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I. БЪЛГАРИЯ – ИНВЕСТИЦИОНЕН КЛИМАТ
1.

2.

Стабилна политическа среда:
t

член на НАТО;

t

член на ЕС.

Макроикономическа и финансова стабилност:
t

реален ръст на БВП – 0.8% (2012);

t

инфлация, годишно изменение - 3.0% (2012);

t

ниво на безработица – 12.3% (2012);

t

без валутен риск, фиксиран курс на BGN към EUR;

t

бюджетен дефицит от 592 млн. лв. - 0.8% от БВП (2012);

t

брутен държавен дълг от 14 388 млн. лв. - 18.5% от БВП (2012);

t

инвестиционен кредитен рейтинг от големите рейтингови агенции:

Moody’s- Baa2, S&P- BBB, Fitch- BBB-.

3.

Най-благоприятни данъци в ЕС:
t

10% корпоративен данък; 0% в региони с висока безработица;

t

10% данък върху личните доходи;

t

2-годишно освобождаване от ДДС при внос на оборудване за инвестиционни проекти над €5 млн., които създават най-малко 50 работни места;

t 2-годишна амортизация на компютри и нови производствени съоръжения;
t

възможност за приспадане на разходите за изследователска и развойна
дейност;

t

5% данък при източника върху дивиденти и ликвидационни квоти (0% за
компании от ЕС).

4.
5.

Стратегическа географска позиция като мост между Европа и Азия
Работна ръка
t

високо квалифицирана, многоезична работна ръка;

t

най-конкурентни нива на работна заплата в Европа;

t

45 000 български студенти в Европа.

6.

Най-ниски оперативни разходи в Европа.

7.

Свободно движение на капитали.

8.	Възможност за изплащане до 1 година на минималната работна заплата и на социалните и здравните осигуровки за назначение на работа
на млади хора и на хора в неравностойно положение чрез Агенцията по
заетостта.
9.	Правителствена финансова подкрепа за приоритетни инвестиционни
проекти.
10. Отличен климат, природа, храна и гостоприемство.
11. Стимули според Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ):
11.1.Съгласно ЗНИ проектите, които са сертифицирани за клас А и клас Б, се
ползват от следните насърчителни мерки:
t

информационно


обслужване

и

съкратени

административни

срокове;

индивидуално административно обслужване;
t

възможност за придобиване без търг на право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти - частна държавна или частна
общинска собственост;
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t

финансова подкрепа за професионално обучение на лица, за нуждите на
инвестиционния проект;

t

финансова подкрепа за изграждане на елементи на прилежащата инфраструктура до границите на инвестиционния проект;

t

финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от
инвеститора задължителни осигурителни вноски за новоназначени работници и служители.

11.2. 
ЗНИ предвижда подкрепа на приоритетни инвестиционни проекти, от
всички сектори на икономиката, при изпълнени едно или повече от следните изисквания:
t

размерът на инвестицията да бъде най-малко три пъти по-голям от минималния за сертифициране на клас А;

t

да създават заетост в необлагодетелствани райони или във високотехнологични дейности;

t

да предвиждат изграждане на индустриални зони или технологични паркове.

11.3.	Приоритетните инвестиционни проекти се насърчават с пакет от мерки,
включващи тези за клас А и клас Б, както и:
t

институционална подкрепа или публично-частно партньорство;

t

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, при спазване на определени условия – до 50 % максимален интензитет на помощта за инвестиции в образование и научни изследвания и до 10% максимален интензитет на помощта за инвестиции в преработващата промишленост.
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ll. МИННО - ОБОГАТИТЕЛЕН КОМПЛЕКС „АСАРЕЛ - МЕДЕТ”
е първата, най-голяма и водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни руди, осигуряваща над 50% от националното производство
на мед. Компанията е основен фактор за социално-икономичeското развитие и
облика на община Панагюрище и Пазарджишка област. Има структуроопределящо значение за българската икономика като едно от водещите индустриални
предприятия с важен принос за брутния вътрешeн продукт на страната. Компанията произвежда и предлага за страната и чужбина висококачествен меден
концентрат и медни катоди.

Обогатителна фабрика „Асарел”

„Асарел - Медет” АД
ежегодно преработва около 13 млн. тона медна руда, като осигурява устойчиво
и стабилно развитие и производство при максимално оползотворяване на минералните суровини на находище „Асарел”.
Историята на лидера
в българския рудодобив датира от официалното откриване на МОК „Медет”
на 29 декември 1964 г. Технологичен минно-обогатителен комбинат „АсарелМедет“ е създаден през 1986 г., като обединява МОК „Медет”/1964-1994 г./ и
новоизградените мощности на рудник и обогатителна фабрика „Асарел”, въведени в експлоатация на 6 декември 1989 г. Като акционерно дружество „Асарел-Медет” съществува от 1991 г. с основен предмет на дейност - открит
добив и обогатяване на медни и медно-пиритни руди, биохимично извличане на
мед и свързаните с това дейности. На основа старите производствени цехове
и съоражения през 1997 г. е учредено държавното търговско дружество “Еко
Медет” ЕООД с цел отстраняване на старите екологични щети и рекултивацията на района.
Във фирмения летопис
са първия за страната договор за концесия за добив на подземни природни бо-
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гатства от 23 декември 1998 г. и първата приватизация в добивния отрасъл
от 15 юни 1999 г. Тя е осъществена от „Асарел-Инвест“ АД - акционерно дружество, с мажоритарното участие на ФА „Копър инвест” - дъщерно дружество
на стратегическия чуждестранен партньор „Фьост Алпине Интертрейдинг”
- Австрия, и с участието на 2756 бивши и настоящи работници и мениджъри
от дружеството. Актуалното акционерно участие в „Асарел-Медет” АД към
31.12.2012 г. е: ФА „Копър инвест” - 68,58%, физически лица – 2 434 човека –
30,16% и „Асарел-Медет” АД с 1,26% обратно изкупени акции.
„Асарел - Медет” АД е сертифицирано
и работи в съответствие с трите основни международни стандарта - за управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. През 1999 г. компанията получава първия в
минния бранш сертификат за управление на качеството в съответствие с ISO
9001, а през 2002 г. и първия за страната сертификат по ISO 14001 - за опазване
на околната среда. През 2003 година защитава първия в отрасъла сертификат
по OHSAS 18001 за здравословни и безопасни условия на труд.
„Асарел - Медет” АД е първата българска компания
от тежката индустрия, която през 2003 г. внедрява Интегрирана система за
управление по трите основни международни стандарта - за качество, екология
и условия на труд.
„Асарел - Медет” АД традиционно е пионер
в българския минен бранш по внедряването на върхови техники и нови технологии. От 1988 г. на територията на комплекса функционира и първата в страната фирмена система за екологичен мониторинг, създадена в партньорство с
БАН и други институти. Компанията успешно изпълни Програма за отстраняване на стари екологични щети, причинени до приватизацията на дружеството, която беше финансирана от държавата по споразумение със Световната
банка. Ежегодно инвестира значителни средства в нови технологии, екологични
проекти, развитие на човешкия капитал и осигуряване на най-висок стандарт за
здравословни и безопасни условия на труд. За периода 1999 - 2013 година в тези
области са инвестирани над 700 млн. лева, като реализираните стари и нови
екопроекти са за общо над 70 млн. лева. Дружеството разполага с три пречиствателни станции, едната от които е изградена след приватизацията.
„Асарел - Медет” АД е първата българска компания,
която през 2005 г. получи Сертификат за Инвеститор първи клас от Българската агенция за инвестиции заради мащабния си проект за модернизация на
производството. Компанията внедри уникални за страната минни машини и
най-съвременно флотационно оборудване от водещи световни производители.
В рудник и обогатителна фабрика „Асарел” са въведени автоматизирани системи за управление и контрол на технологичните процеси, които гарантират
висока ефективност, екологосъобразност и върхови за отрасъла производствени резултати.
Израз на високия престиж на „Асарел - Медет” АД
са многобройните национални и международни отличия през изминалите годи-
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ни, като само след приватизацията на дружеството те са над 50. След проведено публично допитване, през 2003 г. Националният конвент на експертите
удостои „Асарел-Медет” с официалния статут на компания с висок престиж
и принос за авторитета на България. Колективът на компанията е носител и
на първия Почетен знак за заслуги към Панагюрище, присъден през 2005 г. за съществения и траен принос към развитието на общината.
През 2006 г. „Асарел-Медет” получи наградата на Българска стопанска камара
„Икар” за иновации заради внедрените върхови за времето техники и технологии. През 2007 г. дружеството е определено за Инвеститор на годината в
добивната промишленост от Българската агенция за инвестиции и е отличено
в конкурса Инвеститор в околната среда на Българския форум на бизнес лидерите. През 2007 г. „Асарел-Медет” е обявен за един от „Най-добрите български работодатели” в националното проучване на международната организация
„Hewitt” и вестник „Капитал”, а през 2008 г. е определен за един от най-добрите
работодатели и в регионалното изследване за Централна и Източна Европа.
През 2009 г. компанията е отличена от Българския форум на бизнес лидерите
в категорията „Инвеститор в обществото” заради социалноотговорната си
политика и мащабния спомоществователски проект „Подкрепа за родния край
- 2008”. „Асарел-Медет” АД получи и наградата „Прометея” на КНСБ - за висок
стандарт на здравословни и безопасни условия на труд. През 2009, 2012, 2013 г.
дружеството стана носител и на браншовата награда за социалноотговорна
кампания на предприятие от минната индустрия, учредена от БМГК, а в националния конкурс на в. „Пари” (“Капитал Дейли“) „Асарел-Медет” бе удостоен с
Голямата награда за социалноотговорна компания на годината. Изпълнителният директор д-р инж. Лъчезар Цоцорков е отличен като „Мениджър на годината
- 2009” в престижния конкурс на сп. „Мениджър” и „Делойт” - България. През
януари 2012 г. компанията отново бе отличена като „Инвеститор на годината” в категорията „Зелена инвестиция” за 2011 г. През юни 2012 г. „Асарел-Медет” получи първа награда за „зелен бизнес” в националната кампания „Зелена
България”. През 2012 г. дружеството бе отличено от Националното сдружение
на общините в Република България с приза „Дарител на годината”. В края на същата година компанията получи и първа награда в националния конкурс за здраве
и безопасност при работа в категорията „Големи предприятия”.
Като представител на социалноотговорния български бизнес
„Асарел - Медет” АД
осъществява дейността си прозрачно и в диалог с всички заинтересовани страни. Активен член е на Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес,
Конфедерация на индустриалците и работодателите в България, Българска
минно-геоложка камара, където е един от инициаторите и учредителите, Българска търговско-промишлена палата, Български форум на бизнес лидерите, Европейски делови конгрес и Българска мрежа на Глобалния договор на ООН в България. Компанията е един от инициаторите за създаването на Сдружението на
предприемачите в Панагюрище, което обединява представители на местния
бизнес и работи за реализацията на проекти от взаимен интерес. Като двигател на идеята за газификация на Средногорието, „Асарел-Медет” е един от
учредителите и на индустриален клъстер „Средногорие мед”.
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Ценностната система на компанията са принципите на пазарната икономика,
устойчивото развитие и етичните норми.
Мисия и стратегическа цел на компанията:
Постигане на ниска себестойност и високо качество на единица произвеждан
метал мед, съответно на произвежданите концентрати, съпътстващи продукти и услуги - при ефективно и максимално оползотворяване на минералните суровини и при дългосрочно устойчиво здравословно-безопасно и екологично минно
производство, в съответствие с най-високите стандарти и добри практики.
Визия на компанията:
„Асарел - Медет” АД в дългосрочен план се стреми да реализира динамично,
успешно и устойчиво корпоративно развитие с фокус върху добрите традиции,
инициативата, иновациите и екологията.
Компанията ще утвърждава и занапред високия си авторитет и лидерските си
позиции в минния бранш в страната и чужбина, внедрявайки и сама създавайки
най-добрите производствени и управленски практики.
Девиз на компанията:
От природата - за хората, от хората - за природата!
Мото на компанията:
Да тръгнем първи означава да тръгнем навреме!
III. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В СТРАТЕГИЯТА ЗА КОРПОРАТИВНО РАЗВИТИЕ НА
ГРУПАТА „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“*
*Групата „Асарел – Медет“ включва „Асарел – Медет“ АД, „Асарел – Инвестмънт“ ЕАД и останалите дъщерни и асоциирани предприятия.
През 2010 г. Съветът на директорите на „Асарел-Медет” АД прие нова стратегия за корпоративно развитие на Групата „Асарел – Медет“, която включва
осем направления:
Първото и приоритетното направление е „Асарел - устойчива минна
индустрия”, като в него са ангажирани над 80% от финансовите и материални
ресурси на дружеството. В тази област основно значение имат инвестициите
в технологична иновация, максимално комплексно и дълбочинно оползотворяване на минералните ресурси и увеличаване на минерално-суровинната база на
“Асарел - Медет” чрез активна проучвателна дейност и придобивания на обща
стойност средногодишно в размер на 100 млн. лева. Приоритетни са проектите за увеличаване ефективността на производството и гарантиране на дългосрочното устойчиво, екологосъобразно и здравословно-безопасно минно производство в страната и чужбина.
Само през 2011 г. бяха открити четири нови инвестиционни обекта, възлизащи на 150 млн. лева. Технологичното обновление и иновацията са основен приоритет в направлението „Асарел – устойчива минна индустрия”. Високият темп
на инвестиции в тази област се запазва устойчиво и в следващите години.
В останалите направления е предвидено реализация на проекти предимно с
участието на стратегически инвеститори –производители на стоки и услуги
с добра репутация, ноу-хау и добри пазарни позиции. Групата „Асарел – Медет“
планира да участва в подобни проекти с минимум 40% от инвестицията по про-
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екта и ще ангажира до 20% от свободните си финансови и материални активи,
в това число и инвестиции. Поканени за участие в тези проекти са и акционери
от групата „Асарел - Медет“.
Второто направление в областта на корпоративното развитие е
„Асарел Логистика”.
В него се включва инвестиции в проекти, вертикално интергрирани с минното производство и устойчивото развитие на дъщерните и смесени дружества
- „Дино Нитро Мед”, „Асарел-Транс”, „Асарел-Ремонт”, „Асарел-хранителен
комплекс”, „Амлог”, „Асарел-Трейд”, „Датикум” и др. Към тази група в бъдеще
ще се присъединяват и други нови дъщерни или смесени дружества, свързани с
инженеринг и строителство, производство на изделия от мед, производство
на стоманени топки и вар, производство на хранителни стоки, рециклиране на

Пречиствателната станция за дренажни води е част от мащабната екологична програма
на Асарел Медет

отпадъци, както и реализация на други съпътстващи производства.
Подробна информация за реализирани вече предварителни проучвания в това
направление могат да бъдат предоставени при интерес.
Третото направление от стратегията за корпоративно развитие е
„Асарел-екологична енергия”.
В него се обединяват направените вече инвестиции в малка ВЕЦ Калето, извършените пручвания за инсталиране на вятърни генератори, оползотворяване на енергия от биомаса, газификация на региона и други. Подробна информация
за реализирани вече предварителни проучвания в това направление могат да бъдат предоставени при интерес.
Изготвена е оценка и за газификацията на община Панагюрище и има готовност за започване на реализация чрез публично – частно партньорство с общината или индустриален клъстер „Средногорие - мед“. Дотогава ще се работи за
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изграждане на газопреносна мрежа с потенциални консуматори на територията на общината като Групата „Асарел – Медет“, други дружества и общински
обекти.
Четвъртото стратегическо направление е „Асарел - туризъм и спорт”.
Чрез дъщерното туристическо дружество „Тракийски хотелиери” ЕООД в
тази област ще бъдат съсредоточени проектите за развитие на международен
и национален ловен туризъм в региона на Същинска Средна гора, включително и
за възстановяване на популацията на благородния елен в района.
Предвижда се разширяването на хотелско-туристическата база на компанията в община Панагюрище и страната. Извършено е разширение на хотелски
комплекс „Каменград” в Панагюрище с 4 звезди, изграждане на закрит и открит
плувен басейн, тенискорт, СПА център, конферентни зали, подземен паркинг и
други.
Изготвени са предпроектни проучвания и за други инвестиции, които да се реализират чрез публично-частно партньорство с община Панагюрище и привличане на стратегически съинвеститори от туристическия бранш в страната и
чужбина. Сред тези проекти са изграждането на вилно селище с голф игрище жс
460 легла и на СПА комплекс с минерална вода в с. Баня с капацитет от 360 легла.
През 2013 г. стартира изграждането на многофункционална спортна зала в
Панагюрище, за което дружеството подписа споразумение за публично-частно
партньорство с община Панагюрище.
Подробна информация за реализирани вече предварителни проучвания в това
направление могат да бъдат предоставени при интерес.
Петото направление „Асарел-образование” включва проучване на възможностите и реализацията на инициативи чрез публично-частно партньорство за
повишаване на качеството на образованието в общината, регион Централно
Средногорие, създаването на колеж или филиал на висше учебно заведение за
подготовка на кадри съвместно с Минния университет в Леобен – Австрия.
Шестото направление „Асарел-култура”.
Тук влиза завършеният проект за изграждане на зала-трезор и ежегодно връщане и експониране на Панагюрското златно съкровище в Исторически музей
- Панагюрище. Предвиден е още основен ремонт на панагюрската църква „Св.
Георги”, реализация и на редица други проекти и инициативи на панагюрското
читалище „Виделина-1865” и Историческия музей, развитие на тематични експозиции, археологически проучвания, създаване на ботаническа градина при природонаучната сбирка и експозиция на геоложки минерални образци от района и
редица други културни проекти, които ще допринесат за развитие на културния туризъм в общината.
Една част от тези проекти са дарителски на компанията и акционерите, а
други ще се реализират като публично-частно партньорство с община Панагюрище.
Седмото направление от корпоративната стратегия е „Асарел-здраве”.
Предвижда се инвестиция в проект за публично-частно партньорство с община Панагюрище, касаещ изграждане на модерен медицински център, включващ и
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онкологичен център за лечение на широк спектър заболявания, както и цялостна модернизация на общинската болница и превръщането й в модерен медицински комплекс на европейско равнище. Проучват се възможностите и за други
дейности в тази връзка, като дом за стари хора, хоспис и др.

През изминалите години "Асарел-Медет" АД е осигурил медицинска техника за болницата
и ДКЦ за над един милион лева, както и финансово подпомагане на болницата за стотици
хиляди левове

Инвестициите на компанията в недвижима собственост и финансови
инструменти ще бъдат приоритет на осмото направление - „Асарелнедвижима собственост и финанси”.
Вече е учредена фондация “Асарел”, в която се обособява традиционно мащабната благотворителна дейност на дружеството.
Разбирането, че съвременният бизнес трябва да бъде социалноотговорен, намира отражение във всички направления на новата корпоративна стратегия за
дългосрочно развитие на „Асарел-Медет” АД като най-голямото предприятие,
най-крупен работодател и основен фактор за възходящото развитие на община
Панагюрище, Пазарджишка област и един от най-големите в страната.
Изключително важен резултат от изпълнението на корпоративната стратегия ще бъде и създаването на стотици нови трайни работни места, паралелно
на съществуващите в основното акционерно дружество и съществуващите
дъщерни предприятия още сега, десетки години преди да привърши добивната
дейност в региона.
Регионалните географски приоритети на потенциалните проекти в Стратегията за корпоративно развитие на компанията са степенувани както следва:
1. Района на дружеството и община Панагюрище
2. Страната
3. Съседни страни
4. Други страни
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През 2009 година "Асарел-Медет" стана носител на голямата награда за социалноотговорна компания на годината в националния конкурс на вестник Пари
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ПРОЕКТ № 1

Реализация на пиритен концентрат или изграждане на инсталация за преработката
му на територията на фирмата или в България
С цел максималното оползотворяване на минералните суровини и производството на нови продукти Групата “Асарел - Медет” разглежда възможностите за реализация на пиритния концентрат, който може да се произвежда на
територията на комплекса, както и за изграждане на инсталация за неговата
преработка.
В тази връзка вече е разработена програма, която предвижда различни научно-изследователски дейности, насочени към разработване на екологосъобразни
технологии за оптимално извличане на полезните компоненти на пиритния концентрат. Тези дейности включват:

Усъвършенстване на процесите на обогатяване;
Определяне на съдържанията на ценни елементи в пиритния концентрат;
Разработване на технологични схеми за добив и последващо извличане на ценни метали.
След оптимизация и усъвършенстване на процесите, описани по-горе, се очаква сумарното извличане на полезните компоненти от асарелската руда да се
повиши многократно.

Проекти, свързани с минното производство
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СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО
ПИРИТЕН КОНЦЕНТРАТ
S
Fe
SiO2
Cu
Pb
Zn
As
Sb
CaO
Al2O3
MgO
K2O
Na2O
Au
Co
Ni
Cd
Mo
U
Rb
Th
H 2O

41
35-37
10-12
0.4-0.8
<0.03
<0.02
<0.02
<0.01
0.3-0.5
2.5-3.5
0.15-0.25
0.2-0.3
0.2-0.25
0.7-1.5
90
NIL
NIL
40
NIL
NIL
NIL
<10

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
g/t
g/t

g/t

%

Размер: <0.08 80-90%
Предпочитана форма за реализацията на проекта е съдружие със стратегически партньор.

За допълнителна информация и интерес към партньорство с Групата „Асарел-Медет” за реализацията на проекта/проектите:

София1680
Бул. „България“ 102, Бизнес център „Белисимо“, ет. 6, п.к. 41
Тел.: +359 2 808 25 10
Факс: +359 2 808 25 29
Е-mail: office@asarel.com
www.asarel-investment.com

Панагюрище 4500
Тел.: +359 357 602 10
Факс: +359 357 602 50; +359 357 602 60
Е-mail: pbox@asarel.com
www.asarel.com

Да тръгнем първи означава да тръгнем навреме!

ПРОЕКТ № 2

Проучване на потенциални възможности за нови технологии за повишаване комплексното и дълбочинно извличане на полезни елементи от рудите и отпадъците
В периода 2012-2013 г. бе извършено изследване на продукти от флотация и
рудник с цел определяне наличието на редки елементи и ценни метали в тях. На
база на получените резултати бе взето решение за по-нататъшно анализиране
на основна медна флотация и отпадък V-ти ред по РФА.
С цел набирането на достоверна информация за съдържанието и разпределението на Молибден Mo в тези продукти през 2013 г. и първите два месеца на
2014 г. са взети и анализирани над 2000 бр. ежесменни проби. Получените резултати дават основание да се работи по проект за реализация на краен молибденов концентрат.
Бяха предприети действия и по отношение на добива на полезни елементи от
крайния оптпадък на обогатителна фабрика, включващи сондажи на стената на
хвостохранилище „Люляковица“ и последващи лабораторни анализи на взетите
проби. Към момента се работи по търсене и разработване на технологии за добив на ценните елементи от крайния отпадък на обогатителна фабрика.
Предпочитана форма за реализацията на този проект е съдружие със стратегически партньор.

Проекти, свързани с минното производство

Да тръгнем първи означава да тръгнем навреме!

За допълнителна информация и интерес към партньорство с Групата „Асарел-Медет” за реализацията на проекта/проектите:
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Факс: +359 2 808 25 29
Е-mail: office@asarel.com
www.asarel-investment.com

Панагюрище 4500
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Е-mail: pbox@asarel.com
www.asarel.com
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ПРОЕКТ № 3

Извличане на метали и добив на инертни материали от минни отпадъци
С цел намиране на приложение и максимизиране оползотворяването на минните отпадъци се предвижда част от генерираните обеми отпадъци при добива
и обогатяването да се оползотворяват при спазване на основни принципи, заложени в Националната програма за управление на отпадъците и Плана за управление на минни отпадъци на „Асарел-Медет” АД. Извършват се анализи на
възможността част от тях да бъдат оползотворявани в различни области на
промишлеността и строителството, както и за стартиране на нови производства като изкуствени облицовъчни плочи и други.
Предпочитана форма е съдружие със стратегически партньор.
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За допълнителна информация и интерес към партньорство с Групата „Асарел-Медет” за реализацията на проекта/проектите:
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ПРОЕКТ № 4

Производство на глинест продукт
С цел реализиране на синергии Групата „Асарел - Медет“ разглежда възможността за добив и оползотворяване на глина като съпътстващ продукт при
обогатяването на медни руди. Извършва се проучване и на възможностите за
приложение на добитата глина за изработка на различни керамични изделия.
Глинестият продукт от находище „Асарел” е с едрина под 40 микрона и съдържа над 25% AL2O3, под 2% Fe2O3 и 50-60 % SiO2. По своя зърнометричен и минерален състав отговаря на изискванията за производство на керамични изделия,
а благодарение на своята белота може да се използва и в други производства
– на каучук, хартия, бои и др.

Обогатителна фабрика „Асарел”

Групата „Асарел - Медет” проучва и възможността за производство на керамични изделия от глинест продукт, като предпочитаната форма на реализация
на този проект е чрез съдружие със стратегически партньор.

Проекти, свързани с минното производство
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За допълнителна информация и интерес към партньорство с Групата „Асарел-Медет” за реализацията на проекта/проектите:
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ПРОЕКТ № 5

Проект за производство на валцдрат и крайни изделия от мед с по-висока добавена
стойност.
Една от насоките, в които работи Групата „Асарел - Медет”, е разширяването на гамата от произвежданите крайни продукти. В тази връзка компанията проучва възможността за изграждане на инсталация за производство на
валцдрат от медни катоди.
Медни катоди се произвеждат в „Асарел – Медет“ АД чрез екстракция и
електролиза на мед от руднични води, при капацитет на първия етап от реализацията на производството до 2000 тона мед за година. Производството на
катодна мед се осъществява чрез иновативна технология, чиято разработка
принадлежи на една от водещите световни компании в областта на минното
оборудване.

Най-модерната в Европа инсталация за екстракция и електролиза на катодна мед от
руднични води

Реализацията на проекта за производство на валцдрат би добавила стойност
към дейностите по добив и обогатяване на медни руди. Освен това ще позволи
да се оптимизират маржовете на различните етапи в производствената верига.
Групата има трайни интереси и в производството на крайни изделия от мед –
кабели, проводници, нано-продукти и др.
Предпочитаната форма при реализацията на подобна инвестиция е съдружие
със стратегически партньор.

Проекти, свързани с минното производство

Да тръгнем първи означава да тръгнем навреме!

За допълнителна информация и интерес към партньорство с Групата „Асарел-Медет” за реализацията на проекта/проектите:

София1680
Бул. „България“ 102, Бизнес център „Белисимо“, ет. 6, п.к. 41
Тел.: +359 2 808 25 10
Факс: +359 2 808 25 29
Е-mail: office@asarel.com
www.asarel-investment.com

Панагюрище 4500
Тел.: +359 357 602 10
Факс: +359 357 602 50; +359 357 602 60
Е-mail: pbox@asarel.com
www.asarel.com

Да тръгнем първи означава да тръгнем навреме!

ПРОЕКТ № 6

Проект за производство на мелещи стоманени топки
Въвеждането на иновативни решения с цел намаляване на производствените
разходи е основен елемент от фирмената политика на Групата „Асарел - Медет”. Проучват се възможностите за реализация на инвестиционен проект за
производство на мелещи стоманени топки. Според предварителните разчети
оптималната годишна производителност ще бъде в рамките на около 30 000
тона, а инвестиционните разходи ще бъдат в размер на около 8 млн. евро.
Групата е в процес на разработване и на иновативна технология за производство на нови мелещи тела. Те са с нестандартна тетраедърна форма. При до-

Новото мелещо тяло е патентовано от “Асарел - Медет” АД и бе отличено със
златен медал на Световното изложение на изобретенията в Женева през 2011 г.,
като автор на разработката е д-р инж. Петър Бодуров

казване на очаквания положителен ефект в промишлени условия тази технология ще доведе до значително повишаване на производителността на процеса на
смилане при обогатяването на руди. Новото мелещо тяло е патентовано от
„Асарел-Медет“ АД и бе отличено със златен медал за изобретение на 39-ото
Световно изложение на изобретенията в Женева, проведено от 6 до 10 април
2011 г.
Предпочитана форма за реализация на проекта е съдружие със стратегически
партньор.

Проекти, свързани с минното производство

Да тръгнем първи означава да тръгнем навреме!

За допълнителна информация и интерес към партньорство с Групата „Асарел-Медет” за реализацията на проекта/проектите:

София1680
Бул. „България“ 102, Бизнес център „Белисимо“, ет. 6, п.к. 41
Тел.: +359 2 808 25 10
Факс: +359 2 808 25 29
Е-mail: office@asarel.com
www.asarel-investment.com

Панагюрище 4500
Тел.: +359 357 602 10
Факс: +359 357 602 50; +359 357 602 60
Е-mail: pbox@asarel.com
www.asarel.com

Да тръгнем първи означава да тръгнем навреме!

ПРОЕКТ № 7

Проект за добив на вар
Основен приоритет в корпоративната политика на Групата „Асарел - Медет” е намаляването на разходите и снижаване на себестойността на основното производство. В тази връзка се планира да се стартира производство на
вар с капацитет минимум 150 тона на ден или да се придобие дял или обособена
част от съществуващо предприятие за добив на вар.
Инвестицията може да се реализира както самостоятелно, така и в съдружие със стратегически партньор.

Варова централа в Обогатителна фабрика „Асарел”

Проекти, свързани с минното производство

Да тръгнем първи означава да тръгнем навреме!

За допълнителна информация и интерес към партньорство с Групата „Асарел-Медет” за реализацията на проекта/проектите:

София1680
Бул. „България“ 102, Бизнес център „Белисимо“, ет. 6, п.к. 41
Тел.: +359 2 808 25 10
Факс: +359 2 808 25 29
Е-mail: office@asarel.com
www.asarel-investment.com

Панагюрище 4500
Тел.: +359 357 602 10
Факс: +359 357 602 50; +359 357 602 60
Е-mail: pbox@asarel.com
www.asarel.com

Да тръгнем първи означава да тръгнем навреме!

ПРОЕКТ № 8

Изграждане на ветроенергийни паркове
Във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз /ЕС/ страната ни хармонизира своите политики с тези на страните - членки и транспонира законодателството на ЕС. Приоритет в енергийната политика на ЕС е
насърчаването на използването на енергия от възобновяеми източници. В тази
връзка изграждането и развитието на възобновяеми енергийни ресурси е от
първостепенна важност и е подкрепено от голям брой директиви и мерки на ЕС.
От началото на 2005 г. Групата „Асарел - Медет” започна работа по предварителни проучвания на възможностите за изграждане на ветроенергиен парк в
района на Същинска Средна гора. Извършени бяха начални проучвания за определяне на подходящи терени с достатъчна перспектива и ветрови характерис-

Връх Лисец в Средна гора

тики. В периода 2005 – 2008 г. бяха проучени и оценени по окрупнени показатели
терените в района на основните върхове на Същинска Средна гора. Изследването се разпростира на площ от около 200 кв. км.
За да изпълнят целите на проучването допълнително бяха извършени следните задачи:
• подбор на места с предполагаемо висок ветрови потенциал;
• снемане на географските координати и височини на терените;
• проучване на особеностите на околния релеф и растително покритие;
•	
проучване

на

електропреносната

и

електроразпределителна

в изследвания район;
• проучване на транспортната инфраструктура;
• изясняване на собствеността и статута на земята.

Проекти, свързани с eкологична енергия

мрежа

Да тръгнем първи означава да тръгнем навреме!

Всичко описано по-горе позволи на Групата ‚Асарел – Медет“ към месец март
2008 г. да определи като най-перспективен за целите на проучването района на
връх Лисец. Географското му положение предопределя благоприятните ветрови условия. Върхът е разположен на височина 1372 м., като от северната му
страна се намират подбалканските долини. Това позволява спускащите се ветрове по южните склонове на Стара планина да се ускоряват по заобикалящите
върха долини на Средна гора и да го обветрят. Билото на вр. Лисец е открито и
равно, с дължина около 1250 м., което предоставя достатъчно голяма площ за
разполагане на съоръженията на ветропарка.
Освен това отсъствието на висока растителност намалява бъдещите разходи по оформяне на площадките за генераторите и предоставя по-добри условия за производство на електрическа енергия от вятъра.
От съществено значение за ефективността на бъдещата инвестиция е
състоянието на електрическата мрежа и транспортната инфраструктура в
района. До него в момента се стига по черен път, който би позволил транспортиране на тежки съоражения, след като бъдат направени незначителни инвестиции. Географското положение на връх Лисец предоставя благоприятни
условия и за свързване към електрическата мрежа. На около 2 км. от билото на
върха преминава далекопровод 110 kV, който се използва за нуждите на „Асарел
- Медет“ АД, но може да послужи и за присъединяване на ветроенергийния парк
към електропреносната мрежа.
След март 2008 г. е организирано измерване на ветровия потенциал с ветроизмервателни мачти в пет точки с цел доказване или отхвърляне на възможни
терени. На база получените резултати след проведеното моделиране може да
се твърди, че проученият район има потенциал за изграждане на ветропарк с
мощност между 10-20 MW.
Изграждането на ветропарка ще доведе до екологосъобразно производство,
както и до повишаване на конкурентните предимства на икономиката в региона. Освен това проектът ще допринесе за оптимално оползотворяване на
потенциала на местните и възобновяемите енергийни източници.

За допълнителна информация и интерес към партньорство с Групата „Асарел-Медет” за реализацията на проекта/проектите:

София1680
Бул. „България“ 102, Бизнес център „Белисимо“, ет. 6, п.к. 41
Тел.: +359 2 808 25 10
Факс: +359 2 808 25 29
Е-mail: office@asarel.com
www.asarel-investment.com

Панагюрище 4500
Тел.: +359 357 602 10
Факс: +359 357 602 50; +359 357 602 60
Е-mail: pbox@asarel.com
www.asarel.com

Да тръгнем първи означава да тръгнем навреме!

ПРОЕКТ № 9

Изграждане на Фотоволтаична централа - 2MW
Проектите за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници заемат сериозно място в стратегията за корпоративно развитие на
Групата „Асарел - Медет”. В тази връзка се провежда прединвестиционно проучване на терен с площ 42 дка в местността Мулей. Теренът е недвижим имот,
земя и сгради, собственост на „Асарел-Медет” АД. Той е разположен извън границите на населените места на община Панагюрище, ПИ 047366 от землището
на гр. Панагюрище с ЕКАТТЕ 55302. Проектът е във фаза прединвестиционно
проучване и изготвяне на идеен проект.

В изпълнение на програмата за оползотворяване на енергията на възобновяеми енергийни източници от Дирекция „Корпоративно развитие” на „АсарелМедет” АД бяха проведени предварителните проучвания на територията на
общини Панагюрище и Стрелча за избор на терени, подходящи за разполагане на
фотоволтаични мощности по отношение на общите физико-географски условия. В резултат на извършените проучвания беше селектиран терен с площ 42
дка в местността Мулей край град Панагюрище. Теренът е подходящ за изграждане на фотоволтаична електрическа централа до 2 MW и отговаря на всички
физико-географски изисквания за максимално оползотворяване на слънчевата
радиация.
Налична е техническа инфраструктура, включително трасе на електропровод и трансформаторен пост в границите на имота. Процедурата по промяна
предназначението на терена е приключена, а проведеното прединвестиционно
проучване доказа рентабилността на инвестицията
Проектът предвижда да бъде изградена инсталация с мощност до 2 MW. Изборът на техническо решение и изпълнител ще бъде свързан с постигането на
максимално съотношение на производителност към инвестиционен разход при
гарантирани парични потоци за 20 години на база на новоприетия в България
закон за ВЕИ.
Възможности за изграждане на фотоволтаична централа има и върху покривната конструкция на Обогатителна фабрика „Асарел“.
Дружеството проявява интерес и към готови проекти на фотоволтаични
централи.

Проекти, свързани с eкологична енергия

Да тръгнем първи означава да тръгнем навреме!

За допълнителна информация и интерес към партньорство с Групата „Асарел-Медет” за реализацията на проекта/проектите:

София1680
Бул. „България“ 102, Бизнес център „Белисимо“, ет. 6, п.к. 41
Тел.: +359 2 808 25 10
Факс: +359 2 808 25 29
Е-mail: office@asarel.com
www.asarel-investment.com

Панагюрище 4500
Тел.: +359 357 602 10
Факс: +359 357 602 50; +359 357 602 60
Е-mail: pbox@asarel.com
www.asarel.com

Да тръгнем първи означава да тръгнем навреме!

ПРОЕКТ № 10

Изграждане на централа на биомаса
Като част от стратегията за използване на наличния потенциал от възобновяеми енергийни източници Групата „Асарел-Медет“ провежда прединвестиционно проучване на възможността за изграждане на електрическа и/или
топлинна централа, която да оползотворява отпадната дървесина от дърводобива и първичната дървообработка в района на гр. Панагюрище. Анализират се
различни технологии, както и няколко варианта за разполагане на инсталцията.
Реализацията на този проект ще допринесе за намаляване на въглеродния отпечатък на местната икономика и ще създаде нови работни места.
Предпочитана форма за реализация на проекта е съдружие със стратегически
партньор.

Средногорският район е традиционен център на дърводобива и дървопреработването.

Проекти, свързани с eкологична енергия

Да тръгнем първи означава да тръгнем навреме!

За допълнителна информация и интерес към партньорство с Групата „Асарел-Медет” за реализацията на проекта/проектите:

София1680
Бул. „България“ 102, Бизнес център „Белисимо“, ет. 6, п.к. 41
Тел.: +359 2 808 25 10
Факс: +359 2 808 25 29
Е-mail: office@asarel.com
www.asarel-investment.com

Панагюрище 4500
Тел.: +359 357 602 10
Факс: +359 357 602 50; +359 357 602 60
Е-mail: pbox@asarel.com
www.asarel.com

Да тръгнем първи означава да тръгнем навреме!

ПРОЕКТ № 11

Развитие на хотелиерска дейност
Инвестициите в областта на туризма са част от корпоративната стратегия на Групата „Асарел - Медет“. Вече има реализирани сериозни проекти в тази
посока. Туристически активи на Групата се управляват от дъщерното дружество „Тракийски хотелиери“ ЕООД. Портфейлът от активи включва хотели

Хотел Каменград гр. Панагюрище

за всеки сезон – летни ваканционни хотели в черноморските курорти Созопол и
Китен, сезонен зимен хотел в ски - курорта Боровец, както и градски СПА хотел
в центъра на Панагюрище.

Хотел Корал гр. Созопол

Проекти, свързани с туризъм и спорт

Да тръгнем първи означава да тръгнем навреме!

Групата „Асарел – Медет“ влага значителни средства в развитие на туристическите си активи. След направената пълна реконструкция „Каменград“ Хотел
и СПА 4* се превърна в притегателен център за туристи, търсещи качествени
СПА, уелнес и конферентни услуги. Освен посочените обекти Групата притежава и редица активи в района на град Панагюрище и в черноморския ни курорт
Китен, подходящи за развитие на различни видове туризъм – рекреативен, балнеоложки, СПА, рехабилитационен, медицински, голф, ловен и други.
Групата „Асарел - Медет“ разглежда и допълнителни възможности за инвестиране в туристическия сектор, в това число придобиване на хотели и сътрудничество с утвърдени компании в бранша.
Предпочитаната форма при реализацията на подобни инвестиции е съдружие
със стратегически партньор, който да придобие дялове в отделни нови проекти и /или в дъщерното дружество „Тракийски хотелиери” ЕООД.

Хотел Сокол к.к. Боровец

Тракийски хотелиери ЕООД

Каменград Хотел & СПА****

Представителство:
София 1680, бул. „България” 102, ет. 6
Бизнес център „Белисимо”
Тел.: +359 2 808 25 10
Факс: +359 2 808 25 29
E-mail: office@thracian-hoteliers.com
www.thracian-hoteliers.com

Хотел Сокол ***

Хотел Корал***
8130, гр. Созопол, ул. „Лазурен бряг” 5
Тел.: +359 550 2 62 66
Факс: +359 550 2 62 41
E-mail: hotelcoral@abv.bg
www.coral.thracian-hoteliers.com

4500, Гр. Панагюрище
Ул. „Павел Бобеков” 2
Тел.: +359 357 628 77, +359 879 801 901
Факс: +359 357 671 90
E-mail: complex_kamengrad@abv.bg
www.kamengrad.thracian-hoteliers.com

2010, к.к. Боровец
Тел.: +359 750 334 34
Факс: +359 750 334 44
E-mail: hot_sokol@abv.bg
www.sokol.thracian-hoteliers.com

За допълнителна информация и интерес към партньорство с Групата „Асарел-Медет” за реализацията на проекта/проектите:

София1680
Бул. „България“ 102, Бизнес център „Белисимо“, ет. 6, п.к. 41
Тел.: +359 2 808 25 10
Факс: +359 2 808 25 29
Е-mail: office@asarel.com
www.asarel-investment.com

Панагюрище 4500
Тел.: +359 357 602 10
Факс: +359 357 602 50; +359 357 602 60
Е-mail: pbox@asarel.com
www.asarel.com

Да тръгнем първи означава да тръгнем навреме!

ПРОЕКТ № 12

Проектиране, изграждане и експлоатация на ваканционно селище и голф-комплекс
“Panagyurishte Golf Treasure Resort”
Инвестициите в атрактивни и перспективни проекти, съпътстващи основната дейност на дружеството, са част от корпоративната стратегия на
Групата “Асарел - Медет”. Планира се реализацията на солиден инвестиционен
проект, в който се предвижда изграждане на цялостен комплекс, съчетаващ условия за практикуване на професионален и любителски голф и за целогодишен
отдих, туризъм и спортни занимания в землището на с. Панагюрски колонии, в
местността Средния гьол.

Предвижда се проектиране, изграждане и експлоатиране на голф игрище с 18
дупки и цялостен комплекс за голф - туризъм на обща площ 1 318.542 хка. Обектът се намира на 16 км. северно от гр. Панагюрище и на 3 км. източно от с.
Панагюрски колонии. Голф - игрището ще се намира в непосредствена близост
до бъдещо вилно селище, разположено на площ от около 52 дка, част от бивш
ученически лагер на ЦКС, който сега е собственост на Групата.

Проекти, свързани с туризъм и спорт

Да тръгнем първи означава да тръгнем навреме!

Самото голф-игрище ще бъде разположено на хълмисто възвишение и ще дава
възможност както за провеждането на професионални международни турнири,
така и за провеждане на любителски занимания. Сградата на голф - клуба ще
бъде изградена върху собствен имот, намиращ се в непосредствена близост да
голф - игрището и ще представлява неразделна част от целия комплекс. Предвижда се комплексът да бъде проектиран и изграден по начин, който ще го впише напълно в заобикалящите го ландшафтни характеристики на района и ще го
превърне в място за активна почивка сред природата. Бъдещият комплекс ще
предлага възможности за разнообразни развлечения и огромен избор от спортни занимания на открито като тенис, планинско колоездене, плажен волейбол,
петанка и др. Предвижда се още и изграждането на хотелска част и ваканционно
селище с капацитет от около 476 легла, СПА-комплекс, плувен басейн, конферентни зали, пикник-зони, екопътеки и др.
Предпочитаната форма за реализация на проекта е съдружие със стратегически партньор.
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ПРОЕКТ № 13

Проект за модернизиране на Балнеологичен комплекс „Вишна” в село Баня
В последните години Групата „Асарел - Медет” реализира няколко успешни
проекта в сферата на туризма. Поредното намерение в тази посока е свързано с възстановяването на един от балнеологичните комплекси в панагюрското
село Баня.
Комплекс „Вишна” е разположен в с. Баня, на 10 км. югоизточно от град Панагюрище и на около 45 км. северозападно от град Пазарджик. Хълмистият планински релеф създава характерен мек климат и допринася за чистия и свеж въздух.
Комплексът е снабден с минерална вода, за която има разрешение за ползване.
Водата е слабо минерализирана с температура 42°С и е подходяща за лечение
както на сърдечно - съдови заболявания, така и на заболявания на храносмила-

Балнеосанаториум „Вишна” в с. Баня

телната система, на опорно - двигателния и ставния апарат, на нервната система и др.
Комплекс „Вишна” е изграден през 1989 г. и е собственост на Групата „Асарел
- Медет”. Площта на терена е 16 586 кв.м. и включва два парка. Застроената
площ е 4 895 кв.м, а разгърнатата - 9 000 кв.м.
Групата планира цялостна реконструкция и възстановяване на комплекса, за
което са изготвени две различни концепции. И двата проекта предвиждат предоставянето на възстановителни процедури и ограничен обхват лечебни услуги. Целта на инвеститора е да се изгради модерен рехабилитационен център
с капацитет от 150 легла, оборудван със съвременна апаратура и адекватно
медицинско обслужване.

Проекти, свързани с туризъм и спорт

Да тръгнем първи означава да тръгнем навреме!

ХАРАКТЕРИСТИКА НА МИНЕРАЛНАТА ВОДА
Дебит
Температура
Минерализация
Ph
Радон
Въглероден двуокис
Сероводород
Метасилицилова киселина
Метаборна киселина
Метаарсениста киселина
Нитрити
Амоний

1.83 l/sec
42°C
0.63 g/l
7.8
0.7 mg/l
0.5 mg/l
44 mg/l
1 mg/l
-

АНИОНИ
Флуорид
Хлорид
Бромид
Йодит
Сулфат
Карбонат
Хидрокарбонат
Хидросиликат
Хидросулфат
Нитрат

mg/1
5.4
21
–
–
280
–
98
–
1.4
–

mval%
3.42
7.42
–
–
69.81
–
19.16
–
0.4
–

КАТИОНИ
Литий
Натрий
Калий
Калций
Магнезий
Желязо

mg/1
–
135
–
47
1
0.5

mval%
–
70.41
–
28.03
1.41
0.15
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ПРОЕКТ № 14

Проект за многофункционална спортна зала
Стартиран е проект за изграждане на Многофункционална спортна зала с около 2000 места. Инвеститор на обекта е дружеството „Спорт Инвест Панагюрище” ООД, в което си партнират Община Панагюрище и Групата ‚Асарел
– Медет“.
Очаква се новата спортна зала да е едно от най-модерните съоръжения в България. При предварителната подготовка на проекта е ползван опитът на екипите, реализирали и стопанисващи в момента столичната зала „Арена Армеец”
и самоковската „Арена Самоков”. При проектирането на панагюрската зала са
проучени специфичните изисквания на международните федерации по десетки

видове спорт, което гарантира възможността в бъдеще Панагюрище да приема дори европейски и световни първенства.
По проект застроената площ на многофункционалната спортна зала е 5147
кв.м., а игрището е с параметри 25 на 44 метра. Около него ще има две трибуни
– северна и южна, като общият им капацитет е 1562 места. При необходимост
има възможност да се монтират още минимум 400 допълнителни седалки към
трибуните. Всичко това ще позволи в залата да се провеждат още концерти,
изложби и други форуми. До ложите, коментаторските кабини и техническите
офиси е осигурен достъп през отделен вход, каквито са международните изисквания. Към зрителските места ще водят шест отделни стълбищни подхода,
единият от които е дублиран и с асансьор. Осигурена е платформа за достъп до
залата на трудно подвижни лица. Под северната трибуна са проектирани осем
съблекални, като две от тях са с капацитет за 30 спортисти. Към тях са добавени две сауни и лекарски кабинет. Входът за спортистите е ориентиран към
специален паркинг за автобуси.

Инфраструктурни проекти в областта на културата,
образованието и здравеопазването

Да тръгнем първи означава да тръгнем навреме!

Във фоайето на сградата пък са обособени билетно гише и информационен
център, гардероб и кафене с 40 места. Предвижда се и оборудването на ресторант със 100 места, който ще има тераса за още 50 посетители с изложение
към езерото в градския парк на Панагюрище. Съоръжението ще разполага и с
конферентна зала, която може да се ползва за пресконференции и семинари.
Към основната зала ще има и по-малка, която е предназначена за тренировки
на спортистите и загрявка преди състезанието. Игрището в малката зала има
същите размери като това в главната, но около него няма трибуни. Предвижда
се разкриването и на фитнес зала, както и на спортен магазин. За посетителите ще бъде изграден и отделен паркинг с 50 места за автомобили и с 5 за
автобуси
Външният облик на залата е съобразен с традиционната панагюрска архитектура, като се вписва визуално и функционално в територията на градския
парк. Пространството около самата зала ще бъде допълнително облагородено
и озеленено. Една от атракциите на комплекса ще е благоустрояването на парковото езеро. В него се предвижда да се изгради уникален пеещ фонтан, който
да работи през летните месеци. През зимата пък модерна инсталация ще поддържа ледена пързалка.
Реализацията, експлоатацията и управлението на проекта предполага привличането и на други партньори и съдружници от общината и страната.

За допълнителна информация и интерес към партньорство с Групата „Асарел-Медет” за реализацията на проекта/проектите:
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ПРОЕКТ № 15

Проект за изграждане на модерен медицински комплекс в Панагюрище
Проектът „Изграждане на модерен медицински комплекс в община Панагюрище” се реализира по линията на публично - частното партньорство. Той се изпълнява от дружеството „Асарел - Панагюрище – Здраве” ООД, в което основни
съдружници са „Асарел - Медет” АД, „Бизнес Устойчиво Развитие 06” ЕООД и
община Панагюрище. Дялове в дружеството до момента притежават и над 100
физически лица – основно предприемачи, лекари и медицински реботници.
Проектът предвижда модернизацията на съществуващата МБАЛ “Събо Николов” и изграждането на нова пристройка към съществуващата сграда в Панагюрище, в която ще се разположи модерен онкологичен център, оборудван с

високотехнологична апаратура, позволяваща не само ранната диагностика на
онкологичните заболявания, а и старт на лечението дни след откриването на
болестта. За целта комплексът ще разполага с два линейни ускорителя и уредба за рентген терапия. Ще се прилагат иновативни методи за лечение, като
основната идея е да бъде напълно завършен цикълът диагностика-лечение-физиотерапия-проследяване. Освен отделенията по медицинска онкология и лъчелечение се предвижда разкриването още на отделения по хемодиализа, инвазивна
кардиология и специализирани хирургии - урологична, гръдна, ендокринологична,
както и пластична хирургия.
Реализацията, експлоатацията и управлението на проекта предполага привличането и на други стратегически съдружници от общината, страната и
чужбина.

Инфраструктурни проекти в областта на културата,
образованието и здравеопазването

Да тръгнем първи означава да тръгнем навреме!
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ПРОЕКТ № 16

Проект за изграждане на колеж или филиал на Висше учебно заведение в община
Панагюрище
Целите на този проект са създаване на квалифицирани кадри за развитието
на минната промишленост и устойчивото развитие на община Панагюрище и
региона. Проектът е на идейна фаза, като предвижда изграждането и управлението на колеж или филиал на реномирано българско или чуждо учебно заведение.
Проектът ще се реализира по линия на публично - частното партньорство на
територията на град Панагюрище.

Групата “Асарел - Медет” търси партньорство и съинвеститори от всички фирми от общината, регион Централно Средногорие, страната и чужбина
във фазите на проектиране, изграждане, организация и управление на Висшето
учебно заведение.
Предпочитана форма за реализация на проекта е съдружие със стратегически
партньор.

Инфраструктурни проекти в областта на културата,
образованието и здравеопазването

Да тръгнем първи означава да тръгнем навреме!
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„АСАРЕЛ-МЕДЕТ“
ПРОЕКТ № 17

Информация за недвижимата собственост на групата, която се предлага за
съвместни проекти с партньори или под наем.
I. Сгради на промишлена площадка „Медет”
1. Сграда железобетонна- АРЦ /Авторемонтен център/, инв. №24870. Въведена в експлоатация през 1965 год. Масивна едноетажна сграда със застроена
площ 3 165 м2 и застроен обем 34 100 м3. Еднокорабна конструкция, изпълнена
със стоманени решетъчни колони и ферми. Ограждането е извършено със стоманобетонни панели и панели тип СЕП. Състоянието е задоволително. Не се
ползва. Балансова стойност: 4 396.28 лв.; Отчетна стойност: 10 240.76 лв.
2. Сграда железобетонна- ТО1, инв. №24871. Въведена в експлоатация през
1971 год. Масивна едноетажна сграда със застроена площ 2 480 м2 и застроен
обем 2 100 м3. Състоянието е задоволително. Не се ползва. Балансова стойност: 1 285.84 лв.; Отчетна стойност: 3 072.05 лв.
3. Сграда на АРЦ /Авторемонтен център/- нова, инв. №24873. Въведена в експлоатация през 1980 год. Масивна едноетажна сграда със застроена площ 3 720
м2 и застроен обем 39 200 м3. Състоянието е задоволително. Не се ползва. Балансова стойност: 17 248.22 лв.; Отчетна стойност: 40 176.92 лв.
4. Навес за гуми и машини, инв. №24874. Въведен в експлоатация през 1981 год.
Масивна едноетажна сграда със застроена площ 420 м2 и застроен обем 2 200
м3. Не се ползва. Балансова стойност 149.74 лв.; Отчетна стойност: 447.78 лв.
5. Сграда за шофьорите, инв. №27204. Въведена в експлоатация през 1976 год.
Масивна едноетажна сграда, административно-битова, със застроена площ
201 м2 и застроен обем 850 м3. Състоянието е задоволително. Не се ползва.
6. Сграда ПУЦ /Професионален учебен център/, №27260. Въведена в експлоатация през 1971 год. Масивна двуетажна сграда, административно-битова, със
застроена площ 261 м2 и РЗП 522 м2, застроен обем 1 458 м3. В добро състояние.
Не се ползва. Без балансова стойност; Отчетна стойност: 690.87 лв.
7. Сграда парокотелна централа, №28235. Въведена в експлоатация през 1965
год. Масивна едноетажна сграда, със застрена площ 713 м2 и застроен обем 7
600 м3. Не се ползва. Балансова стойност 4 497.12 лв.; Отчетна стойност: 177
681.62 лева.
8. Сграда Вещеви склад, №28591. Въведена в експлоатация през 1971 год. Масивна едноетажна сграда със застроена площ 225 м2 и застроен обем 750 м3. В
добро състояние.
9. Здравен пункт, №32800. Въведена в експлоатация през 1970 год. Масивна
едноетажна сграда със застроена площ 326 м2 и застроен обем 673 м3. В добро
състояние. Не се ползва.
10. Гаражи зад здравната служба- 2 бр., инв. №32801 и 32802. Въведени в експлоатация през 1976 год. Масивни едноетажни постройки със застроена площ
22 м2 и застроен обем 66 м3 всеки. В добро състояние.
11. Помещение за диспечера и механика, инв. №25270. Въведена е в експлоатация през 1976 год. Масивна едноетажна сграда със застроена площ 90 м2 и
застроен обем 270 м3.

Информация за недвижимата собственост на
Групата “Асарел - Медет”, която не се използва ефективно

Да тръгнем първи означава да тръгнем навреме!

II. Сгради на промишлена площадка „Асарел“
1. Недовършена административна сграда. Намира се срещу АБК „ОФ „Асарел“.
Представлява 6-етажна сграда, изградена със стоманобетонни елементи. Не се
ползва.
2. Недовършена сграда столова и кухня. Намира се срещу АБК „ОФ „Асарел“.
Представлява двуетажна масивна сграда. Не се ползва.
3. Парокотелна централа, инв. №20805. Сградата е полуразрушена. Предназначението е било да отоплява сградите от бившия военен лагер. Не се ползва,
като през нея минава отоплителен паропровод.

III. Сгради в село Панагюрски колонии, град Панагюрище и други
1. Осмокласно училище със столова, инв. №31400 и 31401. Въведени в експлоатация през 1971 год. Масивни три- и едноетажни сгради със застроена площ
съответно 300 м2 и 200 м2, РЗП 900 м2 и 200 м2 и застроен обем 2700 м3 и 600 м3.
Състоянието е добро. Не се ползва.
2. Детска градина, инв. №33114. Въведена в експлоатация през 1970 год. В добро състояние. Ползва се частично.
3. Заводски дом на културата, инв. №34060. Въведена в експлоатация през 1978
год. Масивна триетажна сграда със застроена площ 1 356 м2 и застроен обем
10 983 м3. В добро състояние. Две обособени помещения (търговски обекти) са
отдадени под наем.
4. Сграда на противопожарна охрана, инв. №27050. Въведена в експлоатация
през 1971 год. Масивна двуетажна сграда със застроена площ 220 м2 и застроен
обем 1 188 м3. Ползва се частично.
5. Абонатна станция с гаражи, инв. №33139. Въведена в експлоатация през 1972
год. Масивна едноетажна сграда със застроена площ 136 м2 и застроен обем 510
м3. Не се ползва.
6. Склад за гуми (бивш Културен дом), инв. №33116. Въведена в експлоатация
през 1967 год. Масивна двуетажна сграда със застроена площ 687 м2 и застроен
обем 3 130 м3. Част от приземния етаж е отдаден под наем за авторемонтна
работилница.
7. Магазин в бл. 42, инв. № 33179. Въведени в експлоатация през 1976 год. Приземен етаж от масивна жилищна сграда с обща площ 150 м2. Не се ползва.
8. Сграда „Гетото“, инв. № 51544. Масивна едноетажна сграда със застроена
площ 182 м2 и застроен обем 490 м3. Не се ползва.
9. Почивна база на ЦКС, инв. № 51717-24, 54786 - състои се от 6 двуетажни вили,
столова с административни помещения и две едноетажни спомагателни сгради.
10. Почивна база „Вишна“ в с. Баня, инв. № 51396-400, 32530. В комплекса са
включени 5-етажна сграда с лечебен блок, триетажен и четириетажен санаториум, медицински център, столова и гараж. Не се ползва.
11. Сграда „Мандра“ в гр. Панагюрище, инв. № 51129, 53478 и 53479. Състои се
от масивна двуетажна сграда със застроена площ 404 м2, котелно 404 м2 и склад
120 м2. Не се ползва.

За допълнителна информация и интерес към партньорство с Групата „Асарел-Медет” за реализацията на проекта/проектите:

София1680
Бул. „България“ 102, Бизнес център „Белисимо“, ет. 6, п.к. 41
Тел.: +359 2 808 25 10
Факс: +359 2 808 25 29
Е-mail: office@asarel.com
www.asarel-investment.com

Панагюрище 4500
Тел.: +359 357 602 10
Факс: +359 357 602 50; +359 357 602 60
Е-mail: pbox@asarel.com
www.asarel.com

