
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО МИННО ДЕЛО, ГЕОЛОГИЯ И МЕТАЛУРГИЯ

Уважаеми членове, скъпи колеги,
Честита Коледа!

Успешна Нова 2021 година!
Ръководството на

Научно-техническия съюз по минно дело,
геология и металургия

пожелава на вас и вашите семейства
много здраве, радост и благополучие!

Доц. д-р инж. Кремена Деделянова
Председател на НТС по МДГМ
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Нека коледните и новогодишни празници донесат 
здраве, уют и топлина а Вас и Вашите семейства!

Екипът на „Дънди Прешъс Металс“ в България 
Ви пожелава успешна и щастлива 2023 година!

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

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД
„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД
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РЪКОВОДСТВОТО И СИНДИКАЛНИТЕ СЪВЕТИ НА

 НАЙ-СЪРДЕЧНО ЧЕСТИТЯТ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
на целия екип и многобройните делови партньори  на компанията!

Нека светлият празник донесе много здраве
и сбъднати молитви на всяко семейство,

а Новата 2023 година да е изпълнена с добрина и благополучие!

ВЕСЕЛА КОЛЕДА, КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ
ОТ МИНЕРАЛНО-СУРОВИННАТА ИНДУСТРИЯ!

ЗДРАВА, МИРНА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

ЧЕСТИТИ КОЛЕДНИ И
НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!

Посрещнете ги с радост и надежди.
Бъдете здрави и щастливи,

а домовете ви да са пълни с топлина и благодат.
Весела Коледа!

Здрава и мирна Нова година!

Инж. Илза Чинкова
Изпълнителен директор
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ь Геология и минерални ресурси с размери: 9 см основа на 12 см височина.
ь Минно дело - малко каре с размери: 8.5 см на 8.5 см.
ь Рудничар с размери: височина 95 мм, ширина 85 мм.
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Уважаеми партньори и колеги,

Пожелавам Ви светли коледни и новогодишни празници!

Нека 2023 година бъде изпълнена с много успешни
начинания, които да Ви носят удовлетворение 

и Ви водят напред! На всички Вас, на семействата и
близките Ви желая здраве и благополучие!

Весели празници!

Д-р инж. Иван Вутов,
Председател на СД на „Геотрейдинг“ АД
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