
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 МИНЬОРА!
В деня на Успението на Свети Иван Рилски – 18 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 членове на НТС по МДГМ,

Уважаеми ветерани, 

Скъпи колеги,

Поздравявам ви от името на Управителния съвет 
на Научно-техническия съюз по минно дело, 

геология и металургия и лично от мое име по случай 
професионалния празник 18 август -  

Успението на Свети Иван Рилски!

Желая ви здраве, успехи и просперитет!

Нека Свети Иван Рилски закриля вас и вашите близки!

Честит празник!

Д-р инж. Кремена Деделянова
Председател на НТС по МДГМ
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 Честит професионален празник, колеги!
Приемете моите сърдечни пожелания за здраве,  благоденствие 

и просперитет. Благодарение на високия професионализъм 
и отдаденост на работата, отговорността и упорития труд 

на всички ни, с гордост днес се радваме на успехи.
Заедно вървим напред и нареждаме българската минна 

индустрия сред водещите в страната и чужбина. 
Нека Св. Иван Рилски закриля Вас и Вашите семейства, 

носи топлина, уют и разбирателство в домовете ви.
Работете безопасно и ефективно за нашето 

по-добро и устойчиво бъдеще!

Проф. д-р инж. Илия Гърков
Изпълнителен директор на 

Дънди Прешъс Металс за България

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!
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РЪКОВОДСТВОТО И СИНДИКАЛНИТЕ СЪВЕТИ НА

 

НА РДЕ НО Е И Я ДЕНЯ НА ИН ОРА
И ПОЗДРАВЯВА

Н И Р

Е И ПРАЗНИ

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.

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!

              Проф. д-р инж. Ивайло Копрев 
                                    Ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“
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Скъпи колеги и партньори,

По случай Деня на миньора – 18 август, приемете  
нашите най-сърдечни поздравления и пожелания  
за здраве, лично астие и професионални успехи!

Благодарим Ви, че с Вашия достоен труд  
и отдаденост допринасяте за икономическия  
просперитет и по-доброто бъде е на страната ни.

Вашето доверие ни задължава и мотивира!

Честит празник!

ипът на и ита ни индустрии  
 Бъ ари
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Епирок България ЕООД, бул. „Искърско шосе“ 7,  сграда 3 epiroc.com

Епирок България има честта да поздрави
българската минна общност с професионалния празник – 

Деня на миньора! 

С пожелания за здраве, благополучие и добро бъдеще,
устойчиви добиви и безопасна работа.

С визия за бъдещето и новите технологии Епирок България 
предлага минно-строителна техника, сервиз 
на предлаганите машини, включващ резервни части, 
консумативи и спомагателно оборудване
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САНДВИК България 
поздравява всички работещи 

в минералносуровинния бранш 
с професионалния празник -  

Ден на миньора!

Сандвик България ЕООД 
бул. „Искърско шосе“ № 7

ТЦ Европа, сгр. 15, София 1592
тел. 02 970 2525

Актемиум БЕА Балкан ЕООД                            www.actemium.com
1505 София   бул. Ситняково № 23   ет. 4   офис 405/406   тел.: 02/971 71 23, 971 71 24 

beabalkan@actemium.com
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Уважаеми работещи в „Мини Марица-изток” ЕАД, 

ЧЕСТИТ ДЕН НА МИНЬОРА! 

Позволете ми от свое име и от името на мениджърския екип на най-голямото българско въгледобивно 
дружество, за добив на въглища по открит способ, да Ви благодаря за професионализма и за Вашия 
всеотдаен труд, които седем десетилетия са в основата на икономическата стабилност на страната. 
Днес отрасълът е изправен пред големи предизвикателства в условията към нисковъглеродна икономика.
Да си пожелаем повече далновидност за бъдещето на комплекса „Марица-изток“, за да бъде гарантирана 
енергийната независимост на България.

Здраве, достоен труд и благополучие Ви желая от сърце!

ЧЕСТИТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРА3НИК!
С уважение, 
Андон Андонов 
Изпълнителен директор








