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Лидер в производството на

индустриални минерали в

Югоизточна Европа



Каолин АД - история на дружеството:
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� Създадено 1924 г.
� Добива индустриални материали от близо 40 находища
� 12 преработвателни фабрики в България, Сърбия, Украйна
� Реализира продажби в 37 страни на 4 континента .
� Придобито през 2013 година от групата Quarzwerke със седалище
Фрехен - Германия



Групата “Quarzwerke” – 130 години традиция
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Нашата визия и ценности:
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След повече от 130 години успех нашето твърдо намерение е, Групата Кварцверке
да продължи да се развива като фамилно предприятие. Убедени сме, че в
дългосрочен план това е особено предимство, от което печелят както нашите
клиенти и партньори, така и нашите служители

Фирмени ценности:
� УДОВЛЕТВОРЕНИ КЛИЕНТИ
� ДОБРИ СЛУЖИТЕЛИ
� УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
� ДЪЛГОСРОЧНО МИСЛЕНЕ



Производствени  обекти  на Групата
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Клиенти и продажби
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• Европа
• България
• Турция
• Румъния
• Италия

• Азия
• Африка
• Северна Америка



Пътят на каолина започва оттук
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Индустриите, на които доставяме 
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В България
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ОБЕКТИ НА КАОЛИН АД
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Обогатителна фабрика

Ветово

Керамичен каолин

Млян каолин

Калциниран каолин

Шамот

Млян шамот

Кварцов пясък

Кварцов пясък за флоат стъкло



Фабрика Ветово
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ОБЕКТИ НА КАОЛИН АД
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Обогатителна фабрика 

Сеново

Керамичен каолин за 
глазури

Керамичен каолин

Финно дисперсен каолин 

Каолин хартиен

Кварцови пясъци

Сухи пясъци

Плакирани пясъци

Лепило Силикол



ОБЕКТИ НА КАОЛИН АД
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Обогатителна фабрика 

Каолиново

Керамичен каолин

Кварцови пясъци

Флотиран пясък



КАОЛИН АД
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Пример за интегриране на немски традиции и бизнес
практики с успешно преструктурирано българско предприятие

Хората – ключ към нашия успех:
• Мотивирани
• Професионално подготвени
• Дългосрочно ангажирани с компанията и с

нейното развитие



Защо Дуалното обучение е важно за нас?
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Успеха в бизнеса за нас не е самоцел. Той трябва да допринася
за устойчивото развитие на региона и да подпомага младите
за бъдещото им включване в пазара на труда

Дуалното образование – предимства:
• Ранно професионално ориениране
• Професионална насоченост в обучението
• Обучение, отговарящо на реалните нужди на индустрията
• Осигуряване на реализация, базирана на умения,

подходящи за бизнес средата



Какво планираме?
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Изграждане на здрава връзка с професионалните училища в
региона с приоритет община Ветово

• Паралелка «Обогатяване на полезни изкопаеми» към СОУ «В.
Левски», стартираща 2016/2017 учебна година

• Допълване с нови специалности съобразно с капацитета на
преподаватели, ментори и интереса на младите хора в региона

• Инвестиране в материална база – кабинети, оборудване
• Взаимодейстивие с Германо-българската Индустриално-търговска

камара относно практики, учебни материали и структуриране на
програмата



Дългосрочна стратегия
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� Каолин – притегателен център и предпочитано място за
работа на младежите от региона
� Обучителна програма, отговаряща на най-високите
стандарти в професионалната подготовка
� Фирмата – партньор на местната общност във
възпитанието на новото поколение
� Създаване на условия и среда за задържане на младежите
в региона и осигуряване на дългосрочна заетост



За децата – бъдещето на региона
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� Позитивна учебна

среда
� Професионална
подготовка, призната
в целия ЕС
� Доходи по време
на обучението
� Възможност за
работа след
завършване



Благодаря за вниманието!
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