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Състояние – показатели и значимост на сектора в 
икономиката на ЕС и България 

БВП, ПРОИЗВЕДЕНА ПРОДУКЦИЯ, БДС  

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт в страната през 
2013 г., изчислен по текущи цени, е 78 115 млн. лева, като на глава от населението се 
падат 10 781 лв. Текущият обем надвишава с 26 млн. лв. създадения БВП през 2012 г. 
(по текущи цени)  Преизчислен в Евро БВП е 39 940 млн. Евро. 

Преизчислен по съпоставими цени, БВП нараства спрямо 2012 г. с около 0.9%. БВП на 
глава от населението нараства с 1.4%. 

През 2013 г. стопанските субекти реализират брутна добавена стойност (БДС) за 62 491 
млн. лв. по текущи цени, което е 80.0% от БВП. Разликата от 20.0% до обема на БВП по 
пазарни цени се покрива от нето данъците върху продуктите, вкл. начисления ДДС, и 
начислените мита по вноса на стоки.  

През 2013 г. индустриалният сектор създава 26.4% от добавената стойност за 
икономиката, като този дял е с 3.9 пункта по-ниско в сравнение с предходната година. 

Минерално-суровинната индустрия е отрасъл със стратегическо значение за 
икономиката на България. Тя е в основата на всички други индустрии и важен фактор 
за икономическата стабилност и енергийна независимост на страната. 

България заема водеща позиция в Европейския рудодобив, заемайки трето място по 
добив на злато и добив на мед на континента.  

Основните суровини, които се добиват в България, са лигнитни въглища, оловно-
цинкови, медни и полиметални руди, гипс, варовик, бентонит, каолин, кварцови 
пясъци, огнеупорни глини, мрамор. Броят на установените находища у нас е 595, от 
които: 

o 206 на метални полезни изкопаеми; 

o 115  на неметални полезни изкопаеми; 

o 3 на нефт и природен газ; 

o 51 на скално-облицовъчни материали;  

o 151 на строителни материали; 

o 69 на твърди горива 

80% от минните дейности в страната се извършват по открит способ. 

 

Разпределението на добива по видове суровини е както следва: 

 



 

  

 

 

(Фиг.1 Добив на полезни изкопаеми по видове суровини за 2013 г. Източник МИЕ) 

 

Спрямо предходната 2012 година общият добив на полезни изкопаеми в Република България се е 

понижил с 6.4 млн. тона (-7.4 %), като причината за това е на всички подотрасли, освен подотрасъл 

„Добив на скално-облицовъчни материали” – повишение с 24% и на подотрасъл „Добив на метални 

полезни изкопаеми” – повишение с 1%. Най-голямо относително намаление има „Добивът на течни 

горива“ с -34%, сериозно намаление на годишна база бележат и подотраслите „Добив на твърди горива” – 

с 16 %, „Добив на инертни и строителни материали” – с 9 %, и „Добив на метални полезни изкопаеми” и 

„Добивът на индустриални минерали“ се свиват с малко над 1 %.  

На фиг. 2 е показан общият добив на полезни изкопаеми за Република България. През 2013 г. се вижда 

намаление на добива, със 7.4 % спрямо 2012 г. и достига 79 278 хил. тона.  

Очакваме през 2014 г. да бъдат стартирани 3 проекта за добив на метални полезни изкопаеми. Това освен 

че ще повиши добива на полезни изкопаеми, допълнително ще раздвижи икономиките на райони, които 

са с по-нисък от средния стандарт на живот в България. Очаква се с тези проекти да бъдат открити 

повече от 1000 работни места в райони с висока безработица. 

 



 

  

 

 

(Фиг. 2 Общото производство/добив на полезни изкопаеми и БВП. Източник МИЕ/НСИ.) 

 

Разпределението на добива на полезни изкопаеми от 2000 до 2013 г. има трайни тенденции: твърдите 

горива и металните ПИ са с относително постоянно производство и са с най-голям дял в добива на 

полезни изкопаеми, за 2012 г. 74.5% от добива се пада на тези подотрасли. Производството на 

строителни материали рязко спада след 2008 г. и така остава в последните четири години на нива от 15% 

относителен дял.  Добивът на индустриални минерали е с дял около 10 % от 2010 г. насам. 

 



 

  

 

 

(Фиг. 3 Относителен дял на добива на полезни изкопаеми по подотрасли. Източник МИЕ) 

 

През 2013 г. общата стойност на произведената продукция на промишлените предприятия от отрасъла 

възлиза на 2,57 млрд. лв., което е с  13,4 % по-малко в сравнение с предходната година. С най-висок 

принос към общата стойност на продукцията на минерално-суровинната индустрия е добивът на 

метални полезни изкопаеми – 61%, както и добивът на въглища – с принос от 24 %.  

 

Код по 
КИД - 
2008 

Икономически дейности 
2013* г. 

Хил. лева 

В Добивна промишленост 2 570 256 

05 Добив на въглища 611 463 

07 Добив на метални руди 1 574 920 

08 Добив на неметални материали и суровини 362 641 

09 Спомагателни дейности в добива 21 232 

(Таблица 1.Произведена продукция на промишлени предприятия – хиляди лева) 

*Предварителни реконсилирани данни 

Внос и Износ 

И през 2013 г. се запазва тенденцията на значително доминиране на вноса спрямо износа на минерални 

ресурси - около 60%, което показва големия неизползван потенциал на бранша в полза на платежния 

баланс на страната. Позитивен сигнал е и устойчивото повишение на износа на суровини спрямо вноса 



 

  

 

на годишна база спрямо 2011 и 2012 г. По предварителни данни за 2013 г. продуктите на минерално-

суровинната индустрия заедно с основните метали формират 3,4 млрд. лв., което представлява  много 

висок принос към общия износ на страната в сравнение с другите индустрии – 9 %. 

 

SITC 
2013 г. 

 

Износ Внос 

Т хил. БГЛ, Млн. 
USD, 

Млн. 
Т хил. 

БГЛ, 

Млн. 

USD, 

Млн. 

27 
Минерални торове. Нерудни 

материали 
1,300.52 112.59 76.59 961.26 151.96 103.33 

278 
Нерудни (индустриални 

материали) 
350.44 68.86 46.87 424.26 51.53 35.08 

28 Метални руди и отпадъци 943.90 1,570.91 1,068.16 1,409.66 3,790.12 2,579.41 

281 Метални руди и концентрати       13.98 1.43 0.98 

289 
Руди и концентрати от 

благородни метали 
1.54 524.71 356.64 0.89 5.53 3.79 

32 Въглища, кокс, брикети 133.09 20.80 14.15 1,775.21 293.26 200.01 

321 Въглища 132.57 20.42 13.90 1,697.00 271.60 185.28 

322 Брикети 0.46 0.33 0.23 7.05 2.09 1.42 

66 
Нерудни (не индустриални 

материали) 
1,618.06 779.00 529.36 912.11 518.82 352.95 

661 Цимент, строителни материали 573.29 61.79 41.82 435.75 80.06 54.39 

662 Глини 261.40 118.10 80.20 240.49 139.00 94.53 

663 Други нерудни материали 256.08 94.91 64.48 84.86 100.95 68.67 

      3,372.41 2,292.41 
 

5,406.35 3,679.85 

(Таблица 2. Справка за внос и износ на минерални суровини през 2013 г. Източник МИЕ) 

 

Човешки ресурси 

Броят на заетите в добивната промишленост през 2013 г. е 24171 души - с 446 души по-малко в 

сравнение с 2012 г.  

На фиг. 4, където е показано движението на броя на наетите по трудов договор в минерално-суровинния 

отрасъл от 2000 до 2013 г. и произведената продукция за същия период. На тази фигура ясно се вижда 



 

  

 

повишената производителност на човешкия ресурс в бранша, което се дължи както на технологичното 

обновление за последните 13 години, така и на инвестициите в развитието на персонала, в обучения, 

подобряване на условията на труд и социалното отговорност на фирмите. 

Видно от долната фигура е и високата стойност на производителността на труда в минерално-

суровинния отрасъл. Тя е близо 2.5 пъти по висока от средната за индустриалния сектор – над 85 000 лв. 

на един зает.  

 

 

 

(Фиг. 4. Наети по трудов договор и произведена продукция в периода от 2000 до 2013 г. Източник заетост 

НСИ. БВП – предварителни данни.) 

 

Като продължение от фиг. 5 се явява и незначителното увеличение на доходите на работещите в бранша. 

 



 

  

 

 

(Фиг. 5 Средна годишна заплата на заетите в минерално-суровинния отрасъл за периода 2000 – 2013 г. 

Източник НСИ) 

 

Средната годишна заплата на заетите в отрасъла през 2013 г. е била 15 031 лева, което е средно 

увеличение от 1%. Най-висока заплата взимат работниците и служителите в компаниите, добиващи 

метални полезни изкопаеми. 

За периода от 2000 г. средната работна заплата се е увеличила с 340 %. Това показва една устойчивост на 

доходите и сигурност на заетите в целия минерално суровинен отрасъл.  

 

ОСНОВНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ 

 

Сектор “Добивна промишленост” е в основата на индустрията на Република България и е 

важен фактор за икономическата стабилност на икономиката и енергийната независимост на 

страната. 

Дейността на отрасъла е свързана с: 

 търсене, проучване и добив на подземните богатства на територията на Република 

България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно 

море; 

 опазване на земните недра и рационално използване на подземните богатства при 

проучването, добива и първичната им преработка; 



 

  

 

 управление на минните отпадъци от проучването, добива и първичната преработка на 

подземните богатства. 

Подземни богатства са полезните изкопаеми и минните отпадъци от добива и първичната 

им преработка, групирани като: 

 метални полезни изкопаеми: 

- медни руди 

- руди на благородни метали  

- разсипи на злато 

- оловно-цинкови руди 

- железни руди 

- манганови руди 

- уранови руди 

- други руди (волфрамови, хромитови и др.)  

 неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали: 

- глини и глинести минерали за промишлени цели 

- карбонатни скали за промишлено производство (варовици, доломити и др.) и 

гипс 

- силикатни скали за промишлено производство (пясъци, кварцити, фелдшпати и 

др.) 

- други (каменна сол, барит, флуорит, азбест, талк и др.) 

 нефт и природен газ: 

- суров нефт 

- природен газ и концентрат 

 твърди горива: 

- въглища 

 строителни материали: 

- строителни материали за производство на промишлени изделия 

- инертни материали за строителство на пътища, сгради, хидротехническо 

строителство, брегоукрепване и др. 

 скалнооблицовъчни материали: 



 

  

 

- седиментни скали (варовици, мрамори, пясъчници, бигор и травертин) 

- магмени и вулканогенно-седиментни 

- метаморфни (шисти и гнайси) 

 минни отпадъци.  

Търсенето и проучването на подземните богатства се извършва въз основа на разрешение 

за търсене и проучване на подземни богатства.  

Добивът на подземни богатства се извършва чрез предоставяне на концесии. 

На основание приети Решения на Министерски съвет и подписани концесионни договори 

на територията на Република България действат общо 377 броя държавни концесии за 

подземни богатства1, които са разпределени по групи, както следва: 

 метални полезни изкопаеми – 19 концесии, предоставени на 12 концесионера за срок 

от 9 до 35 години (средно за 22 години) с местоположение по райони: 

- Североизточен район –  1 концесия за добив на манганови руди; 

- Югоизточен район – 1 концесия за добив на полиметални златосъдържащи 

руди; 

- Югозападен район – 3 концесии за добив на: железни руди и баритна суровина; 

златно-медно-пиритни руди; медно-порфирни златосъдържащи руди; 

- Южен централен район – 14 концесии, предоставени на 7 концесионера, за 

добив на: медни руди; волфрамсъдържащи руди; оловно-цинкови руди и 

златосъдържащи руди. 

 неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – 67 концесии, 

предоставени на 33 концесионера за срок от 10 до 35 години (средно за 29 години) с 

местоположение по райони: 

- Северозападен район – 10 концесии, предоставени на 4 концесионера, за добив 

на: пегматоидни левкократни гранити; флуоритова суровина; креда; огнеупорна 

пръст; огнеупорни и каменинови глини; кварц-фелдшпатови пясъци; заглинени 

кварцови пясъци; 

- Северен централен район – 5 концесии, предоставени на 4 концесионера, за 

добив на: кварц-каолинова суровина; кремъчни конкреции; смектит-илитови 

алевролити; 

- Североизточен район –  10 концесии, предоставени на 5 концесионера, за добив 

на: кварцови пясъци; каменна сол; варовици; кварц-каолинова суровина; кварц-

фелдшпатови пясъци; кремъчни конкреции; 

                                                 
1 Информация на Национален концесионен регистър  



 

  

 

- Югоизточен район – 4 концесии, предоставени на 4 концесионера, за добив на: 

кварц-фелдшпатови пясъчници; кварцити; бентонитови глини; варовици; 

- Югозападен район – 12 концесии, предоставени на 9 концесионера, за добив на: 

баритна суровина; доломити за металургията; нефтошисти; огнеупорни и 

керамични глини; кварцови пясъци; ермикулитова суровина; огнеуповна пръст; 

огнеупорни глини; кварцови пясъци; варовици; 

- Южен централен район – 26 концесии, предоставени на 13 концесионера, за 

добив на: бентонитови глини; клиноптилолитови зеолити; перлит; туфити; 

пегматитова суровина; пегматити; доломити; вермикулитова суровина; 

мрамори; кварц-фелдшпатови суровини; олигомикти; бентонитови глини; 

варовици; доломитни мрамори; талкошисти; кварц за кварцово стъкло; 

Александровски гранити и др. 

 нефт и природен газ – 15 концесии, предоставени на 3 концесионера за срок от 7 до 35 

години (средно за 15 години) с местоположение по райони: 

- Северозападен район – 9 концесии, предоставени на 1 концесионер, за добив на: 

суров нефт и природен газ; 

- Североизточен район –  6 концесия, предоставени на 3 концесионера, за добив 

на: пророден гаф; суров нефт. 

 твърди горива – 20 концесии, предоставени на 15 концесионера за срок от 7 до 35 

години (средно за 24 години) с местоположение по райони: 

- Югоизточен район – 5 концесии, предоставени на 4 концесионера, за открит 

добив на лигнитни въглища; открит и подземен добив на кафяви въглища;  

- Югозападен район – 14 концесии, предоставени на 14 концесионера, за открит 

добив на лигнитни въглища; открит и подземен добив на кафяви въглища.  

- Централен южен район – 1 концесия за за открит добив на лигнитни въглища 

 строителни материали: 217 концесии, предоставени на 143 концесионера за срок от 7 

до 35 години (средно 26 години) с местоположение по райони: 

- Северозападен район – 29 концесии, предоставени на 19 концесионера, за добив 

на строителни материали за производство на промишлени изделия и добив на 

инертни материали за строителството; 

- Северен централен район – 6 концесии, предоставени на 5 концесионера, за 

добив на строителни и инертни материали; 

- Североизточен район – 23 концесии, предоставени на 11 концесионера, за добив 

на строителни и инертни материали; 



 

  

 

- Югоизточен район – 52 концесии, предоставени на 36 концесионера, за добив 

на строителни и инертни материали; 

- Югозападен район – 63 концесии, предоставени на 41 концесионера, за добив на 

строителни и инертни материали; 

- Южен централен район – 44 концесии, предоставени на 32 концесионера, за 

добив на строителни и инертни материали; 

 скалнооблицовъчни материали – 38 концесии, предоставени на 24 концесионера за 

срок от 15 до 35 години (средно 26 години) с местоположение по райони: 

- Северозападен район – 21 концесии, предоставени на 12 концесионера, за добив 

на варовици; гранодиорити; гранити; пясъчниици; 

- Югоизточен район – 1 концесия, предоставени на 1 концесионер, за добив на 

граносиенити; 

- Югозападен район – 4 концесии, предоставени на 4 концесионера, за добив на 

гнайси; шисти; мрамори; 

- Южен централен район – 12 концесии, предоставени на 10 концесионера, за 

добив на риолити; мраморен брекчоконгломерат; гнайси; гнайсошисти. 

 минни отпадъци – 1 концесия, предоставени на 1 концесионер, за добив на 

производствени технологични отпадъци, за срок от 35 години – “Хвостохранилище 

Медет", Софийска област. 

 

По данни на НСИ, териториалното разпределение на предприятията в сектор „Добивна 

промишленост“ за периода 2002 – 2010 г.  е следното: 
  
ТАБЛИЦА 1   БРОЙ И РЕГИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В СЕКТОР  ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ  

Година България СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОН 

Северо- 

западен 

Северен 

централен 

Северо- 

източен 

Юго- 

източен 

Юго- 

западен 

Южен 

централен 

2002 187 11 23 24 26 63 40 

2003 207 14 22 28 25 65 53 

2004 228 17 25 25 33 59 69 

2005 250 15 24 30 33 75 73 

2006 273 16 31 32 41 72 81 



 

  

 

Източник: НСИ  

 

От данните на НСИ се вижда, че структурата на заетостта в сектор „Добивна промишленост” 

в различните статистически райони е различна. В периода 2008 – 2012г., най-голяма 

концентрация на заетост в сектора има в Южен централен и Югозападен  район, а най-ниска е 

заетостта в Северен централен район. По данни на НСИ, през 2012г. Югозападен район 

осигурява над една трета от заетите в „Добивна промишленост“ (36%), следван от Югоизточен 

район, осигуряващ 35% от заетите в сектора. За сравнение, процентът на заетост в Северен 

централен район през 2012г. е 3% от общия брой заети  в сектора. 

По отношение динамиката на числеността на работната сила и териториалното 

разпределение в сектор „Добивна промишленост“, от наличните данни на НСИ за периода 2002-

2012 година се наблюдават следните развития: 

 в периода 2006 – 2007 година се регистрира рязко увеличение на броя заети в 

Северозападен и Югоизточен район, съответно със 140% и 400%. В същия период, 

нивата на заетите в Северен централен и Североизточен се запазват приблизително 

същите, като динамика се наблюдава в Югозападен район, където броя на заетите е 

намалял с  10% през 2007г. Значителен спад на броя заети в сектор „Добивна 

промишленост“ през 2007г., в сравнение с 2006 година, се наблюдава в Южен 

централен район – 57%. 

 в периода 2007 – 2010 година по-значителна динамика в числеността на работната 

сила се наблюдава в следните райони: Северен централен – спад от 68%; Южен 

централен – спад от 27%; Североизточен – спад от 13% и Югозападен – спад от 11%. 

В този период увеличение в броя на заетите се наблюдава в Северозападен район 

21% , като съвсем слаба динамика в числеността има в Югоизточен район.  

 
ТАБЛИЦА 2   БРОЙ И РЕГИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАЕТИТЕ В СЕКТОР  ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ  

2007 307 39 26 21 43 90 88 

2008 386 49 26 36 53 117 105 

2009 391 46 28 37 60 120 100 

2010 390 52 27 37 72 101 101 

2011 388 
47 27 36 69 113 96 

2012 399 42 30 39 75 115 98 

Година България Статистически район 

Северо- 

западен 

Северен 

централен 

Северо- 

източен 

Юго- 

източен 

Юго- 

западен 

Южен 

централен 
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НСИ  
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лно разпределение на предприятията с тези на заетите в сектор „Добивна промишленост“ се 

вижда, че няма установена корелация между динамиката на броя предприятия и броя на 

заетите в сектора в различните статистически райони през изследвания период. Например: 

 в периода 2006 -2007г., в Северозападен район се наблюдава ръст в броя на 

предприятията и в броя на заетите, за разлика от Югоизточен район, където броя на 

предприятията се увеличава с две нови предприятия, докато скока в броя на заетите 

е 400%. В същия период броят на заетите в Югозападен район е намалял с 10%, 

докато броя на предприятията се е увеличил с 18 нови предприятия. 

 в периода 2007 – 2012г., в Северен централен район се наблюдава значителен спад в 

заетостта – 68%, докато това не се отразява на броя на предприятията в района. В 

Североизточен район има ръст в броя на предприятията, за разлика от броя на 

заетите, където се регистрира спад от 13%. 

 

СУРОВИНИ, ПРОДУКТИ, ПАЗАРИ 

 
ІІ.1.1. Медни руди 

В България има медни находища в Етрополе, Панагюрско, Бургаско и Врачанско. 

2002 33 911 409 3 134 1 095 2 413 12170 14 690 

2003 32 649 541 2 805 1 088 2 191 12651 13 373 

2004 30 969 560 2 480 1 109 2 207 11337 13 276 

2005 29 831 473 2 189 1 262 2 020 10631 13 256 

2006 30 250 481 2 207 1 275 1 979 11115 13 193 

2007 29 776 1 157 2 082 1 040 9 901 9 957 5 639 

2008 29 908 1 123 1 762 1 245 9 788 10267 5 723 

2009 26 429 1 256 873 935 9 490 9 695 4 180 

2010 24 900 1 216 672 904 9 102 8 863 4 143 

2011 24 940 1 259 644 905 8 828 9 086 4 218 

2012 25 019 1 363 731 893 8 849 8 922 4 261 



 

  

 

Медните руди са с голямо значение за развитието на българската цветна металургия. Те имат 

ниско метално съдържание (около 0,5% до 2%). Основните им находища се намират в Стара планина - 

"Елаците", до Етрополе, мина ”Плакалница” (Врачанско) и в Чипровци; в Средногорието - "Медет", 

"Асарел", мина ”Радка”, находище "Цар Асен". По-малки количества медна руда са добивани в Бургаско — 

Росен, Върли бряг, Меден рид, Малко Търново.  

Основната част от медната руда и концентрат са в радиус от около 30 км покрай Пирдоп. В този 

район се добиват годишно повече от 27 млн. тона руда. Понастоящем медни руди се добиват от 3 

компании – по открит способ се добиват в „Асарел-Медет” и „Елаците-мед”, по подземен способ – в 

„Челопеч майнинг”. 

Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет” АД е минна компания за открит добив и 

обогатяване на медни руди, осигуряваща средногодишно над 50% от националното производство на 

жизненоважния за човешкото развитие метал мед. Добивът на руда започва през 1964 г. 

Рудник „Елаците” е един от най-големите открити рудници в България и най-големият местен 

производител на медно - златен концентрат. Добивът на руда започва през 1983 г, мината е планирана за 

експлоатация до 2021 г. 

До 1991 г. в Челопеч се добиват около 150 000 т медно-пиритен концентрат с високо съдържание 

на злато, сребро и други елементи, но поради високото съдържание на арсен и ниското метално 

съдържание (3-4%) добивът на руда и производството на концентрат временно са спрени. По-късно 

предприятието е продадено на чужди компании и добивът на руда и производството на меден 

концентрат са възобновени. „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД е дъщерно дружество на „Дънди 

Прешъс Металс Инк.”. Дейността на дружеството е добив и преработка на медно-златни руди от находище 

Челопеч и производство на медно-златен концентрат. На 30 септември 2003 г. „Дънди Прешъс Метълс 

Инк.” успешно приключва сделката за българските активи на тогавашния собственик. В периода 2004 – 

2012 г. стойността на инвестираните средства надхвърля 500 млн.лева. Инвестициите за последните 2 

години са над 200 млн. лв. и са основно за разширяване капацитета на рудника и обогатителната 

фабрика до 2 млн. т годишно. 

Най-големият преработвателен завод за мед в България е „Аурубис България” АД в Пирдоп. 

В България са били изградени флотационни фабрики за преработка на медни руди в Елисейна, 

Челопеч, Медет, Елаците, Асарел, Елшица и Росен. 

На табл. № ІІ.1 е представено производството, вноса, износа, потреблението и средногодишните цени на 

медни руди. 

  

Таблица № ІІ.1 

 

 



 

  

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Производство на 

медни руди хил. t 26721,5 24878,1 26029,9 24552,3 23878,9 24806,6 29572,3 29764,0 27826,3 27152,2 27405,1

2 Производство на 

метал хил.t 93,2 97,1 84,4 80,24 79,6 112,5 123,6 116,2 107,2 110,7 113,5

3 Внос на метал хил.t 244,8 374,4 281,7 454,9 561,6 632,3 581,1 539,3 604,8 650,5 575,2

4 Износ на метал хил.t 97,6 96,1 83,0 72,9 78,6 124,5 193,4 168,1 106,1 117,3 86,2

5 Потребление на 

метал 5=2+3-4 хил.t 240,4 375,5 283,1 462,3 562,6 620,3 511,2 487,4 605,9 643,9 602,5

6 Средна ценана 

руди и 

концентрати USD/t 477,33 482,64 443,32 446,15 538,40 656,98 1202,48 1348,76 1103,65 958,99 1372,39

7 Средна цена на 

метал USD/t 1814,52 1580,17 1560,28 1779,36 2863,47 3676,50 6731,35 7131,63 6963,48 3699,15 7387,71

№ Продукт Мярка
Година

 

От данните на табл. № І.1 през годините се наблюдава ръст на производството на медни руди и на 

чиста мед, вътрешното потребление рязко нараства. За съжаление това е в резултат на увеличаване на 

вноса на рафинирана мед. Цените на медта на международните пазари, през анализирания период, се 

характеризират с интензивен ръст, в следствие на нарасналото световно потребление. Следва да се има 

предвид, че цените на медта, както и на други борсови стоки следват синусоидални повишения и 

спадове, които крият основния риск за инвеститорите. 

 

Фиг. ІІ.1. Прогноза за развитието на потреблението  

на мед в България за периода 2011 – 2020 г. 

 

От данните на фиг. ІІ.1 се откроява интензивен ръст на вътрешното потребление на мед на 

българския пазар. 



 

  

 

 

ІІ.1.2. Златосъдържащи руди и златосъдържащи разсипи 

В България са известни представители на три промишлени типа находища на злато, а именно: 

плутогенни; вулканогенни; хидротермални и разсипни. Според количеството метал в тях те са 

класифицирани в следните видове: големи (с повече от 50 t); средни (от 50 до 0,5 t) и малки (с по-малко 

от 0,5 t). 

Основния добив на злато в България се реализира от медни и златосъдържащи руди от находища 

„Челопеч”, „Елаците” и „Асарел”. 

На табл. ІІ.1.2 е представено производството на златосъдържащи руди и златосъдържащи 

разсипи. 

 

Таблица № ІІ.1.2 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Производство -  руда хил.t 692,1 659,7 568,5 662,4 919,5 955,9 959,0 963,9 1013,6 1146,6

2 Производство - разсипи m3 97,1 56,2 24,5 9,5 19,0 70,6 38,8 0,1 0,0 0,0

3 Производство - EMS kg 1700 2612 2270 2431 3868 3818 3964 4160 4482

4 Внос kg

5 Износ kg

6 Потребление 6=3+4-5 kg

7 Средна цена USD/tr. oz. 271,04 309,73 363,38 409,72 444,74 603,48 695,39 871,96 972,35 1224,53

№ Продукт Мярка
Година

 

Забележка:  Към настоящия момент не са налични данни за внос и износ на злато, което възпрепятства 

определянето на вътрешното потребление на метала. 

 

От данните на табл. № ІІ.1.2 се вижда увеличаване на добива на златосъдържащи руди в 

България. По данни на BGS2 се отчита нарастване на металното съдържание в добиваните 

златосъдържащи руди. 

 

 

ІІ.1.3. Сребросъдържащи руди 

В България не се добиват сребърни руди. Среброто често е съпътстващ елемент в оловно-

цинковите орудявания. В България сребро се добива от оловно-сребросъдържащи концентрати. 

На табл. ІІ.1.3 е представен добив на оловно-сребърни руди. 

                                                 
2 BGS – British Geological Survey 



 

  

 

Данните за добив на сребросъдържащи руди през анализирания период са непредставителни. 

Добивът, съгласно  баланса на запасите  е само за няколко години. . Няма данни за внос и износ. 

На табл. № ІІ1.3 са представени добив, внос и износ на метал сребро по BGS.  

Таблица № ІІ.1.3 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Производство - 

Pb/Ag руди хил. t 0 0,0 46,8 46,2 34,3 0 0 0 0 0 0

Производство 

метал - EMS kg 54534 56806 60000 60000 60000 55000 65000 55000 55000 55000

2 Внос - EMS kg 0 0 0 0 0 0 0 10 521 2 189 871

3 Износ - EMS kg 0 0 0 0 0 0 0 49468 36516 58565

4 Потребление 

4=1+2-3 kg 54534 56806 60000 60000 60000 55000 65000 16053 20673 -2694

5 Средна цена - 

ЛМБ USD/oz. 4,9506 4,3702 4,5995 4,8758 6,6711 7,3164 11,5452 13,3836 14,9891 14,6733 2019,28

№ Продукт - сребро Мярка
Година

 

С наличната информация, която е с висока степен на неопределеност  не би могло  да се получи 

реална представа за вътрешното потребление на сребро и да се изготви прогноза за развитие на този 

показател. През 2009 г. така определеното потребление е с отрицателна стойност, което веднага води до 

компрометиране на ползваните данни. 

 

ІІ.1.4. Оловно-цинкови руди 

Находищата на оловно-цинкова руда (около 150 млн.т.запаси) са съсредоточени в Източни 

Родопи (70% от запасите) - Лъки, Рудозем, Златоград, Ерма река), Средна гора (18% от запасите), Стара 

планина (8% от запасите). В Родопската рудна зона са съсредоточени около 46 находища и произходът 

им е свързан с вулканската дейност през олигоцена. В рудните жили преобладават металите пирит, 

галенит, сфалерит и др. Съдържанието на метал (олово и цинк е от 3 - 5%). Находищата в Стара планина 

са комплексни и добива на руда е свързан с прилагането на сложни технологии. 

На табл. ІІ.1.4 е представен добива на оловно-цинкови руди, металното съдържание на добитите 

руди, пречистения метал, внос и износ на металите и техните продукти, потреблението на металите и 

средногодишните им цени по Лондонска метална борса. 

Таблица ІІ.1.4 

 



 

  

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Производство - Pb/Zn 

руди хил. t 661,8 753,3 759,3 738,1 703,3 606,7 670,7 601,7 511,1 573,4

2 Минно производство - 

EMS t 13700 18500 19900 19850 19400 24354 19571 17768 14577 12981

3 Пречистен метал - EMS

t 84100 83000 67500 74000 69000 81000 76000 87000 90900 83100

4 Внос t 3 452 706 5 289 2 803 6 510 12 674 12 899 19 522 21 746 23 082 26 205

5 Износ t 72 955 68 965 58 927 62 355 54 959 69 890 66 496 68 064 79 749 78 616 82 589

6 Потребление 6=3+4-5 t 14 597 14 741 13 862 14 449 20 552 23 783 22 403 38 458 32 898 27 566

7 Средна цена LME USD/t 454,17 476,36 452,25 514,21 881,95 974,37 1288,42 2579,12 2093,32 1221,24 2121,49

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Производство - Pb/Zn 

руди хил. t 661,8 753,3 759,3 738,1 703,3 606,7 670,7 601,7 511,1 573,4

2 Минно производство - 

EMS t 10100,0 10600,0 12900,0 13000,0 15548,0 20875,0 16108,0 14453,0 12819,0 9339,0

3 Пречистен метал - 

WMP t 84000,0 88000,0 83000,0 86800,0 101500,0 92500,0 85900,0 98100,0 101700,0 92700,0

4 Внос t 1165,9 245,8 3306,9 4552,5 5037,1 2691,3 5039,8 4281,1 5955,6 3131,1 3251,6

5 Износ t 69675,8 74478,6 72782,7 76084,8 90985,7 84883,8 79645,8 91941,0 94849,5 88538,7 84597,0

6 Потребление 6=3+4-5 t 15 490 13 767 13 524 15 268 15 551 10 308 11 294 10 440 12 806 7 292

7 Средна цена LME USD/t 1127,70 886,82 778,90 827,97 1048,04 1380,55 3266,18 3249,73 1884,83 1232,97 2147,76

№ Продукт - цинк Мярка
Година

№ Продукт - олово Мярка
Година

 

Забележка: Предоставените представителни данни от МИЕТ са относно: производство на оловно-

цинкови руди, внос и износ на металите и техните продукти. Останалите данни са от BGS и USGS3. 

На основата на данните от табл. № ІІ.1.4 са построени фиг. ІІ.1.2 и фиг. ІІ.1.3, представящи 

развитието на потреблението на металите олово и цинк. 

 

 

Фиг. ІІ.1.2. Прогноза за развитието на вътрешното потребление  

                                                 
3 USGS – United States Geological Survey 



 

  

 

на олово в България за периода 2011 – 2020 г. 

 

 

 

Фиг. ІІ.1.3. Прогноза за развитието на вътрешното потребление  

на цинк в България за периода 2011 – 2020 г. 

 

 

От данните на фиг. фиг. ІІ.1.2 и фиг. ІІ.1.3 се очертава намаляване на минния добив на 

оловосъдържащи руди и нарастваща тенденция на вътрешното потребление на олово, основано на 

увеличение на вноса и намаляване на износа на метала. 

При цинка вътрешното потребление проявява тенденция на спад. Този ефект е вследствие на 

нарастването на пречистеното производство вследствие на увеличение на износа на метал за страните 

от ЕС.  

 

ІІ.2. Прогнозиране на търсенето и анализ на потреблението на неметални ПИ - индустриални 

минерали 

Групата на индустриалните минерали, наричани минералите на третото хилядолетие, обхваща 

суровини, които се използват в индустрията под формата на минерали - азбест, талк, барит, флуорит, 

графит, корунд и др. Към тази група могат да се отнесат и суровините, намиращи приложение във вид на 

минерални агрегати и скали - варовик, доломит, огнеупорна глина, бентонит, перлит, гипс и др. 

Основни консуматори на индустриалните минерали са строителството, циментовата, 

огнеупорната, стъкларската, порцелановата, електропорцелановата, фаянсовата, санитарната, 

химичната, хартиената, хранително-вкусовата и други промишлености, металургията, металолеенето, 

машиностроенето, селското стопанство и други отрасли. 



 

  

 

Индустриалните минерали се използват като: 

 суровини за химическата промишленост (каменна сол, апатит и фосфорит, сяра, пирит, барит, 

витерит, флуорит и борати); 

 суровини за керамични и огнеупорни материали (глини, каолин, фелдшпати, кварц, 

кварцити, магнезит, графит, азбест, силиманит, андалузит и др.) 

 материали, устойчиви на киселини (талк, андезит, базалт, диабас, глина и азбест); 

 пълнители, бои, адсорбенти (талк, барит, каолин, графит, креда, цветни глини, кизелгур и 

др.); 

 строителни кариерни материали (различни масивни, утаени и метаморфни скали); 

 суровини за свързващи строителни материали (варовици, гипс, анхидрит, мергели, глини, 

магнезит, кизелгур, трас, пемза и др.); 

 материали за изолации (азбест, мусковит, талк, пемза и др.). 

 

Индустриалните материали се използват практически във всички сфери на стопанската дейност. 

Те най-често се прилагат в естествен вид след определено механично или термично преработване, или 

химическа обработка. 

В България има над 260 находища на индустриални минерали и строителни материали. По-

важните са находищата на каолин, бентонит, глини, каменна сол, варовици, доломит, кварц, гипс, барит, 

флуорит, кварцити, зеолит, перлит и др. При добива на строителни и скално-облицовъчни материали са 

регистрирани повече от 168 находища в експлоатация. На пазара се предлагат около 120 вида продукти, 

които задоволяват приблизително 95% от нуждите на потребителите. В България индустриалните 

минерали имат широко разпространение и разнообразен минерален състав. Те са над 60 вида, 35 от 

които намират приложение в промишлеността и строителството.  

България разполага със значителни количества промишлени запаси от бентонитови глини, 

варовици за фуражната промишленост - креда, креден и органогенен варовик, гипс, каолинови пясъци, 

трас-зеолитова суровина, перлит и др. 

Общият годишен добив на индустриални минерали в България е между 8 и 10 млн. тона. 

Установените запаси на индустриални минерали са малко под 1,4 млрд тона, като в експлоатация са 

находища, които съставляват около една трета от тези запаси. От установените промишлени находища 

на 55 вида минерали с най-голямо значение за страната са находищата на каменна сол, 

каолиносъдържащи пясъци, кварцови пясъци, барит, гипс и варовици за фаянс. 

Според предназначението на изброените типове подземни богатства, отнасянето им в отделните 

подгрупи е, както следва: 



 

  

 

2.1. Сол (включително готварска сол и денатурирана сол) и чист натриев хлорид, дори във воден 

разтвор или с противоагломериращи добавки или с добавки, осигуряващи добра течливост; морска вода 

- КАМЕННА СОЛ (СОЛНА МАСА), (2501)4. 

2.2. Минерални продукти, неупоменати, нито включени другаде - ТАЛКОШИСТИ, КРЕДА-

ВИНЕРВАЙС, ВАРОВИЦИ ЗА ФУРАЖНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, КЛИНОПТИЛОЛИТОВИ ЗЕОЛИТИТИ, 

НАТРИЕВИ ПЕГМАТИТИ, ХАЛЦЕДОНОВИ СИЛИЦИТИ, НЕФТОШИСТИ ЗА ЧЕРНАТА МЕТАЛУРГИЯ, 

КРЕМЪЧНИ КОНКРЕЦИИ, СМЕКТИТ-ИЛИТОВИ АЛЕВРОЛИТИ, ВИТРОФИР ЗА СТЪКЛАРСКАТА 

ПРОМИШЛЕНОСТ, ОЛИГОМИКТИ, КАЛИЕВИ ПЕГМАТИТИ, (2530). 

2.3. Кварц (различен от естествения пясък); кварцити, дори дялани или само нарязани с трион 

или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма - КВАРЦ ЗА КВАРЦОВО 

СТЪКЛО, КВАРЦИТИ ЗА ДИНАСОВ ОГНЕУПОР, КВАРЦОВИ ПЯСЪЦИ ЗА СТЪКЛАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 

И ЛЕЯРСТВОТО, КВАРЦОВИ ПЯСЪЦИ ЗА ФИЛТРАЦИОННИ ЦЕЛИ, КВАРЦ ФЕЛДШПАТОВИ ПЯСЪЦИ, 

КВАРЦОВИ ПЯСЪЦИ В КАОЛИН.СУРОВИНА ЗА СТЪКЛ.ПРОМИШЛЕНОСТ, КВАРЦИТИ  И КВАРЦОВИ 

ПЯСЪЦИ ЗА МЕТАЛУРГИЯТА, КВАРЦОВИ ПЯСЪЦИ ЗА ПЪЛНИТЕЛИ, ЖИЛЕН КВАРЦ ЗА ФЕРОСПЛАВИ, 

(2506). 

2.4. Каолин и други каолинови глини, дори калцинирани - КАОЛИНОВА СУРОВИНА, 

КАОЛИНИТОВИ ГЛИНИ, (2507). 

2.5. Бентонит - БЕНТОНИТОВИ ГЛИНИ ЗА ЛЕЯРСТВОТО, ПЕРЛИТ, БЯЛ БЕНТОНИТ ЗА 

ВИНАРСТВОТО И ДР., БЕНТОНИТ ЗА БЕЛИЛНА ПРЪСТ И КЕРАМИКА, БЕНТОНИТ ЗА КОЗМЕТИКА, (25081). 

2.6. Огнеупорни глини – ОГНЕУПОРНИ ГЛИНИ, КАМЕНИНОВИ ГЛИНИ, ОГНЕУПОРНА ПРЪСТ, 

(25083). 

2.7. Естествен бариев сулфат (барит); естествен бариев карбонат (витерит), дори калциниран, с 

изключение на бариевия оксид от № 2816 – БАРИТОВА СУРОВИНА, (2511). 

2.8. Природен гипс; анхидрит; гипсови свързващи вещества, дори оцветени или съдържащи 

малки количества ускорители или забавители – ГИПСОВА СУРОВИНА, (2520). 

2.9. Варовиков флюс; варовици за производство на вар или цимент - ВАРОВИЦИ ЗА 

ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ВАРОВИЦИ ЗА ФЛЮС, ДОЛОМИТИ КАТО ОГНЕУПОРНА СУРОВИНА, 

ПЯСЪЦИ ЗА КАМЕНИНОВО ПРОИЗВОДСТВО, ДОЛОМИТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КСИЛОЛИТ, ДОЛОМИТНА 

СУРОВИНА ЗА ПЪЛНИТЕЛИ, МРАМОРИ ЗА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ДОЛОМИТИ ЗА 

МЕТАЛУРГИЯТА, (2521) 

2.10. Азбест – АЗБЕСТСЪДЪРЖАЩА СУРОВИНА, (2524) 

2.11. Фелдшпат; левцит; нефелин и нефелин сиенит; флуорит (флусшпат) – ФЛУОРИТОВА 

СУРОВИНА, ГРАНИТИ И РИОЛИТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФЕЛДШПАТ, ТУФИТИ ЗА ФЕЛДШПАТ, ПЯСЪЧНИЦИ 

ЗА ФЕЛДШПАТОВА СУРОВИНА, (2529) 

2.12. Вермикулит, перлит и хлорити, неекспандирани – ВЕРМИКУЛИТОВА СУРОВИНА, 

ВЕРМИКУЛИТ СЪДЪРЖАЩА СУРОВИНА, (25301). 

                                                 
4 Поставените в скоби кодове са класификационни номера, съгласно Митническата тарифа на Република 
България 



 

  

 

 

ІІ.2.1. Каменна сол (солна маса) 

На табл. № ІІ.2.1 е представено изменението на производството, вноса, износа и потреблението 

на каменна сол за периода 2000 – 2010 г. 

 

Таблица № ІІ.2.1 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Производство ХИЛ.Т. 1800 1900,0 1800,0 1900,0 1900,0 1900,0 2000,0 2000,0 2100,0 1300,0 1900,0

2 Внос ХИЛ.Т. 125,3 24,1 125,6 116,8 137,5 165,7 181,8 71,8 104,1 97,9 215,4

3 Износ ХИЛ.Т. 2,4 1,9 4,9 2,6 8,6 10,0 16,0 13,9 8,2 2,7 1,1

4 Потребление ХИЛ.Т. 1922,9 1922,2 1920,7 2014,2 2028,9 2055,7 2165,8 2057,9 2195,9 1395,2 2114,3

№ Мярка
Година

Продукт

 

 

От посочените данни в табл. № ІІ.2.1. се вижда, че производството на каменна сол (солна маса) за 

анализирания период е сравнително постоянно. Средният добив е 1860 хил.т./годишно. Като цяло 

вносът на посочената суровина с твърде големи колебания. Той бележи ръст за периода 2000 – 2010 г. 

при средногодишна стойност от 124 хил.т. Износът средно е около 6,6 хил.т. като най-голяма стойност 

има през 2006 г., а най-ниска през последната 2010 г. 

Плавният ръст на потреблението, вкл. рязкото намаляване през 2009 г. е обяснимо с тенденцията 

на производството на суровината у нас. Този характер и прогнозните стойности на потреблението за 

периода 2011- 2020 г. са показани на фиг. ІІ.2.1. 

 

Фиг. ІІ.2.1. Прогноза за развитието на потреблението  

на каменна сол в България за периода 2011 – 2020 г. 

 



 

  

 

ІІ.2.2. Минерални продукти, неупоменати, нито включени другаде - (ТАЛКОШИСТИ, КРЕДА-

ВИНЕРВАЙС, ВАРОВИЦИ ЗА ФУРАЖНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, КЛИНОПТИЛОЛИТОВИ ЗЕОЛИТИ, НАТРИЕВИ 

ПЕГМАТИТИ, ХАЛЦЕДОНОВИ СИЛИЦИТИ, НЕФТОШИСТИ ЗА ЧЕРНАТА МЕТАЛУРГИЯ, КРЕМЪЧНИ 

КОНКРЕЦИИ, СМЕКТИТ-ИЛИТОВИ АЛЕВРОЛИТИ, ВИТРОФИР ЗА СТЪКЛАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, 

ОЛИГОМИКТИ, КАЛИЕВИ ПЕГМАТИТИ) 

Към посочената група са отнесени следните подземни богатства: 

Талкошисти – има реализиран добив само през 2007 и 2008 г. Количеството запаси към 

01.01.2011 г. е 38,1 хил.т. 

Креда – винервайс – проявена е тенденция на силно намаляване на производството, дори през 

2010 г. такова няма. В периода 2005 – 2007 г. има известно нарастване. Средногодишното производство е 

1,9 хил.т. Запасите към 01.01.2011 г. са 6 666,8 хил.т. 

Варовици за фуражната промишленост – наблюдава се значително увеличение през 

последните три години (над 50 пъти). Средно за периода то е около 280 хил.т. Размерът на запасите към 

01.01.2011 г. е 26 335,4 хил.т. 

Клиноптилолитови зеолити – най-висока стойност се наблюдава през 2005 г. при средно 5,3 

хил.т. годишно, но през последните три години няма производство. Запасите към 01.01.2011 г. са 46 063,7 

хил.т. 

Натриеви пегматити – в производството на тази суровина се наблюдава известна 

периодичност, като най-високи стойности има през 2002, 2005 и 2008 г., а през последната 2010 е 

десетократно по-малко. Средногодишното производство е около 16 хил.т. Запасите към 01.01.2011 г. е 

6 727,4 хил.т. 

Халцедонови силицити – количеството запаси от тази суровина към 01.01.2011 г. е 167,0 хил.т., а 

производство през периода 2000 – 2010 г. не е реализирано. 

Нефтошисти за черната металургия – производството на нефтошисти за черната 

металургия бележи трайна тенденция на спад, като през последните две години такова няма. Стойността 

на средногодишния добив е 2,0 хил.т., а запасите към 01.01.2011 г. са 706,9 хил.т. 

Кремъчни конкреции – производството на кремъчни конкреции е осъществявано през 

последните три-четири години и е средно около хиляда тона, при запаси от тази суровина към 

01.01.2011 г. в размер на 285,6 хил.т. 

Смектит-илитови алевролити – през анализирания период няма производство на посочената 

суровина, а запасите към 01.01.2011 г. са 4 903,1 хил.т. 

Витрофир за стъкларската промишленост – производството на витрофир е извършвано с 

прекъсвания през периода на изследването (2002 – 2004), както и през последните четири години. 

Средногодишното производство през останалите години е около 3,6 хил.т. Запасите към 01.01.2011 г. са 

1 689,8 хил.т. 

Олигомикти – като цяло производството на олигомикти през изследвания период нараства 

бавно, макар и с известни колебания. Максималното годишно количество добита суровина е през 2005 г. 



 

  

 

През последната година тенденцията е на достигане на това количество. Запасите към 01.01.2011  г. са в 

размер 2 047,0 хил.т. 

Калиеви пегматити – производство на калиеви пегматити е реализирано само през втората 

половина от анализирания период, при това силно неравномерно – през 2007 е постигнат максимум от 

7,1 хил.т. и след известен спад през последната година се забелязва увеличение. Запасите към 01.01.2011 

г. са 7 449,4 хил.т.  

Средното количество внасяна суровина от подгрупата е около 6 хил.т. годишно, при износ от 3,8 

хил.т. годишно и средно общо производство 313,5 хил.т. годишно. Общо за подгрупата данните за 

производството, вноса и износа, както и изчисленото потребление у нас са дадени в табл. № ІІ.2.2. 

 

Таблица № ІІ.2.2. 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Производство ХИЛ.Т. 56,2 61,3 28,5 46,1 109,3 76,5 109,3 226,9 1071,7 1348,7

2 Внос ХИЛ.Т. 1,2 0,4 4,3 7,1 9,2 8,2 8,8 5,3 6,1 3,7 5,9

3 Износ ХИЛ.Т. 2,6 3,5 3,5 2,6 3,9 7,4 4,4 2,2 3,0 2,1 5,8

4 Потребление ХИЛ.Т. 53,2 62,1 33,0 51,4 110,1 80,9 112,4 230,0 1073,3 1348,7

№ Мярка
Година

Продукт

 

 

На фиг. ІІ.2.2 е представена прогноза за развитието на минералните продукти от подгрупата за 

периода 2011 – 2020 г. 

 

Фиг. ІІ.2.2. Прогноза за развитието на потреблението  

на други минерални продукти в България за периода 2011 – 2020 г. 



 

  

 

 

Тенденцията на потреблението на индустриалните минерали, обособени в подгрупа ІІ.2.2. като 

цяло е на нарастване. 

 

ІІ.2.3. Кварц, кварцити, дори дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или 

на плочи с квадратна или правоъгълна форма - (КВАРЦ ЗА КВАРЦОВО СТЪКЛО, КВАРЦИТИ ЗА 

ДИНАСОВ ОГНЕУПОР, КВАРЦОВИ ПЯСЪЦИ ЗА СТЪКЛАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ЛЕЯРСТВОТО, 

КВАРЦОВИ ПЯСЪЦИ ЗА ФИЛТРАЦИОННИ ЦЕЛИ, КВАРЦ ФЕЛДШПАТОВИ ПЯСЪЦИ, КВАРЦОВИ ПЯСЪЦИ В 

КАОЛИН.СУРОВИНА ЗА СТЪКЛ.ПРОМИШЛЕНОСТ, КВАРЦИТИ И КВАРЦОВИ ПЯСЪЦИ ЗА МЕТАЛУРГИЯТА, 

КВАРЦОВИ ПЯСЪЦИ ЗА ПЪЛНИТЕЛИ, ЖИЛЕН КВАРЦ ЗА ФЕРОСПЛАВИ) 

В тази подгрупа, съгласно приетото подразделяне по зад. І, влизат следните минерали: 

 Кварц за кварцово стъкло – производство на тази суровина има само 

през 2001 и 2002 г. по 200 т. Количеството запаси към 01.01.2011 г. е 73,2 хил.т. 

 Кварцити за динасов огнеупор – наблюдава се известна периодичност в 

производството, като максималното количество добита суровина е през 2006 г. След 

прекъсване през 2009 през 2010 са добити 20 хил.т. Размерът на запасите към 01.01.2011 

г. е 7 277,8 хил.т. 

 Кварцови пясъци за стъкларската промишленост и леярството – 

производството на посочената суровина е твърде неритмично през периода на 

изследване. Постигнат е пик през 2004 г., но в последните години се очертава 

стабилизиране около определена стойност 200-300 хил.т. Запасите към 01.01.2011 г. са 

1 576,2 хил.т. 

 Кварцови пясъци за филтрационни цели – производството на кварцови 

пясъци за филтрационни цели непрекъснато намалява, като през последните пет години 

то е преустановено. Запасите към 01.01.2011 г. са 1 946,2 хил.т. 

 Кварц фелдшпатови пясъци – произведените количества кварц 

фелдшпатови пясъци са сравнително постоянни. През 2006 г. количеството добита 

суровина надвишава неколкократно това през другите години, но през последните 

четири години се забелязва известно намаляване на добитите количества пясъци. 

Количеството запаси към 01.01.2011 г. е 7  617,5 хил.т. 

 Кварцови пясъци в каолиновата суровина за стъкларската 

промишленост – количествата добити кварцови пясъци за каолиновата и стъкларската 

промишленост по години са доста изменчиви от 250 хил.т.(2006 г.) до 735 хил.т. (2008 г.), 

но тенденцията въпреки немалките колебания е да варират около 500 хил.т. Запасите 

към 01.01.2011 г. са 59 410,3 хил.т. 

 Кварцити и кварцови пясъци за металургията – няма производство 

на посочената суровина, а количеството запаси към 01.01.2011 г. е 574,0 хил.т. 



 

  

 

 Кварцови пясъци за пълнители – няма производство на посочената 

суровина, а количеството запаси към 01.01.2011 г. е 12 014,6 хил.т. 

 Жилен кварц за феросплави - запасите към 01.01.2011 г. са 155,9 хил.т. 

Средното годишно количество внасяна суровина от подгрупата е около 0,4 хил.т., при износ 0,3 и 

средно общо производство 747 хил.т. 

Общо за подгрупата данните за производството, вноса и износа, както и изчисленото 

потребление в нашата страна са дадени в табл. № ІІ.2.3. 

 

Таблица № ІІ.2.3. 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 Производство ХИЛ.Т. 744,2 669,9 537,5 1130,9 708,2 470,0 780,9 1056,8 669,0 700,2
2 Внос ХИЛ.Т. 0,4 0,1 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1
3 Износ ХИЛ.Т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,3 0,6 0,2 1,7
4 Потребление ХИЛ.Т. 744,2 670,5 538,0 1131,3 708,7 470,4 781,0 1056,4 668,9 698,6

№ Мярка
Година

Продукт

 

 

На фиг. ІІ.2.3. е представена прогноза за развитието на потреблението на кварц и кварцити за 

периода 2011- 2020 г. 

Фиг. 

ІІ.2.3. Прогноза за развитието на потреблението  

на кварц, кварцити и в България за периода 2011 – 2020 г. 

От фиг. ІІ.2.3. се забелязва слаба тенденцията на нарастване на потреблението на 

индустриалните материали, обособени в подгрупа ІІ.2.3., което главно се дължи на увеличаване на 

производството на кварцови пясъци за стъкларската промишленост и леярството и кварцови пясъци в 

каолиновата суровина за стъкларската промишленост. 



 

  

 

 

ІІ.2.4. Каолин и други каолинови глини, дори калцинирани (КАОЛИНОВА СУРОВИНА, КАОЛИНИТОВИ 

ГЛИНИ) (2507) 

В подгрупата са включени следните суровини: 

 Каолинова суровина – производството на каолинова суровина е с 

тенденция на нарастване и известна периодичност през периода на изследване. 

Максималният добив е реализиран през 2006 и 2007 г. и след известен спад през 

последната година се наблюдава ново увеличение. Средно за година е добивана по около 

1 300 хил.т. Количеството запаси към 01.01.2011 г. е 93 562,7 хил.т. 

 Каолинитови глини - производство на посочената суровина през 

анализирания период няма, а размера на запасите към 01.01.2011 г. е 10 493,7 хил.т. 

Средното количество внасяна суровина от подгрупата е около 42 хил.т., при износ 131 хил.т. и 

средно общо производство около 1260 хил.т. 

Данните за производството, вноса и износа, както и изчисленото потребление общо за 

подгрупата в България са дадени в табл. № ІІ.2.4. 

 

Таблица № ІІ.2.4. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Производство ХИЛ.Т. 959,1 1025,7 825,9 1291,4 1381,1 1658,4 1631,0 1529,8 938,8 1335,9

2 Внос ХИЛ.Т. 26,1 4,8 28,5 36,4 75,4 80,2 91,8 29,7 28,7 20,6 23,8

3 Износ ХИЛ.Т. 155,4 115,3 113,5 124,4 114,4 124,9 149,6 160,3 133,8 117,6 159,7

4 Потребление ХИЛ.Т. 848,6 940,6 737,9 1252,4 1336,4 1600,7 1500,4 1424,7 841,8 1200,0

№ Мярка
Година

Продукт

 

На фиг. ІІ.2.4. е представена прогноза за развитието на потреблението на каолинова суровина за 

периода 2011- 2020 г. 



 

  

 

Фиг. 

ІІ.2.4. Прогноза за развитието на потреблението  

на каолин и други каолинови глини и др. в България за периода 2011 – 2020 г. 

На фиг. ІІ.2.4. се откроява тенденция на нарастване на потреблението на индустриалните 

материали, обособени в подгрупа ІІ.2.4., което се дължи на увеличаване на производството на каолинова 

суровина. 

 

ІІ.2.5. Бентонит - (БЕНТОНИТОВИ ГЛИНИ ЗА ЛЕЯРСТВОТО, ПЕРЛИТ, БЯЛ БЕНТОНИТ ЗА ВИНАРСТВОТО И 

ДР., БЕНТОНИТ ЗА БЕЛИЛНА ПРЪСТ И КЕРАМИКА, БЕНТОНИТ ЗА КОЗМЕТИКА) (25081) 

Към подгрупа ІІ.2.5. са причислени: 

Бентонитови глини за леярството – макар и с известна периодичност се откроява трайна 

тенденция за почти двукратно намаляване на производството на бентонитови глини за леярството. 

Количеството запаси към 01.01.2011 г. е 26 056,7 хил.т. 

Перлит – слаба тенденция за намаляване на добива на перлит, като при това изменението през 

годините е скокообразно. Средногодишния добив е около 10 хил.т., а размерът на запасите към 

01.01.2011 г. е 1 938,3 хил.т. 

Бял бентонит за винарството и др. – през анализирания период няма производство на 

посочената суровина, а количеството запаси към 01.01.2011 г. е 243,4 хил.т. 

Бентонит за белилна пръст и керамика – не е реализирано производство на посочената 

суровина през периода 2000 – 2010 г., а размерът на запасите към 01.01.2011 г. е 165,0 хил.т. 

Бентонит за козметика - производство на посочената суровина е осъществено единствено 

през 2010 г – 100 тона, при количество на запасите към 01.01.2011 г. - 34,2 хил.т. 

Средното количество внасяна суровина от подгрупа ІІ.2.5. е около 1,6 хил.т., при износ 96,5 хил.т. и 

средно общо производство около 175 хил.т. на година. 

Данните за производството, вноса и износа, както и изчисленото потребление общо за 

подгрупата в България са дадени в табл. № ІІ.2.5. 



 

  

 

 

Таблица № ІІ.2.5. 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Производство ХИЛ.Т. 267,8 222,0 162,3 233,4 196,5 139,0 112,9 186,1 123,2 99,8

2 Внос ХИЛ.Т. 0,6 0,2 0,4 0,5 0,7 1,2 1,5 2,7 3,4 2,4 2,5

3 Износ ХИЛ.Т. 165,4 160,3 121,9 102,3 95,4 76,6 89,5 72,6 95,0 79,3 72,2

4 Потребление ХИЛ.Т. 107,6 100,6 60,5 138,7 121,1 50,9 43,1 94,5 46,3 30,2

№ Мярка
Година

Продукт

 

 

На фиг. ІІ.2.5. е представена прогноза за развитието на потреблението на бентонит в България за 

периода 2011 – 2020 г. 

 

 

Фиг. ІІ.2.5. Прогноза за развитието на потреблението  

на бентонит в България за периода 2011 – 2020 г. 

 

На фиг. ІІ.2.5. се откроява тенденция на намаляване на потреблението на бентонитовите 

суровини, което се дължи главно на трайното намаляване на производството на бентонитовите глини за 

леярството. 

 

ІІ.2.6. Огнеупорни глини – (ОГНЕУПОРНИ ГЛИНИ, КАМЕНИНОВИ ГЛИНИ, ОГНЕУПОРНА ПРЪСТ) (25083) 



 

  

 

Огнеупорни глини – плавно намаляващото им производство средногодишно е около 26 хил.т. 

като последните две години бележи известен възход. Запасите към 01.01.2011 г. са в размер на 6 121,1 

хил.т. 

Каменинови глини – очевидно трайно намаляване за целия период като през последната година 

няма производство на каменинови глини. Известно увеличаване на добива се забелязва през 2006 и 2007 

година. Количеството запаси към 01.01.2011 г. е 64 358,3 хил.т. 

Огнеупорна пръст – обща тенденция на намаляване на производството, но със значителен ръст 

през 2006 и 2007 г. Размерът на запасите към 01.01.2011 г. е 3 232,4 хил.т. 

Средното количество произведени огнеупорни глини от подгрупа ІІ.2.6. е около 29 хил.т., внос 

15,4 хил.т. и износ 20 т.  

Данните по години за производството, вноса и износа, както и изчисленото потребление общо за 

подгрупата в България са дадени в табл. № ІІ.2.6 

Таблица № ІІ.2.6 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Производство ХИЛ.Т. 42,1 42,9 34,2 33,3 28,2 22,1 30,0 10,7 19,1 28,4

2 Внос ХИЛ.Т. 0,6 0,1 1,4 1,7 5,4 0,5 1,8 33,1 57,0 15,7 37,4

3 Износ ХИЛ.Т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

4 Потребление ХИЛ.Т. 42,2 44,3 35,9 38,6 28,7 23,9 63,1 67,6 34,8 65,8

№ Мярка
Година

Продукт

 

 

На фиг. ІІ.2.6. е представена прогноза за развитието на потреблението на огнеупорни глини в 

България за периода 2011 – 2020 г. 

 

 

 



 

  

 

Фиг. ІІ.2.6. Прогноза за развитието на потреблението  

на огнеупорни глини в България за периода 2011 – 2020 г. 

 

На фиг. ІІ.2.6. се откроява тенденция на увеличаване на потреблението на огнеупорните глини, 

което се осигурява предимно от внос на суровини от подгрупата. 

 

ІІ.2.7. Естествен бариев сулфат (барит); естествен бариев карбонат (витерит), дори калциниран, с 

изключение на бариевия оксид от № 2816 – (БАРИТОВА СУРОВИНА) (2511) 

Производството на баритова суровина до 2004 вкл. е затихващо, след което е преустановено. В 

баланса запасите към 01.01.2011 г. са 216 476,8 хил.т. 

Прави впечатление, че въпреки преустановяването на добив на барит, износът на същия 

многократно превишава вноса му. 

Данните по години за производството, вноса и износа, както и изчисленото потребление общо за 

баритовата суровина у нас са дадени в табл. № ІІ.2.7. 

 

 

 

Таблица № ІІ.2.7. 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 Производство ХИЛ.Т. 824,8 656,0 637,1 237,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Внос ХИЛ.Т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2
3 Износ ХИЛ.Т. 125,4 131,1 123,2 91,2 75,4 76,6 74,5 50,8 40,1 14,3 0,5
4 Потребление ХИЛ.Т. 693,7 532,8 545,9 162,0 -76,6 -74,5 -50,8 -40,1 -14,2 -0,3

№ Мярка
Година

Продукт

 

 

На фиг. ІІ.2.7. е представена прогноза за развитието на потреблението на баритова суровина в 

България за периода 2011 – 2020 г. 

 



 

  

 

 

 

Фиг. ІІ.2.7. Прогноза за развитието на потреблението  

на баритова суровина в България за периода 2011 – 2020 г. 

 

На фиг. ІІ.2.7. в паралел с посоченото за производството на баритова суровина същото е валидно и 

за потреблението. 

 

ІІ.2.8. Природен гипс; анхидрит; гипсови свързващи вещества, дори оцветени или съдържащи 

малки количества ускорители или забавители – (ГИПСОВА СУРОВИНА) (2520) 

Гипсова суровина – за периода 2001 – 2007 г. се отчита нарастване с около 50 %, през 2008 – 

рязък спад и постепенно увеличаване през последните две години. Количеството запаси на гипсова 

суровина към 01.01.2011 г. е 81 811,5 хил.т. 

Вносът на гипсова суровина е сравнително постоянен във времето и ежегодните количества 

варират около 60 хил.т. Същия характер следва и износа, но средните годишни количества са около 3,2 

хил.т. 

Данните по години за производството, вноса и износа, както и изчисленото потребление общо за 

гипсовата суровина у нас са дадени в табл. № ІІ.2.8. 

Таблица № ІІ.2.8 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 Производство ХИЛ.Т. 166,8 156,4 165,5 175,9 187,7 215,8 234,3 21,2 127,6 109,2
2 Внос ХИЛ.Т. 56,9 2,5 65,5 60,7 85,0 67,7 67,0 65,5 82,7 57,9 50,6
3 Износ ХИЛ.Т. 3,2 2,8 2,4 1,9 2,2 2,3 2,4 1,4 0,8 12,0 3,6
4 Потребление ХИЛ.Т. 166,5 219,5 224,4 258,7 253,1 280,3 298,4 103,1 173,5 156,2

№ Мярка
Година

Продукт

 



 

  

 

 

На фиг. ІІ.2.8. е представена прогноза за развитието на потреблението на гипсова суровина в 

България за периода 2011 – 2020 г. 

 

 

Фиг. ІІ.2.8. Прогноза за развитието на потреблението  

на гипсова суровина в България за периода 2011 – 2020 г. 

 

Потреблението на гипсова суровина намалява във времето и това е видно и от графиките на фиг. 

ІІ.2.8. 

 

ІІ.2.9. Варовиков флюс; варовици за производство на вар или цимент - (ВАРОВИЦИ ЗА ХИМИЧЕСКАТА 

ПРОМИШЛЕНОСТ, ВАРОВИЦИ ЗА ФЛЮС, ДОЛОМИТИ КАТО ОГНЕУПОРНА СУРОВИНА, ПЯСЪЦИ ЗА 

КАМЕНИНОВО ПРОИЗВОДСТВО, ДОЛОМИТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КСИЛОЛИТ, ДОЛОМИТНА СУРОВИНА 

ЗА ПЪЛНИТЕЛИ, МРАМОРИ ЗА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ДОЛОМИТИ ЗА МЕТАЛУРГИЯТА) (2521) 

Варовици за химическата промишленост – средногодишното производството на варовици за 

химическата промишленост през анализирания период е около 2 760 хил.т. Размерът на запасите на този 

тип варовици към 01.01.2011 г. е 496 077,5 хил.т. 

Варовици за флюс – при добива на тази суровина се наблюдават известни прекъсвания, но като 

цяло тенденцията е на намаляване на производството. Количеството запаси на варовици за флюс към 

01.01.2011 г. е 72 267,1 хил.т. 

Доломити като огнеупорна суровина – до 2005 г. производството им е нарастващо, а оттогава е 

преустановено. Запасите на доломити като огнеупорна суровина към 01.01.2011 г. са в размер 15 559,4 

хил.т. 



 

  

 

Пясъци за камениново производство – през анализирания период не е извършван добив на 

пясъци за камениновото производство. Количеството запаси на този тип пясъци към 01.01.2011 г. – 166,9 

хил.т. 

Доломити за производство на ксилолит – сравнително постоянно през периода 2001 – 2010 г., 

но с открояващо се нарастване през последните 2 години. Запасите към 01.01.2011 г. са 7 897,8 хил.т. 

Доломитна суровина за пълнители – през анализирания период не е извършван добив на 

доломитна суровина за пълнители. Количеството запаси към 01.01.2011 г. е 2 079,4 хил.т. 

Мрамори за химическата промишленост - през анализирания период не е извършван добив 

на мрамори за химическата промишленост. Запасите към 01.01.2011 г. са 1 7263,1 хил.т. 

Доломити за металургията - през анализирания период добив на доломити за металургията е 

извършван само през 2004 и 2005 г.. Количеството запаси към 01.01.2011 г. е 33 319,8 хил.т. 

Средното количество произведени варовиков флюс; варовици за производство на вар или 

цимент и др. от подгрупа ІІ.2.9. е около 3 335 хил.т., внос 6 т. и износ 2 т.  

Данните по години за производството, вноса и износа, както и изчисленото потребление общо за 

подгрупата в България са дадени в табл. № ІІ.2.9. 

Таблица № ІІ.2.9 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Производство ХИЛ.Т. 2891,2 1849,0 3816,1 4157,3 4627,4 3355,2 3349,8 3581,3 2320,6 3400,7

2 Внос ХИЛ.Т. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Износ ХИЛ.Т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Потребление ХИЛ.Т. 2891,2 1849,0 3816,1 4157,3 4627,4 3355,2 3349,8 3581,3 2320,6 3400,7

№ Мярка
Година

Продукт

 

 

На фиг. ІІ.2.9. е представена прогноза за развитието на потреблението на варовиков флюс; 

варовици за производство на вар или цимент и др. в България за периода 2011 – 2020 г. 

 



 

  

 

Фиг. ІІ.2.9. Прогноза за развитието на потреблението на варовиков флюс; варовици за 

производство на вар или цимент и др. в България за периода 2011 – 2020 г 

 

От фиг. ІІ.2.9. се забелязва слаба тенденцията на нарастване на потреблението на варовиков 

флюс; варовици за производство на вар или цимент и др, обособени в подгрупа ІІ.2.9., което главно се 

дължи на увеличаване на производството на варовиците за химическата промишленост. 

 

ІІ.2.10. Азбест – (АЗБЕСТСЪДЪРЖАЩА СУРОВИНА) (2524) 

Азбестсъдържаща суровина - през анализирания период добив на азбестсъдържаща суровина 

не е извършван. Количеството запаси от нея към 01.01.2011 г. е 32,8 хил.т. 

Внасяните количества от 2000 до 2004 г. са между 50 и 200 тона годишно, а за последните шест 

години само през 2007 са внесени 20 тона. Подобен характер на изменение има и износа на суровината, 

който е най-висок през 2004 г. – 80 т.  

Данните по години за производството, вноса и износа, както и изчисленото потребление на 

азбестсъдържаща суровина в България са дадени в табл. № ІІ.2.10. 

 

Таблица № ІІ.2.10 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 ПроизводствоХИЛ.Т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Внос ХИЛ.Т. 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Износ ХИЛ.Т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Потребление ХИЛ.Т. 0,08 0,15 0,05 0,11 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00

№ Мярка
Година

Продукт

 

На фиг. ІІ.2.10. е представена прогноза за развитието на потреблението на азбестсъдържаща 

суровина в България за периода 2011 – 2020 г. 



 

  

 

 

 

Фиг. ІІ.2.10. Прогноза за развитието на потреблението  

на азбестсъдържаща суровина в България за периода 2011 – 2020 г. 

 

На фиг. ІІ.2.10. се вижда тенденцията на бързо намаляване на потреблението на 

азбестсъдържаща суровина. 

 

ІІ.2.11. Фелдшпат; левцит; нефелин и нефелин сиенит; флуорит (флусшпат) – (ФЛУОРИТОВА 

СУРОВИНА, ГРАНИТИ И РИОЛИТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФЕЛДШПАТ, ТУФИТИ ЗА ФЕЛДШПАТ, ПЯСЪЧНИЦИ 

ЗА ФЕЛДШПАТОВА СУРОВИНА) (2529) 

Флуоритова суровина – практически производството на флуоритова суровина е реализирано 

през последните три години, поради което не може да се отчете тенденция на добива. Запасите от 

флуоритова суровина към 01.01.2011 г. са 933,5 хил.т. 

Гранити и риолити за получаване на фелдшпат – добив на гранити и риолити за получаване 

на фелдшпат е осъществяван през последните седем години като максимума е през 2006-2008 г., след 

това се наблюдава известно намаляване, но през последната 2010 г. има отново ръст на производството. 

Размерът на запасите от тази суровина към 01.01.2011 г. е 9 930,4 хил.т. 

Туфити за фелдшпат – за последните осем години са произвеждани по около 350 тона 

годишно, като през 2004 г. са добити 1 200 т. Запасите туфити за фелдшпат към 01.01.2011 г. са 466,8 

хил.т. 

Пясъчници за фелдшпатова суровина – добивът на пясъчници за фелдшпатова суровина е 

реализиран през 2006 – 2008 г. Максималното произведено количество е 2 хил.т. (2007 г.). Количеството 

запаси към 01.01.2011 г. е 24 732,8 хил.т. 

Данните за производството, вноса и износа, както и изчисленото потребление на посочените 

подземни богатства у нас са дадени в табл. № ІІ.2.11. 



 

  

 

 

Таблица № ІІ.2.11 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Производство ХИЛ.Т. 0,3 0,0 0,0 1,2 20,2 110,4 109,9 126,0 72,4 78,6

2 Внос ХИЛ.Т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

3 Износ ХИЛ.Т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Потребление ХИЛ.Т. 0,3 0,0 0,0 1,2 20,2 110,4 109,9 126,0 72,4 78,7

№ Мярка
Година

Продукт

 

На фиг. ІІ.2.11. е представена прогноза за развитието на потреблението на фелдшпат; левцит; 

нефелин и нефелин сиенит; флуорит и др.в България за периода 2011 – 2020 г. 

 

Фиг. ІІ.2.11. Прогноза за развитието на потреблението на фелдшпат; левцит; нефелин и нефелин 

сиенит; флуорит и др. в България за периода 2011 – 2020 г. 

 

На фиг. ІІ.2.11 се вижда тенденцията на сравнително бързо увеличаване на потреблението на 

фелдшпат; левцит; нефелин и нефелин сиенит; флуорит и др. 

 

ІІ.2.12. Вермикулит, перлит и хлорити, неекспандирани – (ВЕРМИКУЛИТОВА СУРОВИНА, 

ВЕРМИКУЛИТ СЪДЪРЖАЩА СУРОВИНА) (25301) 

Вермикулитова суровина – през периода 2000 – 2010 г. добив на вермикулитова суровина не е 

осъществяван. Количеството запаси от нея към 01.01.2011 г. е 32,8 хил.т. 

Вермикулит съдържаща суровина - през същия период производство на 

вермикулитсъдържаща суровина не извършван. Запасите от нея към 01.01.2011 г. са в размер на 7301,2 

хил.т. 



 

  

 

Данните по години за производството, вноса и износа, както и изчисленото потребление общо за 

подгрупа ІІ.2.12. в България са дадени в табл. № ІІ.2.12. 

 

Таблица № ІІ.2.12 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Производство ХИЛ.Т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Внос ХИЛ.Т. 0,00004 0,00002 0,00002 0,00001 0,00001 0,00019 0,00024 0,00036 0,00030 0,00017 0,00016

3 Износ ХИЛ.Т. 0,00006 0,00007 0,00008 0,00010 0,00002 0,00004 0,00003 0,00001 0,00000 0,00007 0,00421

4 Потребление ХИЛ.Т. -0,00004 -0,00006 -0,00010 -0,00001 0,00015 0,00021 0,00035 0,00030 0,00009 -0,00405

№ Мярка
Година

Продукт

 

На фиг. ІІ.2.12 е представена прогноза за развитието на потреблението на на вермикулитова и 

вермикулитсъдържаща суровина в България за периода 2011 – 2020 г. 

 

Фиг. ІІ.2.12. Прогноза за развитието на потреблението на вермикулитова и вермикулитсъдържаща 

суровина в България за периода 2011 – 2020 г. 

 

ІІ.3. Прогнозиране на търсенето и анализ на потреблението на нефт и газ 

 

ІІ.3.1. Нефт 

Пазарът на нефт и нефтопродукти в страната е напълно либерализиран. В България оперира най-

голямата нефтена рафинерия на Балканския полуостров с мажоритарен собственик Лукойл. 

Сред по-големите участници в търговията с нефт и нефтени продукти са LUKOIL, PETROL, OMV, 

SHELL, NAFTEX, PRISTA-OIL, OPET, и LLENIC PETROLEUM. 

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД е дъщерно дружество на руската Лукойл от 1999 г. Тя е лидер в 

търговията и дистрибуцията на горива, полимери и нефтохимикали. Групата притежава верига над 200 



 

  

 

бензиностанции в цялата страна, с висок дял от пазара на нефтопродукти, горива и полимери в държави 

от Югоизточна Европа. 

„ПРИСТА ОЙЛ” АД е част от Групата на „ПРИСТА ОЙЛ”, която посредством дъщерните си дружества 

в цяла Европа, упражнява дейности в областта на производството, разпространението, продажбата и 

търговията с двигателни и индустриални масла, греси, спирачни течности, металообработващи течности 

и охлаждащи течности. През последните 13 години фирмата е развила икономически отношения в над 

20 държави от региона, като пазарното й присъствие в отделните страни е в рамките между 5-55%. 

„ПЕТРОЛ” АД е частна компания. Тя е лидер в дистрибуцията на горива в България, с повече от 

500 бензиностанции, собствена рафинерия, лаборатории за постоянен контрол на качеството на 

нефтопродуктите, 80 петролни бази и 3 петролни пристанищни терминала, равномерно разпределени в 

цялата страна. 

На таблица ІІІ.3.1 е представено производството, вноса, износа, изменението на запасите, 

потреблението и средногодишната цена на нефта в Р. България за периода 2001 – 2010 г. 

 

Таблица № ІІ.3.1. 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011p

1 Производство х.тона 32,0 33,0 26,7 30,2 27,2 25,3 24,0 23,0 24,0 22,4 28,0

2 Внос х.тона 5 406,0 5 214,0 4 973,0 5 587,0 6 039,0 7 075,0 7 109,0 7 213,0 6 158,0 5 468,0 5 726,0

3 Износ х.тона 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Изменение на запасите х.тона 74,0 16,0 -46,0 109,0 -116,0 11,0 44,0 97,0 -64,0 -25,0 -92,0

5 Потребление 5=1+2-3-4 х.тона 5 364,0 5 231,0 5 045,7 5 508,2 6 182,2 7 089,3 7 089,0 7 139,0 6 246,0 5 515,4 5 662,0

6 Средна цена (crude oil) $/барел 23,00 22,81 27,69 37,66 50,04 58,30 64,20 91,48 53,48 71,21 87,50

№ Продукт Мярка
Година

 

Източник: НСИ 

 

Потребностите от нефт в страната се обезпечават основно от внос. Най-големия вносител и 

преработвател на нефт е „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. 

Добивът на нефт в Р България е в незначителни количества. Осъществява се от предприятие 

„Проучване и добив на нефт и газ” гр. Долни Дъбник 

През 2010 г. от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД са внесени 5,4 млн. тона суров нефт, което е с 11,2 % 

по-малко в сравнение с 2009 г. Произведени нефтопродукти се реализират основно на вътрешния пазар 

на горива. Това са автомобилно, дизелово и самолетно гориво и масла. 

През последните 10 години се наблюдава тенденция на намаляване на добива на нефт и 

нарастване на вноса и на потреблението в България. 

Вследствие на световната финансова и икономическа криза през 2009 и 2010 г. в световен и 

национален мащаб се сви производството и потреблението на нефт и нефтопродукти  



 

  

 

През 2011 г. се наблюдава увеличаване на производството и потреблението на нефтопродукти 

както на вътрешния, така и на световния пазар. 

На фиг. ІІ.3.1 е представена прогноза за развитието на потреблението на нефт в България. 

 

 

Фиг. ІІ.3.1. Прогноза за развитието на потреблението  

на нефт в България за периода 2011 – 2020 г. 

 

От данните на фиг. ІІ.3.1 е видно, че потреблението на нефт в България се запазва относително 

постоянно с явна тенденция на плавно нарастване. 

 

ІІ.3.2. Природен газ 

Пазарът на природен газ в България се намира в условия на държавна регулация на цените за 

индустрията и за населението. Тази регулация се осъществява от Държавната комисия за енергийно и 

водно регулиране. 

„Melrose Resources Sarl” и „Проучване и добив на нефт и газ” АД осъществяват националния добив 

на природен газ в страната. Поради изчерпване на залежите от природен газ в находището на Галата, 

добитите през 2010 г. количества, покриват 2,5 % от вътрешното потребление. Останалото количество е 

внос от „Газпром”, Русия. 

„Булгаргаз” ЕАД и „Булгартрансгаз” ЕАД са създадени в резултат на юридическо и 

организационно преструктуриране на националната газова компания съгласно изискванията на 

Директива 2003/55 като същите понастоящем са дъщерни дружества на „Български енергиен холдинг” 

ЕАД. 

Газоразпределението се осъществява от регионални и локални компании като с основен пазарен 

дял от 65,4% притежават дъщерните дружества на „Овергаз Инк.” АД. „Черноморската технологична 

компания” е с пазарен дял от 12,8%, „Ситигаз България” е с 9,1%, а останалите дружества са с по-малки 

дялове. 



 

  

 

На таблица ІІ.3.2 е представено производството, вноса, износа, изменението на запасите, 

потреблението и средногодишната цена на природен газ в Р. България за периода 2001 – 2010 г. 

Таблица № ІІ.3.2. 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Производство млн.м3 (15оС) 24,0 22,0 15,0 337,0 500,0 485,0 287,0 213,0 12,0 71,0

2 Внос млн.м3 (15оС) 3 611,0 3 286,0 3 184,0 3 176,0 2 880,0 3 051,0 3 345,0 3 433,0 2 521,0 2 609,0

3 Износ млн.м3 (15оС) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Изменение на запасите млн.м
3
 (15

о
С) 14,0 142,0 -178,0 221,0 47,0 89,0 68,0 52,0 -16,0 -134,0

5 Потребление 5=1+2-3-4 млн.м3 (15оС) 3 621,0 3 166,0 3 377,0 3 292,0 3 333,0 3 447,0 3 564,0 3 594,0 2 549,0 2 814,0

5 Средна цена лв/ГДж n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 11,68 15,41 17,16 17,54

№ Продукт Мярка
Година

 

Източник: НСИ 

Производството на природен газ в България се осъществява от подземно газохранилище 

“Чирен” с капацитет на активен газ около 350 млн. м3/годишно. 

През 2010 г. вносът на природен газ в България за 2010 г. е 2 609 млн. м3 и се осигурява от Русия. 

Местният добив на природен газ е 71 млн. м3, реализирани от „Проучване и добив на нефт и газ” АД и 

„Мелроуз Ресорсис Сарл”; същият, в сравнение с 2009 г., е нараснал шест пъти. 

През 2010 г. потреблението на природен газ в страната е 2 814 млн. м3, което е с 10,4 % повече в 

сравнение с 2009 г. Индустрията потребява 54% от вътрешното потребление. Тя е следвана от 

енергийния сектор с 39%, от услуги и обществен сектор с 5% и от битови консуматори с 2%. Продажбите 

на природен газ за потребителите в страната се осъществяват от „Булгаргаз” ЕАД и от лицензирани 

газоразпределителни дружества. 

В структурата на индустриалните потребители, с водещ дял от 64% е химическата 

промишленост, следвана от стъкларска и порцеланова промишленост -12%, металургията - 10%, 

строителство -3% и други 11%. 

В структурата на потребителите от енергийния сектор са включени всички предприятия и 

енергийни инсталации, които преобразуват природния газ в топлинна и електрическа енергия. С 

преобладаващ дял от 68 % е групата на топлофикационните дружества, осъществяващи централизирано 

топлоснабдяване и заводските централи (инсталации в индустриални предприятия) с дял от 32%. 

На фиг. ІІ.3.2 е представена прогноза за развитието на потреблението на природен газ в 

България. 

 



 

  

 

 

Фиг. ІІ.3.2. Прогноза за развитието на потреблението  

на природен газ в България за периода 2011 – 2020 г. 

 

През 2010 и 2011 г. се наблюдава нарастване на производството и потреблението на 

нефтопродукти както на вътрешния, така и на световния пазар. 

Понастоящем добиваните количества нефт и земен газ заемат незначителен дял в топлинно-

енергийния баланс на страната. 

 

ІІ.3.3. Кондензат 

Газовият кондензат е продукт, добиван от газови и нефтени находища, а също така и при 

ректификация на нефт. 

На таблица ІІ.3.3 е представено производството, вноса, потреблението, средногодишната цена на 

газовия кондензат в Р. България за периода 2000 – 2010 г. 

 

Таблица № ІІ.3.3. 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011p

1 Производство хил.тона 1,2 1,4 0,7 1,2 2,9 2,8 2,2 1,7 1,1 0,7 0,7 1,1

2 Внос хил.тона 167,8 0,0 0,0 0,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0

3 Износ хил.тона 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

4
Потребление 

4=1+2-3 хил.тона 169,0 1,4 0,7 1,3 4,9 2,8 2,2 1,7 1,1 0,7 1,7 1,1

6 Средна цена Евро/тон 224,1 229,7 201,34 164,48 226,2 346,78 442,99 465,63 508,86 359,11 604,59 548,45

№ Продукт Мярка
Година

 

Източник: МИЕТ 



 

  

 

 

От данните на табл. № ІІ.3.3 е видно, че газовият кондензат заема много малка част от 

енергийните запаси на България, а също така и от енергийните суровини, потребявани в страната. През 

последните години в световен мащаб се наблюдава засилен интерес към добива на газов кондензат и на 

шистов газ на основата на технологии, основани на утилизация на въглищни находища със сложни за 

конвенционална експлоатация технологични условия. 

На фиг. ІІ.3.5 е представена прогноза за развитието на потреблението на кондензат в България до 

2020 г. 

 

 

 

Фиг. ІІ.3.5. Прогноза за развитието на потреблението  

на газов кондензат в България за периода 2011 – 2020 г. 

 

През 2010 и 2011 г. се наблюдава намаляване на производството и потреблението на кондензат 

както на вътрешния, така и на световния пазар. 

Добиваните количества кондензат заемат незначителен дял в топлинно-енергийния баланс на 

страната. 

 

ІІ.4. Прогнозиране на търсенето и анализ на потреблението на твърди горива 

 

ІІ.4.1. Черни въглища 

Добивът на черни въглища е съсредоточен в „Балканбас”. Общият добив на черни въглища е 

незначителен (13,4 хил.т.) и е реализиран от Мини „Балкан 2000” ЕАД. Обогатяват се в Централна 



 

  

 

обогатителна фабрика в гр. Твърдица, след което до скоро се коксуваха в Кремиковци за целите на 

черната металургия. Получените отпадъци се изпращат в ТЕЦ „Сливен”. Малки количества черни 

въглища се добиват около Белоградчик и в с. Горно и Долно Оризово в Западна Стара планина. Открити 

са въглища и в Добруджанския басейн, който е със запаси от 409 млн.т., но са на голяма дълбочина и са 

оводнени, което прави добива им засега технологично сложен и икономически нецелесъобразен. 

На таблица ІІ.4.1 е представено производството, вноса, износа, потреблението, средногодишната 

цена на черни въглища в Р. България за периода 2000 – 2010 г. 

 

Таблица № ІІ.4.1 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011p

1 Производство хил.тона 132,7 121,60 109,10 76,60 76,60 95,70 51,90 18,10 18,50 23,00 21,10 18,00

2 Внос хил.тона 3266,7 677,5 3492,4 4443,7 4250,6 4287,4 4392,2 4757,5 4962,3 3048,5 2986,9 3250,0

3 Износ хил.тона 1,6 0,5 3,0 4,7 9,5 4,5 5,8 17,4 36,2 11,7 77,7 52,0

4
Потребление 

4=1+2-3 хил.тона 3 397,8 798,6 3 598,5 4 515,6 4 317,7 4 378,6 4 438,3 4 758,2 4 944,6 3 059,8 2 930,3 3 216,0

5 Средна цена Евро/тон 43,15 37,35 46,42 41,7 49,93 60,34 62,79 66,83 88,93 77,47 82,82 80,0

№ Продукт Мярка
Година

 

Източник: НСИ и МИЕТ 

 

От данните на табл. № ІІ.4.1 е видно, че производството на черни въглища заема незначителна 

част от вътрешното потребление на страната, което се запазва относително постоянно. 

На фиг. ІІ.4.1 е представена прогноза за развитието на потреблението на черни въглища в 

България до 2020 г. 

 

 

Фиг. ІІ.4.1. Прогноза за развитието на потреблението  

на черни въглища в България за периода 2011 – 2020 г. 



 

  

 

 

През 2010 и 2011 г. се наблюдава намаляване на производството и потреблението на черни 

въглища на вътрешния пазар, поради закриването на доменното производство и продажбата на 

„Кремиковци” АД на купувач с неясни намерения. При възобновяване на стоманодобива и чугунолеенето 

потреблението на черни въглища неминуемо ще се увеличи. 

Добиваните количества черни въглища заемат незначителен дял в топлинно-енергийния 

баланс на страната. 

 

ІІ.4.2. Кафяви въглища 

Добивът на кафяви въглища в България през 2010 г. заема едва 7,6 % от въгледобива и бързо 

спада, поради ограничените им разкрити запаси. Калоричността им е от 2000 до 5000 ккал/кг., а 

съдържанието на влага и пепел е около 20 %. Запасите им в натура са около 10 % от общите запаси на 

въглища, а в условно гориво - около 13 %. Около 45 % от добива им е съсредоточен в гр. Бобов дол.  

Добивът на кафяви въглища в Перник през 2010 г. заема 41,2 %, но бързо спада, поради 

ограничените разкрити запаси и слаба рентабилност. 

Черноморският басейн обхваща мините в селата Рудник и Черно море и има запаси от около 50 

млн.тона. С най-малки запаси е Пиринският басейн (около 20 млн.тона). Той е разположен в землището 

на село Брежани. Малки количества кафяви въглища се добиват край Кюстендил (Бистрица) и гр. 

Николаево (Старозагорско). Кафявите въглища се използват основно за производство на електроенергия 

в ТЕЦ „Бобов дол” и ТЕЦ „Перник”, а също така и като гориво в промишлените централи и бита. 

На таблица ІІ.4.2 е представено производството, вноса, износа и потреблението на кафяви 

въглища в Р. България за периода 2000 – 2010 г. 

Таблица № ІІ.4.2 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011p

1 Производство хил.тона 3058,6 3151,3 3231,9 2778,4 2777,2 2469,2 2556,9 2834,0 2643,2 2243,8 2321,2 2250,0

2 Внос хил.тона 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Износ хил.тона 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 42 52

4
Потребление 

4=1+2-3 хил.тона 3058,6 3151,3 3231,9 2778,4 2778,2 2469,2 2556,9 2834,0 2643,2 2214,8 2279,2 2198,0

№ Продукт Мярка
Година

 

Източници: НСИ и МИЕТ 

 

Добивът на кафяви въглища през последните години силно намалява, понеже разкритите и 

подготвените за изземване запаси са на изчерпване. Предвижда се разкриването на нови запаси от 3-ти и 

4-ти пластове на рудник „Бабино”, но все още икономическата целесъобразност не е уточнена, 

необходимите инвестиции са високи. 



 

  

 

На фиг. ІІ.4.2 е представена прогноза за развитието на потреблението на кафяви въглища в 

България до 2020 г. 

 

 

Фиг. ІІ.4.2. Прогноза за развитието на потреблението  

на кафяви въглища в България за периода 2011 – 2020 г. 

 

Проявената на фиг. ІІ.4.2 западаща тенденция зависи от икономическите интереси н финансови 

възможности на концесионера, разработващ рудниците от Бобовдолския и Пернишкия въглищни 

басейни. 

 

ІІ.4.3. Лигнитни въглища 

В структурата на добитите въглища преобладават лигнитните – 92,3%, следвани от кафявите – 

7,6% и черни въглища – 0,1%. Общият добив на лигнитни въглища е 25,1 млн. тона като техен основен 

производител е Мини „Марица изток” ЕАД, с дял от 95,9%. Други производители на лигнитни въглища са 

мините „Бели брег” (1,5%), „Станянци” (1,4%) и „Чукурово” (1,2%). 

Състоянието на запасите и ресурсите от лигнитни въглища на „Мини Марица-изток” ЕАД към 

01.01.2011 г. възлиза на 2,104 млн. тона. 

Лигнитните въглища са основните местни сурови, от които пряко зависи развитието на 

енергетиката. Те заемат 91 % от запасите на въглища в страната, нискокалорични са (между 1200 – 1600 

ккал/кг.) и съдържат много примеси - влага, пепел, сяра и др. 

На таблица ІІ.4.3 е представено производството, вноса, износа, потреблението и средните цени 

на лигнитни въглища в Р. България за периода 2000 – 2010 г. и прогноза за 2011 г. 

Таблица № ІІ.4.3 



 

  

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011p

1 Производство хил.тона 23123,4 23 854,9 23 201,6 24 559,0 23 384,5 22 146,1 22 749,5 25 325,0 26 007,8 25 014,8 27 148,3 32850,0

2 Внос хил.тона 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Износ хил.тона 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4
Потребление 

4=1+2-3
хил.тона 23123,4 23854,9 23201,6 24559,0 23385,5 22146,1 22749,5 25325,0 26007,8 25014,8 27148,3 32850,0

5 Средна цена лв/тон 12,17 12,34 12,44 12,46 12,37 12,92 13,66 14,27 16,34 16,85 16,49 17,14

№ Продукт Мярка
Година

 

Източници: НСИ и МИЕТ 

Както се вижда от табл. № ІІ.4.3 потреблението на лигнитни въглища е основано изцяло на 

вътрешното производство. Това е обосновано от съотношението транспортни разходи – цена до 

топлоелектрическите централи, пригодени за изгаряне на нискокалорични и нискокачествени въглища. 

На фиг. ІІ.4.3 е представена прогноза за развитието на потреблението на лигнитни въглища в 

България до 2020 г. 

 

 

Фиг. ІІ.4.3. Прогноза за развитието на потреблението  

на лигнитни въглища в България за периода 2011 – 2020 г. 

 

Проявената на фиг. ІІ.4.3 нарастваща тенденция е в резултат на увеличаване на 

електропотреблението от индустрията, услугите и домакинствата. 

 

ІІ.4.4. Антрацитни въглища 

Антрацитните въглища са с най-висока калоричност (между 6000 и 7000 ккал/кг), но запасите 
им са незначителни (0,2% от натуралните и 0,55 от запасите в условно топливо). По тази причина 
добивът им от 2004 г. прекратен. Единственото до тогава експлоатирано находище е край Своге. 
Въглищата се обогатяваха на гара Томпсън. 

Находище на антрацитни въглища има и край Белоградчик, но то е с малки запаси. 



 

  

 

Антрацитните въглища намират приложение в стъкларството, производството на карбид и 
вародобив.  

На таблица ІІ.4.4 е представено производството, вноса, износа, потреблението, средните цени на 

антрацитните въглища в Р. България за периода 2000 – 2010 г. и прогноза за 2011 г. 

Таблица № ІІ.4.4 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011p

1 Производство хил.тона 15,6 14,3 13,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0

2 Внос хил.тона 3266,7 536,6 1173,6 1396,2 1464,6 2016,9 2170,6 2229,6 2843,9 1908,4 1858,4 1900,0

3 Износ хил.тона 0,4 0,1 1,1 0,3 0,8 2,5 1,8 2,4 7,2 2,0 0,2 1,0

4
Потребление 

4=1+2-3 хил.тона 3 281,9 550,8 1 185,5 1 404,8 1 463,8 2 014,4 2 168,8 2 227,2 2 836,7 1 906,4 1 858,3 1 917,0

5 Средна цена лв/тон 43,15 38,37 42,11 34,03 42,52 48,49 50,28 61,67 83,19 81,56 83,70 85,00

№ Продукт Мярка
Година

 

Източници: НСИ и МИЕТ 

Както се вижда от табл. № ІІ.4.4 потреблението на антрацитни въглища е основано изцяло на 

внос. 

Добивът на антрацитни и черни въглища в България е недостатъчен за нуждите на страната, 

поради което се внасят годишно около 3,5 млн.тона въглища главно от Украйна (1,9 млн.тона 

антрацитни и 1,5 млн.тона черни). 

На фиг. ІІ.4.4 е представена прогноза за развитието на потреблението на антрацитни въглища в 

България до 2020 г. 

 

 

Фиг. ІІ.4.4. Прогноза за развитието на потреблението  

на антрацитни въглища в България за периода 2011 – 2020 г. 

 

Проявената на фиг. ІІ.8 нарастваща тенденция е в резултат на увеличаване на потреблението на 

антрацитни въглища основно в стъкларската промишленост. 



 

  

 

Добивът на антрацитни и черни въглища в България е недостатъчен за нуждите на страната, 

поради което се внасят годишно около 3,5 млн.тона въглища главно от Украйна (1,9 млн.тона 

антрацитни и 1,5 млн.тона черни). 

Потенциални запаси от антрацитни въглища са открити в района на видинското село Киреево 

под връх "Връшка чука" с концесионер „Минно дружество Белоградчик” АД. 

 

 

ІІ.5. Прогнозиране на търсенето и анализ на потреблението на строителни материали 

Основната група на посочените полезни изкопаеми – строителни материали, предвид 

осигурената от възложителя, налична и достъпна изходна информация е разделена на четири подгрупи. 

Разделянето е извършено съгласно „Списък на минералните суровини и техните продукти по 

номенклатурата на митническата тарифа на Република България” и извършена експертна оценка. 

Строителните подземни богатства са отнесени според предназначението им в следните основи 

групи: 

 глини за тухли, керемиди, фаянсови и керамични изделия; 

 чакъл, трошени камъни и пясъци за пътното строителство; 

 мергели, пясъци и варопясъци за тухли и керемиди, мрамори, варовици и шисти за мозайка, 

брегозащитни съоръжения и пътно строителство; 

 варовици, мергели, глини, кварцови пясъци за цимент, пясъци и чакъли за пълнители за 

бетон. 

 

ІІ.5.1. Глини за тухли, керемиди, фаянсови и керамични изделия 

В тази група са обединени следните видове подземни богатства: глини за тухли и керемиди; 

глини за тухли; льосовидни глини за тухли; глинести шисти за шистопорит; глини за 

фасаднооблицовачни плочки; глини за фаянс и киселиноустойчива керамика (250845). 

Производството, вноса, износа и потреблението на глини за тухли, керемиди, фаянсови и 

керамични изделия за периода 2000 – 2010 г. са представени на табл. № ІІ.5.1. 

 

Таблица № ІІ.5.1 

 

                                                 
5 Посоченият код е съгласно номенклатурата на Митническата тарифа на Р. България. 



 

  

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Производство хил.t 142,23 101,85 134,58 188,65 312,45 144,90 397,30 300,03 110,60 35,53

2 Внос хил.t 0,05 0,01 0,17 6,25 1,14 1,87 4,10 5,32 1,66 6,02 6,61

3 Износ хил.t 0,04 0,07 0,04 0,02 0,10 0,19 0,27 0,21 0,38 0,12 0,08

4
Потребление 

4=1+2-3 хил.t 142,16 101,98 140,80 189,69 314,13 148,73 402,41 301,30 116,50 42,06

№ Мярка
Година

Продукт

 

 

 

На фиг. ІІ.5.1 е представено потреблението на глини за тухли, керемиди, фаянсови и керамични 

изделия през последните 10 години и прогноза бъдещето му развитие. 

 

 

Фиг. ІІ.5.1. Прогноза за развитието на потреблението на глини за тухли, керемиди, фаянсови и 

керамични изделия в България за периода 2011 – 2020 г. 

 

От данните в табл. № ІІ.5.1 и фиг. ІІ.5.1 се вижда, че вътрешното потребление е основано на 

вътрешното производство на глини в страната. Вносът и износът заемат несъществена част от 

потреблението. 

През годините се наблюдава изключително висока динамика на производството и 

потреблението на глини в България. То проявява ясна тенденция към ръст, но вследствие на кризата в 

строителството тяхното потребление рязко се сви. Това разбира се е временно явление и след 

настъпване на оживление в сектор строителство вътрешното потребление се очаква рязко да се повиши. 

 

ІІ.5.2. Чакъл, трошени камъни и пясъци за пътното строителство 

Групата е представена от чакъл и трошени камъни от видовете, използвани главно за 

бетониране или настилане на пътища, на железопътни линии, или други видове баластра, речен чакъл и 



 

  

 

кремък, дори термично обработени; макадам от шлаки или от други подобни промишлени отпадъци, 

дори съдържащ материали, упоменати в първата част на текста; смолен макадам; гранули, отломки и 

прах от камъните от №№ 2515 или 25166, дори термично обработени (мрамори за трошен камък, 

варовици и доломити за трошен камък, варовити мергели за трошен камък, риолити за трошен камък, 

андезити, андезитови туфи и трахиандезит за трошен камък, гранити за трошен камък, пясъчници за 

трошен камък, метаморфити за трошен камък) (25177). 

На табл. № ІІ.5.2. е представено производството, вноса и износа и потреблението на чакъл, 

трошени камъни и пясъци за пътното строителство за периода 2000 – 2010 г. 

Таблица № ІІ.5.2 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Производство

хил.t 7884,2 8288,2 9007,7 10777,9 16590,6 15018,3 21074,4 22781,0 15375,7 15185,3

2 Внос хил.t 10,4 2,4 17,1 24,4 20,2 16,9 19,1 37,7 40,2 21,5 14,1

3 Износ хил.t 118,1 78,2 214,6 190,1 365,6 144,9 268,8 330,0 237,4 68,8 181,7

4 Потребление 

4=1+2-3 хил.t 7808,4 8090,8 8842,1 10432,5 16462,5 14768,6 20782,0 22583,8 15328,4 15017,7

№ Мярка
Година

Продукт

 

 

От данните на табл. № ІІ.5.2 се вижда, че през анализирания период вътрешното потребление е 

основано на производството, а износа превишава вноса. 

На фиг. ІІ.5.2 е представено потреблението на чакъл, трошени камъни и пясъци за пътното 

строителство през последните 10 години и прогноза бъдещето му 

развитие.

 

 

Фиг. ІІ.5.2. Прогноза за развитието на потреблението на чакъл, трошени камъни и пясъци за 

пътното строителство в България за периода 2011 – 2020 г. 

                                                 
6 Посоченият код е съгласно номенклатурата на Митническата тарифа на Р. България. 
7 Пак оттам. 



 

  

 

 

От фиг. ІІ.5.2 се вижда, че през годините се наблюдава изключително висока динамика на 

производството и потреблението на глини в България. Производството и потреблението проявяват ясна 

тенденция към ръст. След настъпване на кризата в строителството потребление им рязко се свива. При 

настъпване на оживление в строителството закономерно вътрешното потребление рязко ще се повиши. 

 

II. 5.3. Мергели, пясъци и варопясъци за тухли и керемиди, мрамори, варовици и шисти за мозайка, 

брегозащитни съоръжения и пътно строителство 

В групата попадат следните строителни материали: мергели за тухли и керемиди; мергели за 

тухли; пясъци за тухли; пясъци за варопясъчни тухли; мрамори за мозайка и брашно; варовици за 

брегозащитни съоражения и пътно строителство в, черни шисти за мозайка (25171088) 

На табл. № ІІ.5.3. е представено производството, вноса и износа и потреблението на мергели, 

пясъци и варопясъци за тухли и керемиди, мрамори, варовици и шисти за мозайка, брегозащитни 

съоръжения и пътно строителство за периода 2000 – 2010 г. 

Таблица № ІІ.5.3 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Производство хил.t 174,86 284,83 285,73 369,00 414,87 476,53 1028,41 1391,58 464,99 632,18

2 Внос хил.t 0,21 0,07 0,13 0,13 0,10 0,01 3,56 0,14 0,03 0,05 0,05

3 Износ хил.t 1,00 0,73 0,89 90,44 251,10 115,60 188,56 197,55 171,12 45,14 140,83

4 Потребление 

4=1+2-3 хил.t 174,20 284,07 195,42 118,00 299,27 291,54 831,01 1220,49 419,90 491,40

№ Мярка
Година

Продукт

 

 

От данните на табл. № ІІ.5.3 се вижда, че през анализирания период вътрешното потребление е 

основано изцяло на производството, а износа превишава вноса. От 2005 г. производството и износа рязко 

нарастват. С на стъпването на ефектите от световната финансова и икономическа криза производството, 

износа и вътрешното потребление рязко спадат. 

На фиг. ІІ.5.3 е представена прогноза за развитието на потреблението на мергели и пясъци за 

тухли, мрамори и шисти за мозайка, варовици за пътно строителство и др. в България за периода 2011 – 

2020 г. 

                                                 
8 Посоченият код е съгласно номенклатурата на Митническата тарифа на Р. България. 



 

  

 

 

Фиг. ІІ.5.3. Прогноза за развитието на потреблението на мергели и пясъци за тухли, мрамори и 

шисти за мозайка, варовици за пътно строителство и др. в България за периода 2011 – 2020 г. 

От представената информация на табл. № ІІ.5.3. и фиг. ІІ.5.3. се вижда, че производството и 

потреблението бележат явна тенденция на значимо увеличение. През 2009 г. се регистрира рязък спад, 

но вследствие на увеличаване на обема на пътно-строителни дейности през 2010 г. търсенето 

възстановява бързо предишните си нива. 

 

II. 5.4. Варовици, мергели, глини, кварцови пясъци за цимент, пясъци и чакъли за пълнители за 

бетон 

В групата попадат следните видове материали: варовици за цимент; мергели за цимент; глини за 

цимент; кварцови пясъци за цимент; трас за цимент; варовици за строително въздушна вар; мрамори за 

строително въздушна вар; пясъци и чакъли за пълнители за бетон и туфи за цимент (25219) 

На табл. № ІІ.5.4. е представено производството, вноса и износа и потреблението на варовици, 

мергели, глини, кварцови пясъци за цимент, пясъци и чакъли за пълнители за бетон за периода 2000 – 

2010 г. 

Таблица № ІІ.5.4 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Производство хил.t 7019,26 6034,90 6630,40 8969,76 10438,14 11969,20 14893,12 15722,84 8747,72 6833,22

2 Внос хил.t 0,05 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02

3 Износ хил.t 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Потребление 

4=1+2-3 хил.t 7019,27 6034,88 6630,40 8969,76 10438,14 11969,20 14893,12 15722,84 8747,74 6833,24

№ Мярка
Година

Продукт

 

                                                 
9 Посоченият код е съгласно номенклатурата на Митническата тарифа на Р. България. 



 

  

 

От данните на табл. № ІІ.5.4 се изяснява, че вътрешното потребление е основано на 

производството. През годините вноса и износа са епизодични и заемат несъществена част от 

производството и потреблението на строителни материали, предназначени за производство на бетони. 

На фиг. ІІ.5.4 е дадена прогноза за развитието на потреблението на варовици, мергели, глини, 

кварцови пясъци за цимент, пясъци и чакъли за пълнители за бетон и др. в България за периода 2011 – 

2020 г. 

 

 

Фиг. ІІ.5.4. Прогноза за развитието на потреблението на варовици, мергели, глини, кварцови 

пясъци за цимент, пясъци и чакъли за пълнители за бетон и др. в България за периода 2011 – 2020 

г. 

 

От представената информация на фиг. ІІ.5.4. се вижда, че производството и потреблението на 

строителните материали от групата е силно зависимо от икономическата ситуация в страната. След 

настъпване на световната финансова и икономическа криза търсенето рязко се сви. Производството и 

потреблението са тясно свързани и зависими от състоянието и перспективите пред вертикалното 

строителство в България. 

 

ІІ.6. Прогнозиране на търсенето и анализ на потреблението на скално-облицовъчни материали 

 

Основната група на скално-облицовъчнине материали, предвид осигурената от възложителя, 

налична и достъпна изходна информация е разделена на две подгрупи. Разделянето е извършено 

съгласно „Списък на минералните суровини и техните продукти по номенклатурата на митническата 

тарифа на Република България” и извършена експертна оценка. 



 

  

 

 

ІІ.6.1. Мрамор, травертин, мушелкалк и други варовици, използвани за направа на паметници или 

в строителството, с привидна плътност, равна или по-голяма от 2,5 и алабастър, дори грубо дялани 

или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или 

правоъгълна форма – (ВАРОВИЦИ ЗА ОБЛИЦОВКА, МРАМОРИ ЗА ОБЛИЦОВКА, БРЕКЧОКОНГЛОМЕРАТИ 

И МРАМОРНА БРЕКЧА ЗА ОБЛИЦОВКА, ТУФИ ЗА ОБЛИЦОВКА, ПЯСЪЧНИЦИ ЗА ОБЛИЦОВКА И 

РАЗНОКАМЕННИ ИЗДЕЛИЯ, ТРАВЕРТИН ЗА ОБЛИЦОВКА, ГНАЙСИ ЗА ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ, 

АМФИБОЛИТИ ЗА ОБЛИЦОВКА, БИГОР, ШИСТИ ЗА ОБЛИЦОВКА, ГНАЙСОШИСТИ ЗА ОБЛИЦОВКА И 

НАСТИЛКИ, ГНАЙСИ И ГНАЙСОШИСТИ ЗА ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ) (2515) 

Варовици за облицовка – тенденцията в изменението на производството на варовици за 

облицовка е на нарастване за целия период. От 70 хил. тона в началото на периода през 2008 г. 

увеличението е 2,3 пъти, като през последните три години бележи известен спад до 105 хил.т. годишно. 

Запасите към 01.01.2011 г. са 76 087,30 хил.т. 

Мрамори за облицовка – добивът на мрамори за облицовка за целия период е спаднал плавно 

почти тройно от 43,1 до 14 хил.т. (2010 г.). Запасите от мрамори за облицовка към 01.01.2011 г. са 

70 237,50 хил.т. 

Брекчоконгломерати и мраморна брекча за облицовка – през периода 2000 – 2010 г. не е 

осъществяван добив. Запасите към 01.01.2011 г. са в размер на 17 022,40 хил.т. 

Туфи за облицовка – няма реализирано производство през разглеждания период 2000 – 2010 г.. 

Количаството запаси към 01.01.2011 г. са 2 284,10 хил.т. 

Пясъчници за облицовка и разнокаменни изделия – колебанието на производството на 

пясъчници е твърде голямо, а през периода на места има и прекъсване (2002, 2008 и 2009 г.). 

Средногодишното количество добита суровина е около 1 800 тона. Запасите към 01.01.2011 г. са 

14 203,20 хил.т. 

Травертин за облицовка – добив на травертин за облицовка не е извършван през целия период 

2000 – 2010 г. Запасите от суровина към 01.01.2011 г. са 52,70 хил.т. 

Гнайси за облицовка  и настилки – производството на гнайси за облицовки и настилки се 

изменя в границите от 1600 до 3200 тона (средногодишно производство 2140 тона) като през 2004 г. 

няма добита суровина. Запасите на гнайси за облицовка и настилки към 01.01.2011 г. са 6 129,30 хил.т. 

Амфиболити за облицовка – през разглеждания период 2000 – 2010 г. няма реализирано 

производство. Количаството запаси към 01.01.2011 г. са 2 694,30 хил.т. 

Бигор – няма осъществявано производство на бигор за анализирания период. Запасите към 

01.01.2011 г. са 41,30 хил.т.  

Шисти за облицовка – производство на шисти за облицовка има само през последните четири 

години, при средногодишна стойност около 1000 тона. Запасите на шисти за облицовка към 01.01.2011 г. 

са 817,00 хил.т. 



 

  

 

Гнайсошисти за облицовка и настилки – добив на гнайсошисти за облицовки и настилки е 

реализиран само през последните четири години като през 2010 той се е увеличил близо четири пъти. 

Запасите на гнайсошисти за облицовка и настилки към 01.01.2011 г. са 5 234,9 хил.т. 

Гнайси и гнайсошисти за облицовка и настилки - за анализирания период няма 

осъществявано производство на гнайси и гнайсошисти за облицовка и настилки. Запасите към 

01.01.2011 г. са 2 913,70 хил.т. 

На табл. № ІІ.6.1 е представено изменението на производството, вноса, износа и потреблението 

на мрамор, травертин, мушелкалк и други варовиции др. за периода 2000 – 2010 г. 

Таблица № ІІ.6.1 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Производство ХИЛ. Т. 267,905 257,815 232,69 289,06 275,25 317,2 353,425 407,63 366,47 288,73

2 Внос ХИЛ. Т. 22,34 4,8823 28,8302 34,9764 32,5746 31,5618 40,9766 30,106 23,2603 16,6038 11,7071

3 Износ ХИЛ. Т. 18,9 21,7853 21,6242 33,794 31,9516 32,6284 36,8087 45,6947 46,411 30,3776 30,1909

4 Потребление ХИЛ. Т. 251,0 265,0 233,9 289,7 274,2 321,4 337,8 384,5 352,7 270,2

№ Мярка
Година

Продукт

 

 

На фиг. ІІ.6.1 е представена прогноза за развитието на потреблението на варовици, мрамори, 

брекчи, туфи, гнайси и др. за облицовка, и гнайси и гнайсошисти за облицовка и настилки и др. в 

България за периода 2011 – 2020 г. 

 

Фиг. ІІ.6.1. Прогноза за развитието на потреблението  

на варовици, мрамори, брекчи, туфи, гнайси и др. за облицовка, и гнайси и гнайсошисти за 

облицовка и настилки и др.в България за периода 2011 – 2020 г. 

Тенденцията на потреблението на мрамор, травертин, мушелкалк и други варовиции др, 

обособени в подгрупа ІІ.6.1. е на нарастване 

ІІ.6.2. Гранит, порфир, базалт, пясъчник и други камъни, използувани за направа на паметници или 

в строителството, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или 



 

  

 

на плочи с квадратна или правоъгълна форма – (ГРАНИТИ И ГРАНОДИОРИТИ ЗА ОБЛИЦОВКА, КВАРЦ-

МОНЦОНИТИ ЗА ОБЛИЦОВКА, ГАБРО, ГАБРО-МОНЦОН.И МОНЦ., АНДЕЗИТИ И АНДЕЗИТОБАЗАЛТИ, 

РИОЛИТИ ЗА ОБЛИЦОВКА) (2516) 

Гранити и гранодиорити за облицовка – производството на гранити и гранодиорити за 

облицовка през изследвания период се колебае в доста широки граници – от 300 тона до 10 хил.т. като 

трудно може да се отчете някаква теденция. След ръста до 2009 г. се наблюдава значителен спад през 

2010 г. Запасите от тези типове скалнооблицовъчни материали към 01.01.2011 г. са в размер на 10  944,80 

хил.т. 

Кварц-монцонити за облицовка – за анализирания период производство на кварц-монцонити 

за облицовка е извършвано само през 2002 и 2003 г. по около 2 хил.т. Запасите към 01.01.2011 г. са 

10 272,40 хил.т. 

Габро, габро-монцонити и монцонити, андезити и андезитобазалти – няма осъществявано 

производство за анализирания период. Запасите към 01.01.2011 г. са в размер на 5 062,20 хил.т. 

Риолити за облицовка – добивът на риолити за облицовка е твърде неритмичен и с 

прекъсвания през периода 2000 – 2010 г. По-големи количества са добити през 2005 – 2007 г., а в 

последните три години производството е затихващо и свежда до около 1000 тона. Запасите на риолити 

за облицовка съм 01.01.2011 г. са 3 664,00 хил.т. 

В табл. № ІІ.6.2 е показано изменението на производството, вноса, износа и потреблението на 

риолитите за облицовка за периода 2000 – 2010 г 

 

Таблица № ІІ.6.2 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Производство ХИЛ. Т. 20,79 24,505 25,87 6,48 12,635 33,635 21,5 20,825 30,56 8,15

2 Внос ХИЛ. Т. 2,55 0,3294 3,1009 2,2816 2,1674 1,0223 1,6827 4,8498 1,7445 0,8407 1,2181

3 Износ ХИЛ. Т. 4,47 5,2887 6,5474 10,4479 16,4833 16,206 13,8276 7,5083 8,2327 6,3166 5,1357

4 Потребление ХИЛ. Т. 15,8 21,1 17,7 -7,8 -2,5 21,5 18,8 14,3 25,1 4,2

№ Мярка
Година

Продукт

 

 

На фиг. ІІ.6.2 е представена прогноза за развитието на потреблението на гранити, гранодиорити, 

габро, андезити и др. за облицовка и др. в България за периода 2011 – 2020 г. 

 



 

  

 

 

Фиг. ІІ.6.2. Прогноза за развитието на потреблението на гранити, гранодиорити,  

габро, андезити и др. за облицовка и др. в България за периода 2011 – 2020 г. 

 

Представената прогноза на фиг. ІІ.6.2, въпреки разнопосочната динамика представя слаб ръст в 

потреблението на гранити, гранодиорити, габро, андезити и др. за облицовка и др. 

 

ІІ.6.3. Обобщени изводи към група скално-облицовъчни материали 

В световен, а и в регионален мащаб добивът и използването на скално-облицовъчни материали 

(СОМ) е с тенденция за трайно повишаване. 

В последните десет години световната консумация на скално- облицовъчни материали почти се е 

удвоил, от 436 през 1997 година до 818 млн. m2  през 2007 година, със степен за годишен растеж от 8,8 % . 

Във връзка с повишеното търсене добивът е достигнал 16,4 млн. m3/год. 

Най-голяма консумация на скално-облицовъчни материали има Китай, следван от САЩ и Индия, 

докато традиционни производители на скално-облицовъчни матриали като Гърция, Франция и Италия 

отбелязват намаляване на потреблението им. Относително постоянни в потреблението си на скално-

облицовъчни материали са Белгия, Швейцария, Холандия и Бразилия. 

Повечето страни от Източна Европа имат добри ресурси от скално-облицовъчни материали, 

добро минно дело и традиции в преработването им. Най-голям напредък има Румъния в добива на 

скални блокове, докато всички останали страни бележат застой и дори леко понижение в 

производството на скални блокове. Това се дължи най-вече на либералните закони относно вноса на 

скално-облицовъчни материали и конкурентната среда в Европейския съюз. 

До 90-те години добивът на скално-облицовъчни материали в България се развива с непрекъснат 

растеж като достига своя максимум в средата на 80-те години – 100000 – 105000 m3/год. блокове от 

мрамор, варовик и гранит. 



 

  

 

С настъпилите промени добива на скално-облицовъчни материали претърпява рязък спад и през 

1994 – 95 година стигна до абсолютния си минимум от 45000 – 50000 m3/год. блокове. Причините за това 

са следните: 

 загуба на традиционните пазари в Източна Европа и страните от бившия Съветски съюз; 

 морално и физическо остаряла механизация  за добив на скални блокове; 

 

Ефективното и максималното използване на природните суровини е проблем с първостепенно 

значение, който се определя от невъзобновяемостта на тези ресурси.  

Намаляване на себестойността се получава по два пътя: 

 С въвеждане на модерни технологии за добив и обработка на скални блокове. 

 С максимално ефективно използване на добитите скални блокове. 

 Закъсняла приватизация на дружествата от скално-облицовъчния бранш и липса на ясни 

законови рамки за извършване на добив. 

 

В периода 1997 – 2001 година е завършена приватизацията в бранша. В резултат на това добива е 

стабилизиран, започна внедряване на нови технологични схеми и обновяване на машинния парк (нови 

добивни машини и тежка механизация – булдозери, челни товарачи и багери). Водещите фирми в добива 

и обработката на скално-облицовъчни материали са: „Хемус – М”АД, ”Бумар”АД, ”Илинденци мрамор”АД, 

„Булнед” АД, „Дионисомарбле” АД и др. 

За съжаление, тези водещи фирми са най-потърпевши от незаконния добив на СОМ – варовици в 

района на Враца и Мездра от проучвателните кариери и гнайсите в района на Ивайловград и Гоце 

Делчев. Вместо да се използва момента на стабилизация на пазара, внедряването на новите 

технологични схеми за добив и преработка, които доведоха до по-ниска себестойност и по добро 

качество на СОМ, концесионерите на находища на СОМ се оказаха притиснати от дъмпинговите цени на 

нелегалните кариери, които не плащат никави такси. В резултат се замразиха отделни участъци (Хемус – 

М - Кариера Искър ,Илинденци Мрамор –Мура Запад), а в по тежкия случай направо се затвориха цели 

находища – „Петрово” и „Тополовград” ‘Берковица” . Забележете трите находища на мрамор с най- високи 

декоративни свойства у нас признати от целия свят са неработещи.  

За добро развитие на бранша може да се говори само ако се  съкратят сроковете за отдаване на 

находищата на концесия, ако се дадат изоставените високо декоративни находища на нови 

концесионери ,които обаче да не са „случайни инвеститори”, а фирми с история така че, да се избегне 

повторно унищожаване вече не само на инфраструктурата, а и на подземното богатство. С помощта на 

утвърдените в миналото марки на високо декоративните мрамори плюс отдаване на концесия на новите 

проучени площи за СОМ ще може да се излезе на пазара нови декоративни марки които да спомогнат за 

връщането на България във водещите производители на СОМ в Европа. 

Още една гледна точка към подобряването на положението на бранша е използването на опита на 

големите европейски производители на СОМ Италия и Франция , в областта на оползотворяването на 



 

  

 

минните отпадъци. Мораториумът, който наложи нашето правителство върху търсенето, проучването и 

отдаване на концесии на строителни и скално облицовъчни материали трябва да не засяга СОМ тъй като 

генерираните при добива на блокове скални отпадъци могат да се използват успешно вместо 

строителни материали. Те могат да се използват за направа на пътни основи, укрепване на брегове на 

реки и пътища. 

Ако се използват минните отпадъци от кариерите за добив на СОМ ще се постигнат няколко 

значителни успеха: 

Няма да се налага да се отварят кариери за добив на строителни и инертни материали, т.е. няма 

да има допълнително нарушаване на околната среда. 

Ще се намали себестойността на добиваните скални блокове, т.е. продукцията ще стане по 

конкурентноспособна на пазара. 

Ще се ликвидират множество стари екологични проблеми създадени от големите количества 

скални насипи депонирани през годините. (Това може да стане и с помощта на европейските програми). 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОЦЕСИТЕ И НИВО НА ТЕХНОЛОГИИТЕ, ТЕХНОЛОГИЧНИ ВРЪЗКИ ПО 
ВЕРИГАТА НА ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, ИНВЕСТИЦИИ 

 

От 1999 г условията и реда за търсене, проучване и добив на подземни богатства на територията 
на Република България, в континенталния й шелф и в изключителната икономическа зона на страната в 
Черно море, се урежда със Закона за подземните богатства (ЗПБ). Законът урежда и условията и реда за 
опазване на земните недра чрез рационално използване на подземните богатства при проучването, 
добива и първичната им преработка, както и управлението на генерираните минни отпадъци. 

Преди и след приемането на ЗПБ, в страната са извършени и се извършват значителни по обем 
търсещо-проучвателни и добивни дейности. При проучването на твърди полезни изкопаеми 
геологопроучвателните работи се извършват от български специалисти, наети от местени и чужди 
фирми. За проучването се използват най-различни съвременни технически средства и методи. 

На територията на България и в нейната икономическа зона в Черно море, търсещо-
проучвателните дейности за нефт и природен газ се извършват предимно от чужди фирми. 

При сегашните потребности от различните видове подземни богатства (без нефт и газ), 
обезпечеността на страната със запаси и ресурси е достатъчна, съгласно информация от националния 
баланс на запасите и ресурсите на находищата на подземни богатства към 1 януари 2011 г. (Национален 
баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства към 01.01.2011 г.) 

От 2009 г. се увеличава добивът на варовици за химическата промишленост, на оловно-цинкови 
и манганови руди, на лигнитни въглища, каолинова суровина и каменна сол. Задържат се нивата на 
добитите количества на медни и злато съдържащи руди. Намалява добивът на суровини за производство 
на цимент и за трошен камък за пълнител на бетон и пътно строителство, на пясъци и чакъли за бетон, 
варовици и мрамори за облицовка.През последните 3 години намалява добивът на твърди горива. 

 

За анализът и оценката на минната дейност в страната са използвани различни източници на 

информация: Националния геоложки фонд, Националния баланс на запасите и ресурсите, статии и 

доклади, анализи от дейността на действащи минни предприятия, отчети и проектни разработки и др. 



 

  

 

На базата на посочените източници, по-долу е представено опсание на съществуващото 

технологично състояние на отрасъла по групи полезни изкопаеми, съгласно действащия ЗПБ.  

В SWOT-анализа са представени всички страни, възможности и заплахи, които са характерни за 

отрасъла. От тях трябва да произлязат съответните стратегически решения за нормалното и устойчиво 

развитие на отрасъла в дългосрочен план. 

I. Метални полезни изкопаеми 

За разработване на метални полезни изкопаеми са дадени 17 концесии. Основните концесионери 

са общо 10, като по-големите от тях са: “Асарел-Медет” АД, “Елаците-Мед” ЕАД, “Челопеч-Майнинг” АД и 

др.  

Обект на разработване са медсъдържащи руди, оловно-цинкови руди, полиметално злато- и 

сребросъдържащи руди, манганови и баритни руди. Добивът се осъществява в три открити рудника и 13 

подземни. Добивът на метални полезни изкопаеми се извършва по открит и подземен способ. Водещи са 

двата добивно-преработвателни комплекса на откритите рудници “Елаците” и “Асарел” и подземния 

добив на руди рудник “Челопеч” и рудник “Оброчище”. 

 

Рудник „Елаците" разработва по открит начин голямо рудно тяло от прожилково впръснат тип. 

Главни минерали в находището са халкопирит, пирит, борнит и молибденит. 

Комплексът „Елаците-Мед" е изграден на две площадки. Северно от Стара планина е разположен 

открит рудник с годишна производителност  12-13 млн. t руда. 

Обогатителната фабрика „Мирково" е с автоматизиран флотационен процес и с компютърна 

система на американската фирма DENVER. Извличането на медта е 86-87%, при качество на концентрата 

23-25% мед.  

В комбината работят 1834 работници и специалисти 

 

Рудник „Асарел", разработва по открит начин едно от крупните находища на мед в България. 

Находището представлява рудно тяло с конусообразна форма и запада с наклон 70-80°. Проектната 

мощност на рудника е 12,5 млн. t/г. руда при усвоена 14,0 млн.t/г. 

Асарелската обогатителна фабрика има компютърна система за експресанализи на 

австралийската фирма AMDEL.Извличането на медта е 85-86% при качество на медния концентрат 23-

27%. В комбината работи модерна  инсталация за бактериално извличане и екстрекция на мед до медни 

катоди от бедни окисни руди и замърсени води. В комбината работят около 1300 души и още около 400 

в дъщерни и смесени обслужващи компании. 

И двете предприятия имат изпълнени сертификати за най-добри минни практики в областта на 

добива преработката, екологията и условията на труд. За поддържането на съвременно техническо ниво 

на обектите основно са необходими специалисти, както с висша така и със средна квалификация. 

Необходима е разгърната съвместна научно-приложна дейност между научни и учебни институти в 

България и минните предприятия.  



 

  

 

 

„ДПМЧелопеч” ЕАД добива медно-златни руди по подземен начин и ги преработва до краен 

продукт, концентрат със съдържание на мед, злато и сребро. Концентратът се праработва до метали, в 

металургичното предприятие на „Дънди Прешъс Металс Цумеб” в Намибия. 

Рудникът е със съвременно разкриване, транспорт и подем. Прилаганата камерна система с 

пастово запълване и технология основана на пробивно-взривни работи със съвременни технически 

средства за натоварване и транспорт дават възможност за постигане на отлични производителност на 

труда, степен на извличане на запасите и безопасност. Чрез рационализация на транспортната схема на 

рудника – строителство на ІІ-ра наклонена шахта с подземен трошачен комплекс се извършва 

подготовка за достигане след 2011 г. на годишен добив от 2 млн.t руда. През 2011 г. е реализиран проект 

за реконструкция на обогатителната фабрика и пускане в действие на полуавтогенна меланица и 

батерия с пет хидроциклона. Рудникът с обогатителната фабрика са на високо технологично ниво и са 

стимулиращ пример за подземния добив на руди в страната. 

„Дънди Прешъс Метълс” чрез своята фирма „Болкан Минерал енд Майнинг” има готовност да 

стартира след около три години разработването на находища „Ада Тепе”, за което притежава концесия. 

Предвижда се добивът да бъде по открит начин, а преработката на рудите по конвенционални 

технологии, без използване на цианиди. 

Добивът на оловно-цинкови варира за 2010 г. е 600 хил.t руда. Добивът се осъществява по 

подземен начин с различни, адаптирани към условията системи на разработване. Добивната технология 

се основава на пробивно-взривни работи с използване на ръчни пробивни машини, товарачки и реслов 

транспорт, в съчетание с подем. Използваното оборудване е остаряло и нископроизводително. Нивото на 

ръчния труд е високо и не позволява постигането на високи  производителности, съпоставими с добрите 

минни практики за същите условия. 

Добиваната руда се преработва в обогатителни фабрики с остаряло или частично реновирано 

оборудване, което не позволява чувствително повишаване  качеството на преработка. 

Всички действащи рудници и преработвателни мощности се нуждаят от сериозни инвестиции за: 

допълнително разкриване; нови машини и технически средства и квалифицирана работна ръка, с които 

да се поддържат и развиват производствените мощности. В тази насока може да се разглежда 

инвестицията от 2 млн. евро на “Лъки инвест” АД за строителството на спирална наклонена шахта и 

закупуване на 2 бр. хидравлични карети, един челен товарач и 20-тонен камион за главен извоз. Тези 

средства, заедно с разширението на обогатителната фабрика с клетка за извличане на мед ще позволят 

на дружеството до добива и преработва до 300 хил.t полиметална руда. 

Добивът на манганова руда се осъществява в рудник “Оброчище”, в рамките на едноименното 

находище. Добивът се извършва по подземен начин. Използва се  адаптивна технологична схема и 

комплексно оборудване, създаващо възможност за постигане на производство в границите от 100 до 500 

хил.t годишно производство. Добиваната руда е със сравнително ниско качество, но не се обогатява. 

Реализира се като тувенант. 

Разширяването на добива е свързано с необходимостта от обогатяване на рудата и нейното  

търсене на пазара. Рудничната инфраструктура позволява увеличение на производствената мощност на 

рудника. 



 

  

 

Минните предприятия с открит добив на медни, медно – златни и полиметални руди 

работят по най – съвременната багерно – транспортна система, която позволява минните работи да се 

водят с ефективно използване на енергията на взрива. Поради добрата икономическа конюнктура ( 

трайно високи цени на металите) откритите рудници за добив на метални полезни изкопаеми успяват да 

инвестират в ново минно оборудване, което позволява максимално ефективно изземване на полезното 

изкопаемо. От друга страна са направени много инвестиции в преработващите и обогатителни фабрики с 

цел ефективното извличане на метала от добитата руда. В дългосрочен план се предвижда освен 

конвенционалните технологии за преработка чрез обогатяване, преработването на рудата  да се 

извършва и по нови геотехнологични методи: 

- Купово излужване 

- Купово – биологично излужване 

- Комбинирано излужване  

При подземния добив на метални полезни изкопаеми има рязка граница между технологичното 

ниво на което работи рудник„Челопеч”( едно от най – съвременните в целия свят) и нивото на 

останалите рудници ( използват технологии от края на 80-те години). 

Предвид високите цени на металите се извършени интензивни геолого – проучвателни дейности 

, в следствие на които са доказани значителни запаси и ресурси метални полезни изкопаеми. 

III. Неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали 

В България по настояще се разработват 53 находища за добив на неметални полезни изкопаеми – 

индустриални минерали. От тях по открит способ – 51 и 1 по подземен и 1 по подводен начин на добив. 

В находищата на подотрасъл индустриални минерални суровини, при наличие в запасите на над 

50 вида, се добиват основно по открит начин до 25 вида. Тук работят компаниите: „Каолин" ЕАД, гр. 

Сеново, Разградско, „Огняново-К" ЕАД, с. Огняново - Пазарджишко, „Ес енд Би Индъстриъл" ЕАД, гр. 

Кърджали, „Ватия" ЕАД, гр. София, „Огнеупорни материали" ЕАД, гр. Плевен, „Черноморски солници" ЕАД, 

гр. Бургас и „Девня варовик" ЕАД, гр. Девня.  

Добивът се осъществява с багери и челни товарачи с обем на кофата от 1 до 5 m3 и съвсем 

ограничено с прилагане на взривни работи. Транспортът се извършва с автосамосвали от 5 до 42 t. Във 

всяка организация има обогатителни (преработващи) фабрики за получаване на крайни продукти. По-

добри съоръжени с подходяща за условията минна механизация и автоматизация има в дружествата: 

„Каолин", „Девня варовик", „Огняново-К" и „Ес енд Би Индъстриъл". 

В подотрасъла годишно се добиват 8-9 млн. t суровини и са ангажирани 7000 до 8000 души 

работници и служители. 

Минните предприятия с открит добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални 

минерали работят по класическата багерно – транспортна система на разработване,която позволява при 

варианта с използване на автотранспорт висока степен на гъвкавост.Нивото на минното оборудване е 

добро.С повишаване търсенето на кварц – каолинова суровина се инвестира в съвременно оборудване за 

преработка на добитата кварц – каолинова суровина,което доведе до понижаване на себестойността, 

повишаване на качеството и конкурентоспособност на фирмите добиващи тези индустриални минерали. 



 

  

 

Добив на каменна сол в България се извършва от «Провадсол”АД, гр.Провадия. Обектът на 

разработване е Мировското солно находище. То се намира на 5 km  югоизточно от гр.Провадия и на около 

50 km от гр.Варна. Находището е щок с височина над 3 km, дължина 6 km и ширина 3,4 km. Запасите от 

солно-брекчовата маса са 15212,589 млн.t, а на сол 9147,330 млн.t. 

Към момента се осъществява сондажен добив чрез разтваряне. Обект на експлоатация са около 40 

бр.  експлоатационни сондажи, с които се добива между 1 и 1,5 млн.t разсол. 

Прилаганата технологична схема е на съвременно ниво. Техниката и технологията позволяват 

добивът да варира в широки граници. Цялото количество разсол се подава и служи като активна 

суровина за химическото  производство на Солвей-Сода Девня. 

 

По подземен начин на добив у нас се добива ограничено количество флуорит. Направена е 

значителна инвестиция в преработващата фабрика, което позволява да се постигнат добри показатели 

на извличане. 

Търсенето на индустриални минерали в световен мащаб е засилено и това доведе до значителни 

по обем геолого – проучвателни работи за търсене и проучване на индустриални минерали особено 

кварц – каолинови суровини, зееолит, вермикулит и др. В процес на финализиране са множество от 

проучвателните дейности и предстои приръстяване на запаси и ресурси от индустриални минерали. 

 

IV. Нефт и природен газ 

До 2010 г. са дадени общо 11 концесии за добив на нефт и газ. Десет концесионни права за добив 

се осъществяват от фирма “Проучване и добив на нефт и газ” ЕАД, гр.Плевен и едно право от “Петреко 

САРЛ” и “Петреко България” ЕООД. В експлоатация са въведени общо 11 обекта, от които 9 в района  на 

Плевен и един около Дуранкулак.  

В континенталния шелф на Черно море добив се извършва от находища «Калиакра» и «Каварна» - 

в т.н. блок “Галата”  

Добивът на нефт и газ е сондажен, с прилагане на технологични схеми и режими в зависимост от 

условията на залягане и количествата запаси. Дълбочините на сондиране варират  от 2000 до 4000 m. 

Запасите и добиваните количества нефт и газ са сравнително малки. 

Към момента се водят геолого-проучвателни сондажни работи в няколко геоложки блока на 

сушата и в континенталния шелф на България в Черно море. Основните проучвателни компании са 

чуждестранни, с опит и технически възможности за проучване и добив на нефт и газ от големи 

дълбочини. Прогнозите са умерено-оптимистични. 

Съществуват прогнози за значителни запаси от т.нар. “шистов газ” на дълбочини над между 600-

3000 m на територията на североизточна България. Отхвърлянето или приемането на тези прогнози 

трябва да стане въз основа на проучвателни и опитно-промишлени работи, при гарантирани 

екологосъобразни технологии.  . 



 

  

 

Изследванията в областта на проучването и добива на нефт и газ трябва да продължат с 

активното участие на държавата със средства в научно-приложни изследвания по национални и 

европейски програми. 

В България по настояще се разработват 11 находища за добив на нефт и природен газ. От тях за 

природен газ се разработват – 3 и за добив на нефт и природен газ - 8. 

Използваните технологии за добив са на добро ниво. 

V. Твърди горива 

Българският въгледобив  има национално и отчасти  регионално значение. Въглищата 

произведени в България не са обект на международна търговия, но благодарение на изградените и 

съществуващи електроенергийни мощности (ТЕЦ)  и усвоените техника и технология на изгаряне на 

тези въглища в България те имат съществено значение за българската икономика. 

Въгледобивът в България се представя от два основни обекта: държавната мина “Марица-изток” 

част от БЕХ и частното холдингово дружество “Въгледобивна компания”. Към “Мини Марица изток” са 

включени рудниците “Трояново – І, ІІ и север” с проектен добив от 25 до 35 млн.t въглища. 

Към частното дружество спадат дружество “Открит въгледобив – Перник”; “Въгледобив Бобов дол”, 

ЕООД, мините “Бели брег”, “Чукурово” и “Станянци” в Софийски басейн; мина “Черно море” в 

Черноморския басейн; “Балкан 2000” в Твърдица и мина “Ораново”. От посочените мини четири добиват 

кафяви въглища по подземен начин. Общият им добив  възлиза на около 900 хил.t. Холдинговото 

дружество добива общо  около 2,2 млн.t кафяви и лигнитни въглища по-голямото количество от които се 

насочват за енергийни цели в ТЕЦ “Бобов дол”, ТЕЦ “Република” и ТEЦ “Сливен”. 

 

Най-много въглища се добиват в Мини „Марица изток" ЕАД гр. Раднево. Те са с най-висок 

относителен дял за производство на електроенергия от твърдо гориво. Добиваните въглища са 

предназначени за производството на електроенергия и брикети. С инсталираните и рехабилитирани 

четири броя ТЕЦ-а общата мощност на електропроизводство е 3850 MW. Находището се разработва с три 

открити рудника „Трояново-1", „Трояново-север" и „Трояново-3". Продуктивната площ на басейна е 

разположена в три области: Стара Загора, Сливен и Хасково и заема 240 km2. 

Въглищата се характеризират с високо пепел-но съдържание 15- 50% и влага 52 - 60%, при сред-

на калоричност 1500 kcal/kg. Средният коефициент на откривка е 4,3 m3/t. 

В рудниците се прилага поточно-циклична технология с железопътен транспорт и високо-

ефективна поточна технология с лентови транспортьори. Рудниците работят без технологични целици 

между тях. Прилага се транспортна система на разработване, с разполагане на откривката на вътрешни и 

външни насипища. Добивът на въглища се осъществява до 2 хоризонта, а откривните дейности на 5 

хоризонта. 

Разработването на инвестиционната програма на „Мини Марица-изток" е обвързано с 

тенденциите за развитие на дружеството и прогнозната консумация на въглища от нашите клиенти. 

„Мини Марица-изток" ЕАД е структуроопределящо в националния енергиен баланс и гарантира 

енергийната независимост на страната. На практика това е вторият по големина център за производство 



 

  

 

на електроенергия в страната (след АЕЦ „Козлодуй") и осигурява повече от 31-32% от електроенергията 

в България.  Лигнитните въглища, които се добиват тук, са предимство за българската икономика като 

местен и евтин енергиен ресурс. 

Мините осигуряват пряка заетост на повече от 7 хил, души от четири области - Старозагорска, 

Сливенска, Хасковска и Ямболска. 

Добивът на лигнитни и кафяви въглища по открит начин в другите мини с общ годишен 

добив не надминаващ 1,0 млн. t . 

За поддържането на добивните мощности в тези мини се налага подмяна на старото оборудване с 

ново, като за сметка на повишените възможности на техническите средства се редуцира техния брой. В 

рамките на периода 2011-2020 год, някои от мините ще преустановят своята дейност. 

Добивът на кафяви въглища по подземен начин се извършва основно в 5 подземни рудника: 

„Бабино”, „Бобов дол”, „Миньор”, „Черно море 2”, „Ораново”. 

Първите три са в Бобовдолския въглищен басейн и се управляват от дружеството „Въгледобив-

Бобов дол” ЕООД. Рудник „Черно море” е на територията на Черноморския въглищен басейн” , а рудник 

„Ораново” – в Ораново-Симитлийския. Добиваните въглища от посочените мини освен тези от „Черно 

море” отиват за задоволяване на нуждите на ТЕЦ „Бобов дол”, а тези от „Черно море-2” на ТЕЦ Сливен. 

Производствената дейност на мините изцяло зависи от дейността на посочените ТЕЦ. 

Рудниците „Бабино” и „Черно море 2” са с годишни добивни мощности от 300-500 хил.t 

Разкриването им е с вертикални шахти, а подготовката панелна. Използваните системи на разработване 

са стълбови с дълги стълбове и фронтове, а добивната технология комплексно-механизирана. 

Използваната техника е сравнително стара и за бъдещото поддържане и разширение на добивните 

мощности е необходимо обновяване на оборудването. За рудник „Бабино” освен ново оборудване е 

необходимо да се извършват капитални минни работи за допълнително разкриване и подготовка на 

нови добивни полета. 

 

Останалите мини се характеризират с комбинирано разкриване, сложни транспортни схеми и 

ръчни добивни технологии, основани на пробивно-взривни работи. Производителността на труда при 

тях е сравнително ниска, производствените разходи високи, а загубите на въглища между 15-25%. За 

повишаване на производството в тези обекти е необходимо привличане и подготовка на квалифицирани 

кадри  и осигуряване на голям брой добивни и транспортни машини и крепежни материали. 

Най-общо условията за подземен въгледобив в страната са сложни и не позволяват ефективното 

прилагане на високомеханизирани технологии, включително и нетрадиционни. Определен тласък в 

развитието на подземния въгледобив може да окаже усвояването на Добруджанския въглищен басейн. 

Добиваните лигнитни въглища се реализират без първична преработка. Само част от добитите 

кафяви въглища се преработват чрез пресяване-сепарация. 

В рамките на Балканския въглищен басейн по подземен начин се добиват ограничено 

количества черни въглища около 23 хил.t годишно. Добивът се извършва главно с ръчни, трудоемки 



 

  

 

добивни технологии, поради сложните природни условия и възможността за произлизане на  опасни 

газодинамични явления.  

Сериозен резерв за атомната енергетика на страната са находищата на уран. При разработването 

им може да бъдат покрити около 1/3 от нуждите на атомната ни енергетика от гориво. Въпреки 

възможността за използването на съвременни химични и геохимични технологии за добива на уран, е 

необходимо политическо решение за възобновяване му в страната. 

 

VI. Строителни материали 

За добив и преработка на строителни материали са дадени над 150 концесии. Чрез тях се 

осъществява добивът на почти цялата група от подземни природни богатства, включени в 

номенклатурата на страната като: доломити; варовици; андезити; мергели; туфи; трахити; гипс; базалти; 

глини; мрамори; пясъци; чакъли и др. Концесионери с повече от три концесии и такива с регионална и 

национална дейност са фирмите: “Холсим Кариерни материали” АД с 12 концесии; “Ескана” АД с 6 

концесии; “Андезит” ООД с 6 концесии; “Автомагистрали Черно море” АД с 4 концесии и “Петрос-2001” 

ООД с три концесии. Останалите фирми концесионери държат по 2 или 1 концесия. 

Добивът на строителни материали се осъществява основно по открит начин. По подземен 

начин добив на строителни материали се осъществява само от едно находище «Кошава», с концесионер 

“Гипс” АД  

Годишната производствена мощност на кариерите варира в широки граници – от 5-15 хил.t, за 

тези с местно значение до 75-150 хил.t – за тези с регионално значение. В някои кариери, обвързани с 

производството на цименти и други  промишлени продукти годишната производствена мощност  

достига и до 500 хил.t. Производството на преобладаващата част от кариерите е свързано  главно с 

гражданското, промишленото и пътното строителство и силно зависи от неговото състояние. 

В зависимост от специфичните условия, добивните работи по открит начин се осъществяват с 

багерни технологии  на основата на пробивно-взривни работи или чрез директно изкопаване. Като звена 

за предварителна или крайна преработка се използват мобилни или  стационарни съоръжения. Все по-

широко се прилагат технологии чрез директно изкопаване и натоварване на минната маса от 

специализирани минни комбайни. Вътрешно кариерният транспорт е на базата на самосвали, 

транспортни ленти и др. Използваните машини и съоръжения, по време за използване, 

производителност и ефективност варират в широки граници. Наблюдава се тенденция към всеобщо 

обновяване на машинния и технологичния парк на големите и малките кариери. Увеличени са  

поръчките за закупуване на ново оборудване, проектиране и изграждане на  нови  стационарни 

съоръжения за преработка на строителни материали. 

Геоложките и минно-техническите условия в някои от находищата на строителни 

материали налагат разработката да се извършва под вода. При тях са използвани всички възможни 

технологични схеми за подводен добив със земснаряд, с драга и с плаващ грайферен багер. По време на 

строителния бум в България се инвестираха в нови добивни и преработващи инсталации, така че към 

настоящия момент добивната техника е на много добро ниво. С цел намаляване загубите се направиха 

множество подобрения в преработващите инсталации и към настоящия момент с използването на 

хидроциклони загубите от преработка не надвишават 10 %. 



 

  

 

През последните години се увеличи броят на кариерите. Реновираха се съществуващите 

производствени мощности и се създадоха нови с повишено техническо, технологично и организационно 

ниво. Необходимо е постепенно окрупняване на кариерите за тяхното по-добро екипиране и 

организиране, за да отговорят на повишените изисквания към тях по отношение на безопасността, 

екологията и условията на труд. 

Добивът от гипсова суровина се извършва в рудник “Кошава”. Добивът е по подземен начин 

чрез камерно-целикова система със и без запълване на иззетите пространства. Рудничната мрежа от 

подземни изработки има много голямо площно разпространение поради разширяването на рудничното 

поле, главно по хоризонталата. Използват се багери и товарачи, в съчетание с автотранспорт. Отбиването 

на гипса е посредством пробивно-взривни работи. 

Поради голямото площно разпространение на рудничното поле се предвижда прокарване на 

нови разкриващи изработки, а за повишаване на производството и производителността на труда 

прилагане на нови комбайнови технологии. Допусканите при добива загуби варират между 30-35%, 

поради което трябва да продължи работата с запълване на камерите и пълно или частично изземване на 

междукамерните целици. 

Добиват се между 100 и 300 хил.t годишно суров гипс, който се преработва в гипс за строителни 

и други цели. 

Спечелването на средства по Европейски програми за изграждане на екологични пещи за 

изпичане на суров гипс дава основание за поддържане и разширяване на добива в рудника. Затова 

проектно се предвижда и въвеждане на комбайново изкопаване при камерно-целикова система на 

разработване. 

Открития начин на добив на строителни материали се развива в два аспекта – с използване на 

пробивно – взривни работи и багерно – автомобилен комплекс и без използване на пробивно взривни 

работи.Преработката на добитата суровина до краен продукт се извършва чрез използване на миячно – 

трошачно сортировъчни инсталации или само сортировъчни инсталации. Тъй като преработката на 

суровината е много важен за качеството процес, то големите фирми са инвестирали в съвременни 

преработващи комплекси с висока производителност. От друга страна масово се използват и ниско 

производителни стари преработващи инсталации.Това води до сериозни разлики във добивите и 

множество кариери добиващи строителни материали по неефективен и неекологичен начин. 

Търсенето на строителни материали предполага и висока геолого – проучвателна активност. 

Най – много са доказаните запаси и ресурси от строителни материали през последните 5 години. 

 

VII. Скално – облицовъчни  материали 

За добив на скално-облицовъчни материали са дадени общо 32 концесии. Концесионери са 22 

фирми, от които 4 фирми имат по две концесии, една три и една – шест. Фирмата с най-голям брой 

концесионни участъци е “Седимент Приват” АД. Обект на добив са: варовици, мрамори, гранити; 

пясъчници; брекчо-конгломерати; реолити; гнайси и гнайсо-шисти. Добивът се осъществява само по 

открит начин, като производствената мощност на кариерите варира от 250 до 500 m3, a при малките 

кариери и от 2000 до 8000 m3/a за големите. Една или група кариери са свързани с преработвателни 

мощности за производство на крайни продукти.  



 

  

 

Минните предприятия с открит добив на скално – облицовъчни материали работят по 

съвременни технологични схеми на добив. Добив с „диамантени” въжени резачки, с верижни 

каменорезни машини и комбинирани технологични схеми, които позволяват минните работи да се водят 

достатъчно ефективно. Находищата на скално-облицовъчни материали в България са със среден 

рандеман на извличане на блокове около 28%. Това означава, че за постигане на добра ефективност 

минните предприятия добиващи скално – облицовъчни материали е необходимо да поддържат висок 

коефициент на извличане на блокове. Технологичното оборудване в кариерите позволява постигането на 

висок рандеман, но липсата на достатъчно квалифициран инженерен състав води до ниско ефективен 

добив на скални блокове. 

Преработващите мощности на скално – облицовъчни материали са в голямата си степен на 

високо технологично ниво, което води до постигане на много добри коефициенти на използване на 

добитата суровина съизмерими със световните (20 m2/m3). 

През последните 10 години търсенето на скално - облицовъчни материали е много добре 

изразено. В района на гр.Мездра са проучени над 15 площи за доказване на запаси от врачански варовик. 

Същата висока активност има и в други райони с доказани запаси от скално – облицовъчни материали – 

напр. в района на Ивайловград. 

  

VIII. Минни отпадъци 

Минните отпадъци, като остатък от добива и преработката на добиваните полезни изкопаеми 

могат да имат във времето различен статут в зависимост от състоянието на минните технологии. В 

определени случаи те могат да бъдат отнесени към групата на полезните изкопаеми, а натрупаните на 

определено място отпадъци с промишлено значение да образуват т.нар. техногенни находища. 

Разглеждането на картата на България, с нанесени на нея обекти с минно отпадъци показва, че 

много от обектите могат да  представляват техногенни находища. 

В годините, много обекти с насипани минни отпадъци на територията на рудници и мини бяха 

преработвани повторно, а запасите от други оползотворени. Например шламовите натрупвания на 

табани в района на Перник бяха напълно иззети, а шламът от преработката на въглища на територията 

на гр.Бобо дол и гр. Твърдица е обект на изземване и преработка. 

С развитието на технологиите за добив и особено за преработка на минни отпадъци става 

възможно добиването на метали с много по ниско съдържание на метал в минния отпадък. 

Към момента официално са дадени две концесии за преработка на минни отпадъци: концесия 

за добив на медни руди от находище “Цар Асен”, с концесионер фирма “Йонтех” ООД и концесия за добив 

на  производствени техногенни отпадъци от находище “Хвостохранилище Медет” с концесионер фирма 

“МБС” АД. Към “техногенните находища” са изградени преработвателни мощности за получаване на 

метали. Използваните съвременни технологии и технически средства могат да бъдат внедрени и на 

други обекти. При използване на технологични схеми на излужване по химичен и биохимичен начин в 

купове, ванно и др., могат да бъдат преработвани  минни отпадъци и добивани широка гама полезни 

изкопаеми  на метали и др. 



 

  

 

Високите цени на металите водят до завишено търсене на нови технологични решения за 

изземването на запасите блокирани в насипищата, формирани през последните 30 години. 

При добива на скално–облицовъчни материали остава близо 70 % отпадък, които може да бъде 

преработен до строителни материали.По този начин ще се постигнат два ефекта – ще се намали 

неефективното използване на полезни изкопаеми и ще се увеличи екологичния ефект върху околната 

среда. 



 

  

 

Заетост, динамика на броя, квалификацията и структурата на 
персонала 

Броят на заетите лица в сектор “Добивна промишленост” намалява от 33 911 души за 2002 г. на 26 

586 души за 2009 г. (намаление с 21,6%). В резултат от икономическата криза най-голямо е намалението 

на заетите лица от 29 903 души за 2008 г. на 26 586 души за 2009 г. (намаление с 11,1%). 

Аналогично е и намалението на средния списъчен брой на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение: от 40 383 души за 2000 г. на 26 124 души за 2009 г. (намаление с 35,3%). Най-голямо е 

намалението на средния списъчен брой на наетите лица от 29 611 души за 2008 г. на 26 124 души за 2009 

г. (намаление с 11,8%). 

В резултат от извършената приватизация и преструктуриране на добивната промишленост 

средният списъчен брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор 

намалява 3,6 пъти от 26 771 души за 2000 г. на  7 422 души за 2009 г. Най-значителни намаления на 

средния списъчен брой на наетите лица се наблюдават през 2001 г. (намаление с 15,6%), 2002 г. 

(намаление с 20,2%), 2005 г. (11 236 души – намаление с 25,7%), 2006 г. (8 763 души – намаление с 22,0%) 

и 2007 г. (7 547 души - намаление с 13,9%). 

Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в частния сектор нараства от 13 612 

души за 2000 г. на 22 163 души за 2008 г. (увеличение с 62,8%), след което, в резултат от икономическата 

криза, намалява на 17 702 души (намаление с 15,6%). Най-голямо е увеличението на средния списъчен 

брой на наетите лица от 15 594 души за 2004 г. на 18 113 души за 2005 г. (увеличение с 16,1%) и 20 852 

души за 2006 г. (увеличение с 15,1%). 

На фиг. 3 е показано движението на броя на наетите по трудов договор в минерално – суровинния 

отрасъл от 2000 до 2011 г. и произведената продукция за същия период. На тази фигура ясно се вижда 

повишената производителност на човешкия ресурс в бранша, което се дължи както на технологичното 

обновление за последните 10 години, така и на инвестициите в развитието на персонала, в обучения, 

подобряване на условията на труд и социалното отговорност на фирмите. 

Видно от долната фигура е и високата стойност на производителността на труда в минерално-

суровинния отрасъл. Тя е близо 2.5 пъти по висока от средната за индустриалния сектор – 59 857 лв. на 

един зает  



 

  

 

 

ФИГУРА 1НАЕТИ ПО ТРУДОВ ДОГОВОР /  ПРОИЗВЕДЕНА ПРОДУКЦИЯ  

 

Средната годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение лица в сектор “Добивна промишленост” през периода 2000-2009 г. нараства 

2,5 пъти от 4 419 лева за 2000 г. на 11 254 лева за 2009 г. (средногодишно увеличение с 11,1%). 

Най-голямо е увеличението на средната годишна работна заплата от 7 078 лева за 2006 г. на  8 

512 лева за 2007 г. (увеличение с 20,3%) и 10 153 лева за 2008 г. (увеличение с 19,3%). 

Общо за периода 2000-2009 г. заплатата на мъжете е с 4,3% по-високи от средната за 

сектора, а заплатата на жените -  81,5%. Средната годишна работна заплата на наетите жени е 

78,2% от тази на мъжете. 

Средната годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение лица в обществения сектор значително превишава тази в частния сектор 

(средногодишно с 40,7%). Най-голямо е това увеличение за 2007 г. – 68,0%, 2008 г. – 78,3% и 

2009 г. – 84,9%, като тенденцията е към увеличаване на маржина между работните заплати в 

обществения и частния сектор. 

Средната годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение лица в обществения сектор нараства 3,7 пъти от 4 542 лева за 2000 г. на 16 

765 лева за 2009 г. (средногодишно увеличение с 15,9%). Най-голямо е това увеличение от 9 

213 лева за 2006 г. на 12 163 лева за 2007 г. (увеличение с 32,0%)  и 15 119 лева за 2008 г. 

(увеличение с 24,3%). 

Средната годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение лица в частния сектор нараства 2,2 пъти от 4 176 лева за 2000 г. на 9 066 лева 

за 2009 г. (средногодишно увеличение с 9,2%). Най-голямо е това увеличение от 4 213 лева за 

2003 г. на  5 355 лева за 2004 г. (увеличение с 18,7%), както и от 6 180 лева за 2006 г. на 7 240 

лева за 2007 г. (увеличение със 17,2%) и 8 480 лева за 2008 г. (увеличение със 17,1%). 



 

  

 

Средната годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение лица в сектор “Добивна промишленост” превишава значително общата за 

страната. Средно за периода 2000-2009 г. увеличението е с 60,7%, като в обществения сектор 

това увеличение е 64,1%, а в частния сектор – 58,5%. 

Като продължение от фиг. 4 се явява и стабилното увеличение на доходите на работещите в бранша. 

Средната годишна заплата на заетите в отрасъла през 2011г. е била 13 681, като тя е най-висока в 

рудодобива – 16 820 лв. 

За периода от 2000 г. средната работна заплата се е увеличила с 310 %. Това показва една 

устойчивост на доходите и сигурност на заетите в целия минерално суровинен отрасъл.  

 

ФИГУРА 2  СРЕДНА ГОДИШНА ЗАПЛАТА 

 

 

 

Разходите на работодателя за труд на едно наето лице по трудово и служебно 

правоотношение в сектор “Добивна промишленост” през периода 2000-2009 г. нарастват 2,2 

пъти от 7 250 лева за 2000 г. на 15 778 лева за 2009 г. (средногодишно увеличение с 9,1%). Най-

голямо е увеличението на разходите от 10 597 лева за 2006 г. на 12 397 лева за 2007 г. 

(увеличение със 17,0%) и 14 315 лева за 2008 г. (увеличение с 15,5%). 

Разходите на работодателя за труд на едно наето лице по трудово и служебно 

правоотношение лица в обществения сектор значително превишават тази в частния сектор 

(средногодишно с 68,2%). Най-голямо е това увеличение за 2007 г. – 102,6%, 2008 г. – 104,8% и 

2009 г. – 109,9%, като тенденцията е към увеличаване на маржина между разходите на 

работодателя за труд в обществения и частния сектор. 
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Разходите на работодателя за труд на едно наето лице по трудово и служебно 

правоотношение лица в частния сектор нарастват 1,9 пъти от 6 406 лева за 2000 г. на 12 023 

лева за 2009 г. (средногодишно увеличение с 7,5%). Най-голямо е това увеличение от 6 912 лева 

за 2003 г. на  8 091 лева за 2004 г. (увеличение с 17,1%), както и от 8 563 лева за 2006 г. на 9 798 

лева за 2007 г. (увеличение със 14,4%) и 11 324 лева за 2008 г. (увеличение със 15,6%). 

Разходите на работодателя за труд на едно наето лице по трудово и служебно 

правоотношение лица в сектор “Добивна промишленост” превишават значително общите 

разходи за страната. Средно за периода 2000-2009 г. увеличението е с 81,4%, като в 

обществения сектор това увеличение е 93,0%, а в частния сектор – 70,3%. 

Разходите на работодателите за наетите лица по трудово и служебно правоотношение в 

сектор “Добивна промишленост” през периода 2000-2009 г. нарастват 1,4 пъти от 292 746 хил. 

лева за 2000 г. на 423 708 лева за 2008 г. (средногодишно увеличение с 4,1%). Най-голямо е 

увеличението на разходите от 313 778 хил.лева за 2006 г. на 362 535 хил.лева за 2007 г. 

(увеличение с 15,5%) и 423 708 лева за 2008 г. (увеличение с 16,9%), след което в резултат от 

икономическата криза намаляват на 412 141 хил.лева за 2009 г. (намаление с 2,7%). 

В резултат от извършената приватизация и преструктуриране на добивната 

промишленост разходите на работодателя за труд на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение лица в обществения сектор намаляват от 205 548 хил.лева за 2000 г. на 135 

222 хил.лева за 2006 г. (намаление с 34,2%), след което нарастват на 149 831 хил.лева за 2007 г. 

(увеличение с 10,8%), 172 734 хил.лева за 2008 г. (увеличение с 15,3%) и 187 287 хил.лева за 

2009 г. (увеличение с 8,4%). 

Разходите на работодателя за труд на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение лица в частния сектор нарастват 2,6 пъти от 87 198 лева за 2000 г. на 250 794 

хил.лева за 2008 г. (средногодишно увеличение с 11,6%). Значително увеличение на тези 

разходи се наблюдава през периода 2004 – 2008 г., след което намаляват на 224 854 хил.лева за 

2009 г. (намаление с 10,4%). 

Броят на предприятията от сектор “Добивна промишленост” през периода 2002-2009 г. 

нараства от 187 броя за 2002 г. на 373 броя за 2009 г. (увеличение с 99,5%). Най-голямо е 

нарастването на предприятията от 273 броя за 2006 г. на 307 броя за 2007 г. (увеличение с 

12,5%) и 353 броя за 2008 г. (увеличение с 15,0%). 

Най-голям е броят на предприятията с брой на заети лица до 9 души. Същите нарастват 

от 81 броя за 2003 г. (39,1% от предприятията в сектора) на 230 броя за 2009 г. (61,7%).  

Следва групата на предприятията с брой на заетите лица от 10 до 19 души. Техният брой 

нараства от 30 броя за 2003 г. (14,5% от предприятията в сектора) до 47 броя за 2009 г. (12,6%). 

Групата на предприятията с брой на заетите лица от 20 до 49 души нараства от 25 броя 

за 2003 г. (12,1% от предприятията в сектора) до 44 броя за 2009 г. (11,8%). 

Групата на предприятията с брой на заетите лица от 50 до 249 души намалява от 40 

броя за 2003 г. (19,3% от предприятията в сектора) до 34 броя за 2009 г. (9,1%). 

Най-малобройна е групата на предприятията с брой на заетите лица над 250 души. 

Техният брой намалява от 31 броя за 2003 г. (15,0% от предприятията в сектора) до 18 броя за 

2009 г. (4,8%). 



 

  

 

Броят на активните предприятия11 от сектор “Добивна промишленост” нараства от 261 

броя  за 2006 г. на 310 броя за 2007 г. (увеличение с 18,8%) и 344 броя за 2008 г. (увеличение с 

11,0%).  

 

КАДРИ   

Поради липса на изчерпателни данни за периода 2011 – 2012 година, анализът на 

възрастовата, образователната и професионално-квалификационната структура на заетите в 

сектор „Добивна промишленост“ е направен на база данни от НОИ за 3-годишен времеви 

диапазон: 2008 – 2010г. 

За периода 2008-2010 година, общият брой на заетите в сектор В „Добивна промишленост“ 

е намалял с 12,5%. 

 

ТАБЛИЦА 3  БРОЙ ЗАЕТИ ЗА ПЕРИОДА  2008  -  2010  Г. 

Код по 

КИД- 2008 

Сектор  2008г. 2009г. 2010г. 

В Добивна промишленост 31 753 29 964 27 796 

Източник: НОИ 

 

Броят и разпределението на заетите лица в сектор В „Добивна промишленост“ и неговите 

подотрасли с кодове по КИД – 2008: 05 Добив на въглища; 06 Добив на нефт и природен газ; 07 

Добив на метални руди и 08 Добив на неметални материали и суровини, е както следва: 

 

НАЙ-ГОЛЯМ БРОЙ ЗАЕТИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ТАБЛИЦА 4  БРОЙ ЗАЕТИ ЛИЦА ПО ПОДОТРАСЛИ 2008  -  2010  Г. 

Код по 

КИД- 2008 

Сектор  2008г. 2009г. 2010г. 

05 Добив на въглища 15 052 15 235 14 209 

06 Добив на нефт и природен газ 435 708 680 

07 Добив на метални руди 7 437 7 040 6 958 

08 Добив на неметални материали и 

суровини 

8 829 6 981 5 949 

 Общо за Сектор В Добивна 

промишленост 

31 753 29 964 27 796 

Източник: НОИ 

 

                                                 
11 Предприятие, което има оборот или заети/наети лица в рамките на референтния период, дори за ограничен 
период от време (един месец). 



 

  

 

2008 – 2010 год. се наблюдават в подотрасъл „Добив на въглища”  (предимно в Код по КИД-

2008 05.20 Добив на кафяви и лигнитни въглища), следван от подотрасли „Добив на метални 

руди” (основно Код по КИД-2008 – 07.29 Добив на руди на цветни метали) и „Добив на 

неметални материали и суровини”  (Код по КИД-2008 – 08.12 Добив на трошен камък, чакъл и 

пясък; добив на глина и каолин).  

Професионално-квалификационната структура на заетите лица в икономическа дейност 

„Добивна промишленост“, като разпределение на работещите по отделните  категории и брой 

за периода 2008-2010г. се характеризира със следното изменение: 

 преобладава броят на заетите в категориите „Квалифицирани производствени 

работници и сродни на тях” и „Оператори на машини и съоръжения” , което е 

следствие от характера на икономическия сектор и спецификата на добивните 

дейности. Същевременно и при двете категории се наблюдава намаление на заетите 

през 2010г. и 2009г. спрямо 2008г. , като по-значителното е при втората категория; 

 почти еднакво е равнището на броят на заетите в категориите „Техници и други 

приложи специалисти”, „Аналитични специалисти” и ”Административен персонал”. 

При всички категории е налице тенденция на намаление на броя на заетите в тях, 

като темповете са почти аналогични в категориите „Техници и други приложи 

специалисти” и ”Административен персонал”; 

 в периода 2008 – 2010г. се наблюдава спад от 7,8% в броя на заетите в категория , 

„Висши служители и ръководители“, а сред категориите, отличаващи се с по-високо 

образователно и квалификационно равнище, като  „Техници и други приложни 

специалисти”, намалението е с 10,2%;  

 сравнително по-нисък е темпа на намаление при категорията „Квалифицирани 

производствени работници” (9,0%), в сравнение с изменението при другите 

производствени категории - „Оператори на машини и съоръжения” (намаление с 

15,9%) и „Професии, не изискващи специална квалификация”, където се отчита 

значителен спад през 2010г. в сравнение с 2009г. – 21,1%. Тази тенденция оказва 

положително влияние върху качеството на заетостта в сектор „Добивна 

промишленост“.  

 
ТАБЛИЦА 5  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАЕТИТЕ В СЕКТОР ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ ГРУПИ 

Разпределение на заетите по 

професионални групи (бр. заети) 

2008г. 2009г. 2010г. 

Висши служители и ръководители 1 894 1 833 1 747 

Аналитични специалисти 1 373 1 397 1 386 

Техници и други приложни 

специалисти 

1 357 1 230 1 219 

Административен персонал 1 215 1 136 1 050 

Персонал зает с услуги за 677 775 778 



 

  

 

населението, охрана и търговия 

Квалифицирани производствени 

работници и сродни на тях 

8 510 8 085 7 740 

Оператори на машини и 

съоръжения и работници по 

монтаж на изделия 

10 450 9 213 8 790 

Професии, не изискващи 

специална квалификация 

5 944 6 036 4 760 

Без професионална група 327 255 324 

Източник: НОИ  

 



 

  

 

Условия на труд, нива на заплащане, допълнителни 
придобивки и стимули 

Минерално-суровинната индустрия по подразбиране е трудоемка индустрия и в тези условия 

правилното развитие и управление на човешкия капитал е един от основните фактори за просперитета 

на компаниите от бранша. 

 

В цяла Европа в последните няколко десетки години безопасността на работното място и здравето на 

персонала се разглеждат през призмата на по-високото ниво на комфорт и безкомпромисност на 

сигурността по отношение на човешкия фактор. С развитието на технологиите все по-голям дял се 

отнася до дистанционното управление на машини при високо ниво на опасност за живота и здравето на 

работещите. Категоричното становище на ЕК е, че колективните предпазни мерки и борбата с 

опасностите при източниците им са основополагащи принципи на превенцията 

Качеството в условията на труд се проследява като значително повишаване на производителността на 

труда и следователно икономическия растеж на компаниите и е едно от най-важните предпоставки за 

удовлетвореността на работещите. Това води до по-високи нива на заетост, просперитет на регионите, 

по-висок стандарт на минните общности.  

Множество доказателства сочат, че при компании, които инвестират в човешкия капитал, чрез 

повишение на качеството на условията на безопасност и здраве при работа, повишаване на 

квлификацията им, повишаване на стандарта на живот чрез повече и по-добри социални придобивки 

икономическия растеж на тези компании, социалния стандарт и заетостта в тези региони са на по-високо 

ниво. 

В този раздел се разглеждат получени резултати от анкета, направена между членовете на Българска 

минно-геоложка камара. 

Дейности на отделите по безопасност и здраве при работа; 

 

В компаниите от минерално-суровинната индустрия структурите и окомплектоването на службите 

„Безопасност и здраве при работа” са много разнородни. Те са изградени в зависимост от 

необходимостите на съответните предприятия за покриване на нуждитепо контрол и превенция на 

здравето , безопасността и обучението на персонала. Това, което всички анкетирани декларират е, че 

навсякъде органите побезопасност са щатни служители в предприятието. 

 

В малките предприятия органите по безопасност обикновено са съставени от едно лице с висше 

образование и професионален опит по безопасност най-малко 4 години. В някои фирми щата се допълва 

с още един служител, който е със техническо образование и отговаря за оперативната работа на отдела. 

Ръководителят в тези фирми, обикновено е и част от ръководството на фирмата и съвместява и друга 

длъжност, например: Ръководител „Човешки ресурси”. Трябва да се направи и още едно разграничение 

между фирмите, които са самостоятелни юридически единици и тези, които имат по-голяма структура, 



 

  

 

фирма майка. Обикновено в тези фирми, които са в структурата на по-големи корпорации задълженията 

на органа по безопасност е съставен от един човек, като този служител може да съвместява и други 

функции. Това е възможно, защото всички решения, правила, обучения,  и др. се взимат на друго ниво. 

 

В средните предприятия говорим вече за структура в самото предприятие на службите по безопасност 
и здраве. В някои компании те са самостоятелна единица, подчинена директно на изпълнителния 
директор, а на други места са подчинени в дирекция или отдел.  

В тези фирми щата на тази служба е между 2 и 4 служители, като те са директно отговорни за дейностите 
по безопасност на предприятието. Предприятието може да включва един или няколко структурни 
единици или обекта.  

Нивото на образование е висше за ръководителя и опит с повече от 10 години трудов стаж по 
безопасност и висше или средно-техническо за инспекторите по ЗБР. Опита на инспекторите следва да е 
най-малко 3 години стаж в съответната работна среда. 

 В тези фирми анкетираните лица декларират, че няма съвместяване на дейности по безопасност с други 
в предприятието. 

 

Във всички анкетирани от големите предприятия службите по безопасност и здраве са структурирани, 
като към тях има и организирана минно-спасителна служба. В някои компании МСС са самостоятелна 
единица, подчинена директно на служвата по охрана на труда и безопасност при работа, а на други места 
са подчинени в други дирекции или отдели.  

В тези фирми щата на тази служба е между 5 и 12 служители, като те са директно отговорни за 
дейностите по безопасност на предприятието. Щатното разписание на службата е съобразено с 
размерите и спецификата на обекта/обектите. Предприятието може да включва един или няколко 
структурни единици или обекта.  

Нивото на образование е висше за ръководителя и опит с повече от 10 години трудов стаж по 
безопасност и висше или средно-техническо за инспекторите по ЗБР. Опита на инспекторите следва да е 
най-малко 3 години стаж в съответната работна среда. От анкетираните дружества се вижда, че службите 
по ОТ и Б в тези предприятия нивото на образование е много високо, като повече от 50% от персонала е с 
висше техническо образование. Минно-спасителната служба в компании е съобразена с необходимостта 
от бърза и адекватна реакция при опазване на здравето и живота на работниците и служителите. Щата 
на МСС е между 8 и 15 специално подготвени спасители. Няма подадена информация за нивото на 
образование на спасителите. 

В тези фирми анкетираните лица декларират, че няма съвместяване на дейности по безопасност с други 
в предприятието. Има само един случай, където се осъществява технически надзор на съоръжения с 
повишена опасност и водене на класифицирана информация. 

 

В анкетата компаниите са дали няколко предложения за подобряване на дейността на службите: 

 по-детатйлно формулиране на задълженията по БЗР в длъжностните характеристики на 
преките ръководители на звена (цехове, отдели). По този начин ще се улесни 
взаимодействието между отдел ЗБР и останалите структури в групата фирми. 

 осъвременяване на правилниците по безопасност на труда, касаещи добив и преработка 
на полезни изкопаеми, минно-спасителна дейност, взривни работи; 

 нулева толерантност към нарушаване на правилата за безопасни и здравословни условия 
на труд 



 

  

 

 подобряване на комуникацията между членовете на БМГК по въпроси на безопасността, 
добри практики, иновации; 

 да се правят ежегодно след прегледа от Ръководствата на доклада за функциониране на 
ИСУ. 

 обособяване на собствена Служба по трудова медицина вместо ползване услугите на 
външна СТМ по договор. 

 

 

 

 



 

  

 

Потенциал за развитие – силни и слаби страни, възможности 
на сектора за увеличаване на производството и ръст в 
показателите 

Силни страни  
 
Наличие на подземни богатства от всички групи и голям брой потенциални обекти за проучване. 

Богат опит и традиции при търсенето, проучването, добива и преработката на подземни богатства. 

Предприятията от сектор “Добивната промишленост” като цяло са рентабилни и конкурентни на тези от 
бранша в Европейския съюз. 
Брутната добавена стойност на едно заето лице в сектор “Добивна промишленост” нараства и е 
значително по-висока от общата за икономиката в страната и индустрията. 

Минната индустрия в цифри през 2013 г. Средно-годишно: 

 Произведена продукция – около 4% от брутния вътрешен продукт на страната от отдадени на 

концесия 0,9 % от територията на страната; 

 Износ - над 2600 милиона щатски долара; 

 100 % осигуряване на варовика за сероочистващите инсталации на ТЕЦ; 

 около 40% (през 2012 г.) от  общо  произведената електроенергия в страната се пада на термични 

централи, захранвани с български въглища; 

 Брой заети - около 30 000 души  пряко и около 120 000 в обслужващи бранша дейности. 

Наличие на специфичен геофонд за подземни богатства - добра геоложка изученост и информационна 

осигуреност. 

Голям потенциал за намиране на нови находища на минерални суровини (Cu, Au и др.) 

Потенциал за разработване на нетрадиционни суровини – различни видове полезни изкопаеми от 

групата на индустриалните минерали. 

Осигуряване на приходи в държавния бюджет, обществените фондове, данъци, такси и т.н. 

Социални ефекти - осигуряване на работни места не само в минната  индустрия, но и в металургия, 

химия, машиностроене т.н. Минната индустрия дава силен тласък на социално-икономическото развитие 

и благосъстояние на общините, на чиято територия са открити и се добиват подземни богатства.  

Добър потенциал за реализация на вътрешния и външните пазари (само за отделни групи подземни 

богатства). Нарастващи потребности от суровини и енергия в национален мащаб. 

Лесен достъп до Европейските пазари. 

Налице са изпълнителски, ръководни и научно – изследователски кадри и институции за тяхната 

подготовка. 

 



 

  

 

Слаби страни 

Липса на национална стратегия и политика в сектора. 

Развитието на минната индустрия е силно свързано с развитието и конкурентоспособността на 

отраслите по технологичните вериги след проучването, добива и  преработка на подземните богатства,  

като металургия, строителство, химия, машиностроене и др. 

Непригодна статистическа информация за целите на прогнозиране на търсенето (потреблението) на 
подземни богатства (с изключение на енергийните суровини). 
 
Значими територии попадат в зоните на „Натура 2000”, което създава ограничения и налага 
провеждането на допълнителни процедури от кандидатите за получаване на права за търсещо-
проучвателни и добивни работи в тези територии. 
Конкуренция с други ползватели на земята, като строителството, селското стопанство, туризъм, 
опазване на природата и др. 

Създава рискове които могат да се управляватза качеството на   околната среда като: замърсяване на 

въздуха (предимно прах), шум, замърсяване на почвата и водата и въздействието върху нивото на 

подземните води, разрушаването или временно нарушаване на релефа и ландшафта и визуалното 

въздействие върху околния пейзаж до рекултивирането им.  

Потенциални отрицателни социални ефекти при дейност, несъобразена с рисковете за околната среда и 

отражението им върху хората. 

Рискове от крупни аварии и инциденти. 

Нелоялна конкуренция. Наличие на сив и незаконен добив на строителни, скалнооблицовъчни 

материали и индустриални минерали. 

Недостатъчно използване на наличните насърчителни средства, предоставяни от различни европейски 

програми. 

Дълъг срок на инвестиционния процес от проучването до реализацията на минни проекти. 

Недостатъчна информираност за запознаване на обществото със значимостта на отрасъла. 
 
Липса на политики в областта на планирането на потреблението на подземните богатства. 

Слаба осигуреност с нефт, газ и високоенергийни въглища. 

Вътрешният пазар е силно зависим от външни въздействия. 

Колизия на Закона за подземните богатства с други нормативни документи с определящо значение за 

бранша. 

Недостатъчно използване на научния потенциал на страната (висши училища и БАН).   

 

Опасности  

Голям пазарен риск, особено за борсовите продукти. Циклично повтарящи се периоди на по-ниски и по-

високи цени с големи амплитуди. 

Природен риск от непотвърждение на полезни компоненти и стихийни бедствия. 



 

  

 

Риск от липса на пазарен баланс (търсене/предлагане) при строителните материали, в следствие на 

небалансирани процеси за търсене и проучване на тези материали. 

Затруднен достъп до наличната статистическа информация в МИЕ и НСИ. Липса на публикуван каталог 
за информацията в Националния геоложки  фонд.  
Липса на комуникативност, нежелание за диалог по дискусионни въпроси и враждебно отношение от 
страна на някои неправителствени природозащитни организации. 
Неефективни комуникации с потенциални инвеститори, заявили интерес за търсене и проучване. 
 
Конфликти със: 
защитени зони по НАТУРА 2000; енергийни мрежи,  проектни трасета от системата на националната 
пътна и жп инфраструктура, както и с плановете за развитие на териториите, приети от местната власт. 
 
Затруднен достъп до земя. 

Силно динамична и слабопрогнозируема финансова и икономическа външна среда със силно влияние и 

въздействие върху националното ни стопанство. 

Финансови сътресения в голяма част от страните от ЕС. 

Ограничен достъп до кредитни капитали и високи цени на капитала. 

Свито потребление на местни скалнооблицовъчни материали и необходимост от защитни мерки спрямо 

внос от държави не членове на ЕС. 

Риск, свързан със значителни инвестиции за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд на 

работещите. 

Значителни инвестиции за опазване на околната среда и рекултивация. 

Значителен риск от нелоялна конкуренция под формата на незаконни добивни дейности. 

Риск от липса на ясна и прозрачна регулаторна рамка, свързана с различни аспекти от управлението на 

подземните богатства. 

Влиянието на външни и вътрешни политически, икономически, социални и екологични фактори върху 
икономиката на страната и тяхното отражение върху индустрията, транспорта, строителството и др. 

 

 

Възможности 

Осъзната необходимост на ниво ЕС за оценка и използване на минерално-суровинния потенциал на 
страните членки. 

Непрекъснато растящо световно и национално потребление на суровини и енергия. 

Разработване на нови или модифицирани стари междинни и крайни продукти. 

Високо търсене на металите, нефта и газа на световните пазари. 

Бързо развитие на производствените технологии, минна и преработвателна  техника. 

Достъп до външни инвестиции и окрупняване на бизнеса (вертикална интеграция) в отрасъла. 



 

  

 

Наличие на незаета работна ръка в някои региони. 
 
Разработване на нетрадиционни суровини. 
 
Използване на „зелени” технологии. 
 
Развитие на техниката и технологиите, създаващи възможности за екологично и здравословно-
безопасно производство, както и за проучване и добиване на все по-трудно достъпни подземни 
богатства, на все по-големи дълбочини и с все по-ниски съдържания на полезни компоненти. 
 
Внедряване на водещи световни и европейски технологии в добива и преработката на подземни 
богатства, за повишаване извличането на полезни компоненти и намаляване на загубите при добива и 
преработването. 
 
Използване на финансовите възможности на Европейския Съюз за развитие на минния отрасъл. 
 

Използване на европейските практики за хармонизиране на минния отрасъл на България. 

Създава се възможност за подготовка на висококвалифициран персонал за всяко конкретно направление 

от отрасъла. 

Повишаване на заетостта и стандарта на живот на населението. 

Осигуряването на балансиран икономически и екологично-отговорен подход към проучването, добива и 
преработването, с цел устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия. 
 
Добиване на енергийни суровини от нетрадиционни източници (напр. газ от шисти или нефт от битумни 
скали или пясъчници), чрез използване на водещи световни технологии и при строго съблюдаване на 
законодателството за опазване на околната среда. 
 
Развитие на производства на продукти с по-голяма добавена стойност по технологичните вериги след 
добива и преработването на подземни богатства. 
 
Ефективното събиране и рециклиране на отпадъците по цялата технологична верига на преработката на 
метални, петролни и други продукти във всички индустрии по веригата след добива. 
 
Рециклирането и оползотворяването на строителни отпадъци и вторични материали. 
 
Оползотворяване на суровините в минните отпадъци 
 
Създаване на адекватна нормативна уредба по отношение на отрасъла, осигуряваща ефективен и 
балансиран достъп до подземни богатства и опазване на околната среда и съобразена с принципите на 
публичност, прозрачност, равнопоставеност и конкуренция при предоставяне на права за търсене, 
проучване и добив на подземни богатства. 
 

Създаване на адекватна и ефективна нормативна уредба по отношение на планиране ползването и 

урегулиране на територията при предоставени права. 

   



 

  

 

Краткосрочни и средносрочни мерки за постигане на растеж, 
заетост и доходи (индустриално възраждане)    
  

Устойчиво развитие на минната индустрия, чрез осигуряване на балансиран икономически, социално и 

екологично отговорен подход към проучването, добива и преработката на подземни богатства: 

1. Стабилност на законодателството - създаване на ясни, стабилни и предсказуеми условия и 

регулаторни политики за улесняване на инвестициите и мерки за предотвратяване на незаконен добив.  

2. Признаване на решаващата роля на инвестициите в минния отрасъл за икономическото развитие на 

страната.  

3. Конкурентоспособност – насърчаване на лоялна конкуренция, създаване на ясни и прозрачни правила 

за предоставяне на права.  

4. Насърчаване на миннодобивните предприятия за рационализиране на техните дейности. 

5. Разработване на ефективни технологии за осигуряване на рационален добив и оптимално 

оползотворяване на невъзобновяемите природни ресурси.  Насърчаване повишаването на извличане на 

полезни компоненти и намаляване на загубите при добива и преработката. Насърчаване комплексното 

оползотворяване на подземните богатства и получените минни отпадъци при добива и преработката им. 

6. Насърчаване развитието на производства на продукти с по-висока добавена стойност по 

технологичните вериги след добива и преработката на подземни богатства. Увеличаване на износа на 

крайни продукти на база подземни богатства. 

7. Прилагане на методи за търсене и проучване и технологии за добив и преработка, осигуряващи 

рентабилна експлоатация на находища с по-ниски съдържания на полезния компонент. 

8. Опазване на околната среда, чрез оптимално съхраняване на екологичната цялост на райони, в които 

има добивни дейности и прилагане на технологии, водещи до намаляване генерирането на отпадъци от 

минната индустрия и тяхното оползотворяване.  

9. Опазване на земните недра, чрез рационално използване на подземните богатства на всеки етап -  

проучване, добив и първична преработка.  

10. Възстановяване на околната среда и подобряване на екологичната обстановка около стари и 

изоставени обекти от добива и първична преработка на подземни богатства. 

11. Стимулиране на управлението на минните отпадъци чрез преработката им  и намаляване обемите на 

трайно съхраняваните. 

12. Устойчиво развитие на регионите, в които е съсредоточена минна индустрия, по време и след 

приключване експлоатацията на находищата.  

13. Насърчаване и създаване на безопасни работни места, справедливо и достойно трудово 

възнаграждение в минната индустрия.  



 

  

 

14. Поддържане на информационни, образователни и комуникационни програми и зачитане правата на 

местните общности. 

15. Повишаване на квалификацията и подготовка на кадри за минната индустрия. 

 

Конкретни мерки: 

1. Насърчаване на геолого-проучвателната дейност в страната, черноморската акватория и чужбина, 

чрез усъвършенстване на нормативната база за управление и финансиране на дейността. 

2. Създаване на условия и стимули за прилагане на модерна наземна и дистанционна апаратура при 

провеждане на регионални геоложки и геофизични изследвания. 

3. Насърчаване на търсенето на нови типове минерални суровини и находища. 

4. Поддържане на геоложка база данни и информационни системи в съответствие с изискванията на ЕС 

и прилагане на цифровизацията и ГИС технологиите в обработката на наличната геоложка 

информация.  

5. Разширяване и интензифициране на изследователските и търсещо-проучвателни работи за 

откриване на нови медни, златни и оловно-цинкови находища, с цел увеличаване на добивните и 

преработвателни мощности на предприятията за преработка на руди на цветните и благородни 

метали.  

6. Повишаване ефективността при добива и преработката на руди на цветните и благородни метали и 

насърчаване производството на продукти с по-висока добавена стойност по технологичната верига.  

7. Интензифициране модернизацията на съществуващите производствени мощности за добив и 

преработка на оловно-цинкови руди. 

8. Насърчаване търсенето и проучването на стратегически суровини от изключителна важност за 

Европа, в съответствие с Европейската инициатива за суровините 

9. Разширяване гамата на добиваните индустриални минерали. 

10. Достигане изискванията на световните стандарти за качество, с цел разширяване възможностите за 

износ на произведените продукти от индустриални минерали.  

11. Насърчаване търсенето, проучването и добива при прилагане на водещи световни и европейски 

технологии за добив и практики за опазване на околната среда.  

12. Оценка на възможностите за подземно въглищно газифициране при нерентабилни или 

невъзможност за прилагане на традиционни минни методи. 

13. Подобряване на безопасността и здравето при експлоатацията на подземните въглищни мини. 

14. Постигане на баланс между търсене и предлагане на пазара за инертни материали, чрез контрол на 

натовареността на територията на страната с кариерни дейности. Подобряване на инвестиционната 

среда и конкурентността на пазара и опазване на околната среда. 



 

  

 

15. Ограничаване на нелоялната конкуренция и негативните социално-икономически и екологични 

въздействия от добива на инертни материали от речните легла, чрез преустановяване на 

разрешителния режим за тези дейности, съгласно Закона за водите. 

16. Устойчиво разработване на строителни материали, опазване на земните недра и околната среда и 

ограничаване на негативните социално-икономически ефекти от незаконни добивни дейности. 

17. Възстановяване количествените показатели на добива на скалнооблицовъчни материали съобразно 

конюнктурата на пазара и въвеждане защитни мерки срещу внос от държави  нечленове на ЕС на 

материали, които се произвеждат в страната. 

18. Намаляване себестойността на произвежданите скалнооблицовъчни материали чрез въвеждане на 

модерни технологии за добив и обработка на скални блокове и максимално ефективно използване 

на добитите скални блокове. 

19. Създаване на нови декоративни марки скалнооблицовъчни материали и налагането им на 

вътрешния и европейските пазари. 

20. Създаване на условия и насърчаване оползотворяването на минните отпадъци  в пътното 

строителство и за брегоукрепване. 

21. Устойчиво управление на минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните 

богатства. 

22. Прилагане на йерархия при управлението на минните отпадъци, при спазване на следните 

приоритети: 

o Предотвратяване образуването на отпадъци от минната индустрия, чрез прилагане на методи и 

технологии за извличане и преработка на подземните богатства, които свеждат до минимум 

произвеждането на отпадъци; 

o Насърчаване оползотворяването на отпадъците; 

o Екологосъобразно обезвреждане на минните отпадъци в съответните категории съоръжения за 

минни отпадъци. 

23. Въвеждане на законодателни промени с оглед пълното хармонизиране на националното 

законодателство, регламентиращо управлението на минните отпадъци със законодателството на ЕС 

в областта. 

24. Реализация на проекти за отстраняване на стари екологични щети на депа за отпадъци от затворени 

мини, собственост на държавата. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Информация за БМГК и ФНСМ 

ФНСМ към КНСБ 

[Адрес, град, област, пощенски код] 

Тел. 9950424 

Факс 9024637 

www.bmgk-bg.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


