ПРОФ. Д-Р ЛЪЧЕЗАР ЦОЦОРКОВ

Проф. д-р Лъчезар Димитров Цоцорков е изпълнителен директор на
„Асарел-Медет“АД- най-голямото и структуроопределящо предприятие в
община Панагюрище и Пазарджишка област. Носител е на най-високото
държавно отличие - орден „Стара Планина – първа степен“, както и приза
„Мениджър на годината 2009“. Той е почетен гражданин на гр. Панагюрище и
на гр. Стрелча и дарител за реализацията на многобройни значими проекти и
благотворителни каузи в общината и страната. Като меценат на културата
многократно е удостоверяван с наградата „Златен век“ от Министерството на
културата.
Образование
Завършил е средното си образование в гимназия „Нешо Бончев“ в родния
град Панагюрище, а висше – в Техническия университет /Висш машинноелектротехнически институт/ в град София, специалност „Подемнотранспортни, строителни и минни машини“. Има специализации по
мениджмънт и маркетинг в България, Австрия и Япония.
Професионален опит
Постъпва на работа в Ремонтно-механичния цех на Минно-обогатителен
комплекс „Медет“ през 1971 г., като стипендиант на предприятието. През
периода 1979-1985 г. ръководи изграждането на нова площадка на завод
„Оборище“- Панагюрище /дн.“Яна“/.
През 1986 г. става главен директор на Технологичен минно-обогатителен
комплекс „Асарел-Медет“. Неговата лична инициатива, професионализъм,
организаторски качества и всеотдайност в работата, са решаващи за успешното
изграждане и пуска в експлоатация на новите мощности на рудник и
обогатителна фабрика „Асарел“ на 06.12.1989 г. От 1991 г. е изпълнителен
директор на „Асарел-Медет“ ЕАД. През 1998 г. заедно с 2756 свои колеги от
предприятието основава инвестиционното дружество „Асарел-Инвест“ АД, в
което по-късно мажоритарен дял придобива австрийската компания „Фьост
Алпине Интертрейдинг“ чрез дъщерната си компания ФА „Копър инвест“.
Дружеството „Асарел Инвест“АД, в конкуренция с известна чуждестранна
компания от бранша, печели търга за приватизация на 75 % от капитала на
„Асарел-Медет“ЕАД през м. юни 1999 г. След това дружеството изпълнява
предсрочно и всички задължения по договора за приватизация, без да ползва
никакви, предвидени по закон, привилегии за т.н. работническо-мениджърски
дружества. През 1999 г. проф. д-р Лъчезар Цоцорков става изпълнителен

директор и член на Съвета на директорите на „Асарел-Медет“ АД. Под негово
ръководство дружеството успешно се преструктурира и модернизира,
прилагайки най-добрите европейски и световни практики в технологиите,
екологията и корпоративната социална отговорност. Днес е сред водещите
индустриални предприятия в страната и лидер в българския рудодобив с
устойчиво, екологично и здравословно безопасно производство.
Обществена активност
През 1991 г. Лъчезар Цоцорков е един от учредителите на Българската
минно-геоложка камара, като досега е преизбиран за неин председател. Той има
активно участие и принос за устойчивото развитие на минната индустрия и
поставяне основите на съвременен модел на социален диалог с миньорските
синдикати, допринесъл за запазване на социалния мир в трудни за страната
години. От 1992 г. е член на Управителния съвет на Българска стопанска
камара и на Съвета на директорите на Атлантическия клуб. Участва активно в
подпомагането и развитието на читалищното дело, спорта и туризма в община
Панагюрище. Той е един от учредителите и първи председател на индустриален
клъстер „Средногорие мед“ – гр. Пирдоп и на Сдружение на предприемачите –
гр. Панагюрище. От 2000 г. членува в Ротари клуб- Панагюрище. Като
изпълнителен директор на „Асарел-Медет“ и председател на Българската
минно-геоложка камара активно участва в работата на „Евромин“, Европейски
делови конгрес, Глобалния договор на ООН в България и други бизнес
асоциации и неправителствени организации. През 2009 г. издаде
автобиографичната си книга „60 мига от моя живот“. Той е инициатор за
създаването през 2010 г. на „Реформ Юнион Клуб“ и е избран за негов първи
председател.
Научна дейност
Проф. д-р Лъчезар Цоцорков е член на Международния организационен
комитет на световния минен конгрес – Варшава. Участва в Управителните
съвети на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия и на
Българския национален минен комитет от 1994 г. Издава книга по фирмено
управление и защитава докторска дисертация пред Висшата атестационна
комисия на тема „Основи на фирмената култура в минно-обогатителните
комплекси“ през 2000 г.
Действителен член е на Международната академия по минерални ресурси
- Москва и на Международната академия по екология и безопасност на труда Санкт Петербург, чуждестранен член на Руската минна академия - Москва, и на
Международната фондация „Карл Дуисберг” - Кьолн, Германия. Има

множество публикации в български и чуждестранни научно-технически
издания, както и регистрирани патенти и рационализации.
Семеен с две деца.

