
Адрес: 1000 София, ул. Алабин 16-20, тел.: +359 2 932 09 11, факс: +359 2 987 26 04 
Е-mail: office@bia-bg.com, web site: www.bia-bg.com, FB: www.facebook.com/BusinessBulgaria 

 

18 август 2017 г. 
 

ДО 

ПРОФ. Д.Т.Н. ИНЖ. НИКОЛАЙ ВЪЛКАНОВ –  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  

НА БЪЛГАРСКА МИННО – ГЕОЛОЖКА КАМАРА 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ВЪЛКАНОВ, 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Приемете най-искрените поздравления на ръководството на Българска стопанска камара – 

съюз на българския бизнес по повод 18 август - професионалният празник на работещите в 

минерално-суровинната индустрия на България. 

Преди 113 години цар Фердинанд издава Указ, с който определя 18 август – Деня на 

успението на Св. Иван Рилски, за ден, в който ще се чества професията на миньора. Определянето 

за патрон на българските миньори на Свети Иван Рилски не е случайно. Този светец притежава 

характерните черти на тази професия: устойчивост, воля, състрадание и човеколюбие. 

България е държава с традиции и опит в добива и проучването на подземни богатства. Тази 

традиция не би била запазена без труда на десетките заети в сектора и техните мениджъри. 

Благодарение на доброто управление, вложените инвестиции и прилаганите европейски практики, 

минерално-суровинната индустрия остава отрасъл със стратегическо значение за икономиката на 

страната. Усърдието и трудолюбието на всички заети в сектора, допринесоха България да се 

позиционира на водещо място в европейския рудодобив, заемайки второ място по добив на злато 

и трето място по добив на мед на континента. По индекс добив на глава от населението, страната 

ни попада в определението „минна държава" с показател над средния в световен мащаб. Това е 

гордост за всички геолози и работниците от енергийно-суровинния отрасъл, но и за всички българи. 

Заслужавате поздравления и заради усилията, които полагате за отбелязването на този ден 

и напомнянето на обществото за ролята и мястото на минната промишленост в икономическото 

развитие на страната. 

За Българска стопанска камара е чест и отговорност, че от самото си основаване Българска 

минно-геоложка камара е наш активен член и високо оценяваме дългогодишното партньорство, 

което вярваме, че ще продължи и занапред!  

Позволете ми от името на ръководството на БСК и от свое име да Ви поздравя още веднъж 

във връзка с Вашия професионален празник и да изразя дълбоко уважение пред българските 

миньори и всички работещи в минерално-суровинната индустрия на страната. 

Искрено Ви пожелавам здраве, успешни и съзидателни усилия и проспер итет! 

 

Божидар Данев, изпълнителен председател 

С уважение, 
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