
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО МИННО ДЕЛО,  
ГЕОЛОГИЯ И МЕТАЛУРГИЯ

Уважаеми членове на БМГК, скъпи колеги и партньори,
Приемете нашите най-искрени благопожелания по случай  
професионалния ни празник - ДЕНЯ НА МИН ОРА!
В деня на Успението на Свети Иван Рилски – 8 август, изказваме своето голямо 
уважение и благодарност към всички, посветили живота си на тежката,  
но достойна и отговорна професия на миньора. 
Нека водени от завета на Св. Иван Рилски „Бъдете единни и имайте мир помежду си  
заедно да отстояваме достойното място на  добивната индустрия в икономиката 
на България и да постигаме успехи!
Желаем ви много здраве и благополучие!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Проф. дтн инж. Николай Вълканов
Председател на УС на БМГК

Уважаеми колективни членове на НТС по минно дело, геология и металургия,
Уважаеми колеги,
ЧЕСТИТ ДЕН НА МИН ОРА!
За мен е изключителна чест и привилегия да ви поздравя от името   
на Управителния съвет на НТС по МДГМ и лично от мое име  
по случай професионалния празник - 8 август.
С уважение и благодарност за вашия достоен труд,  
ви пожелавам здраве, професионално удовлетворение,  
дълголетие на ветераните, ентусиазъм и мотивация  
на младите колеги и успехи на всички в минната гилдия!
Бъдете благословени и нека Св. Иван Рилски 
закриля вас и вашите семейства!

Д-р инж. Кремена Деделянова
Председател н НТС по МДГМ



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ръководството на 
„Минстрой Холдинг“ АД  
най-сърдечно честити   
Деня на миньора  
и поздравява всички настоящи 
и бивши миньори, работници, 
специалисти и мениджъри,  
делови партньори,  
съмишленици и приятели!

Нека професионалният 
празник бъде ден на 
удовлетворение и признание 
за достойния  
миньорски труд!

С благодарност за 
професионализма,  
за всеотдайната работа 
и за успехите!

С пожелания за здраве и 
благополучие на вас  
и вашите семейства!

Академичното ръководство на МГУ „Св. Иван Рилски“ 
поздравява всички колеги по случай Ден на миньора! 

Всяка година на 18 август, Деня на Успението на Св. Иван Рилски, 
отдаваме заслужена почит и уважение към достойния труд 

на миньорите от бранша, който е определящ за икономиката 
на държавата ни.

Миннодобивната индустрия не само запазва мястото си на значим, 
структуроопределящ отрасъл в българската икономика, 

но и бележи ръст в своето развитие и реализация. 
Вашият потенциал от квалифицирани хора, 

направи възможни значителните инвестиции в бранша.

Бъдете живи и здрави! Нека Свети Иван Рилски ви закриля 
и ви помага да сбъдвате и най-съкровените си житейски 

и професионални мечти и стремежи!



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЪКОВОДСТВОТО И СИНДИКАЛНИТЕ СЪВЕТИ НА

НАЙ-СЪРДЕЧНО ЧЕСТИТЯТ ДЕНЯ НА МИНЬОРА И ПОЗДРАВЯВАТ

с професионалния празник 

всички работници, специалисти и мениджъри в дружеството и

 минерално-суровинната индустрия, 

както и многобройните си делови партньори! 

Нека св. Иван Рилски - закрилник на миньорите и всички българи,

да ни дарява здраве, сили и вяра, за да бъдем добри и успешни!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 

Уважаеми колеги от минерално-суровинната индустрия,
уважаеми работници и служители в „Мини Марица-изток” ЕАД,

Позволете ми да Ви поздравя по повод Деня на миньора – 18 август!
Надявам се да го посрещнем с удовлетворение и самочувствие от постигнатото,

благодарение на добрата екипна работа и професионализма.
Изправени пред настоящите и бъдещите предизвикателства, нека останем верни на принципите си

и с оптимизъм да вървим заедно напред, гарантирайки енергийната независимост
и националната сигурност на Република България. 

ЧЕСТИТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК!
С благодарност за Вашия професионален принос и пожелания за здраве и благополучие, 

Андон Андонов 
Изпълнителен директор



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаеми миньори, работници, ръководители и служители на  

„ГОРУБСО–МАДАН” АД, 
уважаеми приятели и гости на град Мадан,

С удоволствие Ви  поздравявам  по случай професионалния празник –  
Ден на миньора и Празника на град Мадан.

В този ден изразявам своята благодарност към всички, които с всеотдайност 
и усилия  допринасяте за развитието на рудодобива. Имаме основание да 

посрещнем празника с достойнство и удовлетворение от постигнатото. 

Благодаря на всички бивши и настоящи работници и служители  
на „Горубсо-Мадан“ за професионализма и отговорността в работата. 

На всички Вас, на гостите и приятелите ни от все сърце пожелавам здраве, 
сили и енергия, за да съхраним постигнатото и продължим да работим 

за доброто бъдеще на рудодобива и  на община Мадан.

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!  ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Инж. Сергей Атанасов - изпълнителен директор

Уважаеми колеги и партньори, 
За мен е чест да Ви приветствам 

по повод Вашия професионален празник -  
Деня на миньора,

ден и на Успението на Св. Иван Рилски. 
Дълбоко уважавам и ценя професията на миньора 

и постиженията на всички,
работещи в сферата на минерално-суровинната индустрия,

на минната наука и практика. 
Желая ви крепко здраве, много лични

и професионални успехи и благополучие!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Проф. дтн инж. Цоло Вутов
Управител



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаеми колеги, настоящи и бивши миньори,  
геолози, обогатители, специалисти и мениджъри  
в „Елаците-Мед“ АД и група ГЕОТЕХМИН, 

Уважаеми партньори,

Изключително ми е приятно да Ви поздравя по случай 
нашия професионален празник - Деня на миньора! 

През настоящата година за нас той е юбилеен и мно-
го специален, тъй като отбелязваме 44 години от  
създаването на МОК „Елаците“ и 20 години от присъ-
единяването на дружеството към група ГЕОТЕХМИН!

Историята на нашата компания е резултат от профе-
сионализъм, приемственост и новаторство, от ясни 
приоритети, висока отговорност и упорита работа.  

Днес „Елаците-Мед” е компания, успешно преминала 
към интелигентна минна индустрия, със значим при-
нос за икономиката на Република България и за ка-
чеството на живот в 8 общини. Ние имаме основание 
да бъдем горди от постиженията ни в производство-
то и да заявим с достойнство, че сме признати като 

ЧЕСТИТ ПРОФЕСИОНАЛЕН  ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ,
РАБОТЕЩИ В МИННАТА ИНДУСТРИЯ!

ЖЕЛАЕМ ЗДРАВЕ, БЛАГОПОЛУЧИЕ И КЪСМЕТ 
ЗА ВАС И ВАШИТЕ СЕМЕЙСТВА!

 
ИНЖ. ИВО МАРИНОВ

УПРАВИТЕЛ

едни от най-добрите в минния бранш не само в Бълга-
рия, но и в чужбина. 
От името на Надзорния и Управителния съвет на „Ела-
ците-Мед“ АД благодаря на всеки един  от Вас за Ва-
шия професионализъм, за приложените знания и уме-
ния и за успешно реализираните проекти! 

Скъпи колеги, благодаря за избора Ви да свържете 
професионалния си път с „Елаците-Мед“! 

Уважаеми партньори, благодаря Ви за Вашата под-
крепа и сътрудничество през годините! 

Вярвам, че и в бъдеще ще продължим да работим 
заедно за устойчивото и ефективно  
развитие на „Елаците-Мед“ АД,  на регионите и на 
минерално-суровинната индустрия в страната! 

Желая на всички здраве, успехи и благоденствие! 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С най-добри пожелания,
Инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

                        Ръководството на

Честити професионалния празник - ДЕН НА МИНЬОРА
на всички работещи в минералносуровинната 

индустрия.

Пожелаваме Ви здраве и много успехи 
във Вашите професионални начинания!

Продължавайте да работите 
със същата всеотдайност!

Нека Св. Ив. Рилски закриля Вас 
и Вашите семейства!

Инж. Стойо Боснев 
Изпълнителен директор



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаеми колеги и приятели,

Приемете моите най-сърдечни и искрени 
поздрави по повод професионалния празник 

на българските миньори – 18 август!

Бъдете здрави и конкурентоспособни, 
устоявайте на предизвикателствата на 

живота с усмивка и знайте, че всеки един 
от вас е част от успехите, които постигаме!

Нека Св. Иван Рилски ни дава мъдрост, 
сила и вяра, за да успеем, за по-добро 

бъдеще за всички нас!

Честит празник!

Димо Димов 
Управител на 

„СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР“ ЕООД



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

АКТЕМИУМ БЕА БАЛКАН  
пожелава, по случай 

професионалния празник 
на миньора, 

на всички работещи 
в минната промишленост 

и на читателите на 
списание „Минно дело 

и геология“, 
ЗДРАВЕ И 

БЛАГОПОЛУЧИЕ!

НЕКА СВ. ИВАН РИЛСКИ 
ЗАКРИЛЯ ВАС 

И БЛИЗКИТЕ ВИ! 



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаеми колеги, 
С благодарност към отдадеността и професионализма,  
с които заедно трансформираме облика на професията  
и на минния бранш, поздравявам Вас и Вашите семейства  
по случай празника на миньора. 
Благодаря на нашите семейства за подкрепата и разбирането,  
без които няма да сме така всеотдайни в работата.
Горд съм, че всеки един от нас допринася за безопасността,  
модерния облик на компанията  
и постигането на високи стандарти. 
Вярвам, че всички заедно се гордеем с нашата професия,  
която е с вековни традиции, която ежедневно  
изпълваме с модерно звучене. 
Бъдете здрави и пълни с желание за  
личностно и професионално развитие. 
Нека празничният ден за нас  
и нашите семейства 
бъде щедър на много  
позитивни емоции,  
усмивки и поводи за гордост!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Д-р инж. Илия Гърков
Изпълнителен директор






