ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО МИННО ДЕЛО, ГЕОЛОГИЯ И МЕТАЛУРГИЯ
Уважаеми членове на НТС по МДГМ, уважаеми ветерани, скъпи колеги,
Приемете нашите поздравления по случай професионалния празник Деня на миньора, Успението на Свети Иван Рилски, закрилник на миньорите!
Неуморните усилия и нелекото ежедневие на работещите в минния бранш са
основание да изразим дълбокото си уважение, признателност и благодарност!
С ангажираност и добри постижения нека продължим
да работим за високи стандарти и устойчиво бъдеще!
Поздравяваме ви за професионализма и социалната отговорност към обществото!
Пожелаваме ви здраве, лично щастие и благополучие!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Д-р инж. Кремена Деделянова
Председател на НТС по МДГМ

ЕНЕРГИЙНА НЕЗАВИСИМОСТ И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
ЧЕСТИТ ДЕН НА МИНЬОРА!
В деня на успението на Св. Иван Рилски – небесен покровител на българския народ и закрилник на миньорския труд,
отправям към Вас искрени пожелания за здраве, благополучие и успешни начинания.
Честита 70-годишнина на първия Източномаришки рудник – „Трояново-1“!
Честита 60-годишнина на Рудник „Трояново-север“!
Честит професионален празник на всички настоящи и бивши служители на „Мини Марица-изток“ ЕАД!
Благодаря за професионализма и всеотдайността Ви, за значимия Ви принос в достолепната история
на най-голямото въгледобивно дружество в България.
Нека бъдем единни, устойчиви пред предизвикателствата на съвремието и устремени напред,
за да продължаваме да гарантираме енергийната независимост и националната сигурност на страната ни.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Инж. Илза Чинкова
Изпълнителен директор

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!

ЧЕСТИТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК, КОЛЕГИ!
Приемете моите сърдечни пожелания за здраве,
благоденствие и просперитет.
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 общо
по-добро и устойчиво бъдеще!
Проф. д-р инж. Илия Гърков
Изпълнителен директор на
Дънди Прешъс Металс за България
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Екипът на АКТЕМИУМ БЕА БАЛКАН пожелава на всички заети
в минната индустрия и на читателите на списание „Минно дело и геология“
по случай професионалния празник на миньора, ЗДРАВЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ!
Нека Св. Иван Рилски закриля Вас и близките Ви!

АКТЕМИУМ БЕА БАЛКАН ЕООД, бул. Ситняково №23, ет. 4, 02/971 71 23, beabalkan@actemium.com

www.actemium.com

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

разник, колеги!
п
н
е
л
а
фесион
о
р
п
т
и
Чест

Академичното ръководство на МГУ „Св. Иван Рилски“
поздравява всички колеги от минерално-суровинната
индустрия с професионалния празник - Деня на миньора.
Партньорството между бизнес и образование в съвременния високотехнологичен свят е важна предпоставка за устойчивото развитие на сектора, а нуждите на компаниите от нови знания и добре подготвени кадри е силен стимул за нас да продължим
да работим с още по-голяма отдаденост и отговорност.
Честит празник на всички, свързали професионалната си
реализация с бранша, определящ икономическото развитие на страната ни!
Проф. д-р инж. Ивайло Копрев
Ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“
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Уважаеми колеги, клиенти и партньори,
От името на Siemens България приемете нашите
най-сърдечни поздравления по случай Деня на
българските миньори – 18 август.
Вашият труд не само ни носи светлина и
топлина в ежедневието, но и стои в основата на
технологичното развитие и благоденствието на
човечеството.
Нека покровителят на българския народ и на
миньорите Свети Иван Рилски бди над всички вас
и ви дава сили за нови професионални постижения,
лично щастие и удовлетворение!
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ТоталЕнерджис Маркетинг България ЕООД
най-сърдечно Ви поздравява
с професионалния празник
Ден на миньора!
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Сандвик България ЕООД
бул. „Искърско шосе“ № 7
ТЦ Европа, сгр. 15, София 1592
тел. 02 970 2525

САНДВИК България
поздравява всички работещи
в минералносуровинния бранш
с професионалния празник Ден на миньора!

ГОРУБСО-МАДАН АД
част от ХОЛДИНГ КЦМ 2000

Уважаеми колеги, партньори и приятели
от минерално-суровинната индустрия,
По повод професионалния ни празник –
ДЕН НА МИНЬОРА,
приемете нашите най-искрени пожелания за здраве,
благополучие и професионално удовлетворение!
Уважаеми миньори, работници, ръководители
и служители на „Горубсо – Мадан” АД,
Успехите ни днес се дължат на високия професионализъм,
на отговорността и упорития труд на всички,
заети в минната индустрия.
Нека продължим да бъдем отдадени в работата си,
за да изградим по-добро и устойчиво бъдеще!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Инж. Сергей Атанасов
Изпълнителен директор на „Горубсо – Мадан” АД

