висока доба-вена стойност, освентова “Минстрой хол-динг” има мини в Се-верна Македония, такаче у нас се преработваи вносът оттам.Основните суровини,които се добиват встраната, са лигнитнивъглища, оловно-цинко-ви, медни и полиметал-ни руди, гипс, варовик,бентонит, каолин, квар-цови пясъци, огнеупор-ни глини, мрамор.Установените находи-
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ПРОМО БАНЕР:
Може да комбинирате участието си 

във в-к 24 часа с БАНЕР на сайта
www.24chasa.bg и m.24chasa.bg – 300 x 250 px, 100 000 импресии,

за 5 работни дни + бонус събота и неделя
Специална цена – 500 лв.

ТАРИФА ЗА РЕКЛАМНИ ИЛИ ПР ПУБЛИКАЦИИ
При публикуване на рекламно каре по-голямо от 1/3 страница получавате
БОНУС – публикуване на ПР материал в сайта 24chasa.bg 

1/3 страница в приложението (168 мм х 171 мм) ...................... 1100 лв.
БОНУС – качване на ПР материал в сайта 24chasa.bg 

1/2 страница в приложението (254 мм х 171 мм) ..................... 1600 лв.
БОНУС – качване на ПР материал в сайта 24chasa.bg 

1 цяла страница в приложението (254 мм х 342 мм) ............. 3000 лв.
БОНУС – качване на ПР материал в сайта 24chasa.bg 

Цените са без ДДС

ПАРАМЕТРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО – КНИЖКА
Размер – 25,4 см х 34,2 см
Хартия – вестникарска
Ушито с телчета
Разпространение – безплатно с тиража на вестник „24 часа“
Обем – 16 + страници

ДАТА 
НА ИЗЛИЗАНЕ:
18 август 2020 г. 

КРАЕН СРОК 
ЗА ЗАЯВКИ:

7 август 2020 г. 
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