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Състояние, рискове и възможности за 
развитие на българската минерално-

суровинна индустрия



Минерално-суровинната индустрия –
жизненоважна за съществуването на хората

Европейска инициатива за суровините – 2010 г.: 

Без приемане и реализиране на дългосрочни стратегии за 
добиване на собствени суровини от всяка европейска държава, ще 
бъде застрашено устойчивото развитие на Европейския съюз.

 В основата на устойчивото развитие на всички останали 
индустрии

 Повече от ¾ от всички предмети са произведени от добитите 
суровини

 Индустрии в Европа, ползващи минерални суровини – 1 400 
млрд. евро брутна добавена стойност на година

 30 млн. заети в индустриите, ползващи минерални суровини



Състояние и тенденции за България 

 3-5 % БВП (в зависимост от 
международните цени на 
борсовите стоки)

 24 000 пряко заети и 30 000 
осигурени лица

 120 000 заети в свързани 
отрасли

 40% от електроенергията 
(на база твърди горива)

 0,9% от територия на 
България е отдадена на 
концесии (при средно 1% в 
ЕС)



Състояние и тенденции за България 
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Наети по тр. договор
Средна годишна заплата, лв.
Произведена продукция, млн. лв.
Цени на металите

 112,54 млн. тона добив - 12% ↑

 16 тона на глава от населението 
(най-висок за последните 10 
години)

 2,41 млрд. лева стойност на 
произведената продукция - 1,1% ↓

 52% - принос на рудодобива (в лв.)

 31% - принос на въгледобива (в 
лв.)  

 6% спад в стойността на 
продуктите в рудодобива – цикъл 
на понижение на световните цени 
на металите от 2011 г.



Рискове

 Геоложки - непотвърждаване на прогнози;

 Борсови цени – цените на металите намаляват от 2011 г.;

 Законодателство – неочаквани или лобистки промени;

 Конфликти за ползване на земята, вкл.

 НАТУРА – Над 34% от площта на България, най-голям % в ЕО;

 Кадри – остра липса на подготвени средни специалисти;

 Недоброжелателни организации – неетични организации с 

единствена цел обогатяване, обикновено прикрити зад свързани 

с природата проекти.



Инвестиции

 2000 – 2015 г. ~ 4 млрд. лв. инвестиции от целия отрасъл.

 Иновации и ново оборудване;

 Опазване на околната среда;

 БЗР и повишаване на квалификация;

 КСО – образование, култура, спорт, здравеопазване…

 !1990 – 2015 г. – няма разработен нов проект. Сериозни 

инвеститори напуснаха страната.  



Възможности

 Геоложки потенциал – над 60 вида суровини, които имат 
доказани запаси и не се разработват. При 37 вида –
добив<100t/a;

 По-висок внос - 3,4 пъти по натурални показатели;

 По-висок внос - 7,5 пъти по стойност на продукцията;

 Кадри – МГУ „Св. Иван Рилски“ – всички необходими 
специалности

 Средни професионални училища - БМПК

 Индустриални отрасли – металургия, машиностроене, 
електротехника и електроника, химия, строителство, енергетика

 Иновации и технологии от ново поколение



Внос - износ

Разлика, пъти

EUR'000 Тона EUR'000 Тона

25 Индустриални минерали, в т.ч. 292083.271 1987762.745 23856.340 348097.161 0

2507 Каолин 20187.272 208409.507 4348.051 39460.195 1

2522 Вар 1726.181 25144.770 97.255 1195.920 1

2523 Цименти 11613.276 359915.637 2810.241 29905.481 3

2529 Фелдшпат 1614.660 21344.030 4824.065 159053.283 0

2530 Вермикулит, перлит и хлорити, неекспандирани: 5778.781 23577.853 1360.180 3151.187 2

26 Метални, в т.ч. 225571.489 833410.882 1348396.700 1162648.690 4

2603 Медни руди и техните концентрати. 206040.230 390896.688 1207286.599 963181.402 2

2607 Оловни руди и техните концентрати. 5380.038 5424.372 76774.916 1027523.061 0

2608 Цинкови руди и техните концентрати. 1878.256 4483.050 55881.986 195668.501 1

2616 Сребърни руди и техните концентрати 1017.650 7468.355 6545.007 1257.193 38

27 Горива, в т.ч. 3328.089 43281.857 2769444.193 8085306.833 4

2701 Антрацит: 914.993 5324.584 36493.885 293518.116 1

2702 Лигнити, дори на прах, но неагломерирани 1427.966 36159.920 109.157 1676.403 2

2703 Торф 59.762 52.720 1050.580 8790.489 0

2709 Кондензати от природен газ 55.938 128.985 2025956.930 6023171.728 1

2711 Природен газ 869.431 1615.648 705833.641 1758150.097 1

71 Благородни 17555.410 1.336 14593.645 2.853

** Други 21551.092 0.000 56057.239 0.240 0

Общо 560,089.352 2,864,456.820 4,212,348.117 9,596,055.777

3.4 Обем 7.5 Стойност

Износ, 2015 г. Внос, 2015 г.
Видове суровини

Код по 

МИ



Потенциал

 Осъзната необходимост на ниво ЕС за използване на 
минерално-суровинния потенциал на страните членове.

 Непрекъснато растящо световно и национално потребление на 
суровини и енергия. Високо търсене на металите, нефта и газа 
на световните пазари.

 Разработване на нетрадиционни суровини. Разработване на 
нови или модифицирани стари междинни и крайни продукти.

 Бързо развитие на производствените технологии, минна и 
преработвателна  техника.

 Наличие на висока безработица - работна ръка в някои региони с 
геоложки потенциал. Повишаване на социален стандарт.

 Използване на „зелени” технологии.



Потенциал

 Осигуряването на балансиран икономически и 
екологично-отговорен подход към проучването, добива и 
преработването.

 Ефективното събиране и рециклиране на отпадъците по 
цялата технологична верига на преработката на 
метални, петролни и строителни продукти във всички 
индустрии по веригата след добива.

 Опазване и оползотворяване на минните отпадъци

 Създаване на адекватна и ефективна нормативна 
уредба по отношение на планиране ползването и 
урегулиране на територията при предоставени права.



Изводи

Създаване на Единен орган 

за управление на подземните 

богатства от Народното 

събрание през 2010 г.

Приемане на Национална стратегия 

за развитие на минерално-

суровинната индустрия от 

Министерски съвет през 2015 г.

Единна държавна политика към 

подземните богатства и подобряване на 

условията за бизнес в отрасъла

+

Успешен модел за 
минерално-суровинната 
индустрия в България

»

Интегрирана политика за насърчаване на 

производства и износ на продукти с по-

висока добавена стойност; подобряване 

на условията за бизнес в държавата

+

Успешен модел за 
икономиката на  
България

»



Предложения

 Използване на местни ресурси: кадри, залежи, know-how

 ПовПо-висока заетост, плащане на данъци и такси, 
увеличаване на износа

 ишаване на количества - ресурсна независимост

 Нови бизнеси и косвена заетост;

 привличане на чуждестранни инвеститори

 последващи инвестиции в продукти с по-висока добавена 
стойност за българската икономика

 Иновации, внедряване на екологосъобразни нове технологии

 Качествено средно професионално образование и модерно 
висше образование



Благодаря за вниманието!

Инж. Иван Андреев
Изпълнителен директор и член на УС на БМГК


