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Металната индустрија на Република Бугарија

Производствените активности:
Црна металургија – производство на челик и челични производи
(Шифра 24.1, 24.2 и 24.3 од НКД)

Обоена металургија – производство на бакар, цинк, олово, валани
(Шифра 24.4 од НКД)     производи, производи од обоени метали, 

племенити метали и хемиски производи

Леење на метали – производство на одливки од сурово железо и
(Шифра 24.5 од НКД ) челик, од обоени метали и легури



РЕЗУЛТАТИ ВО СЕКТОРОТ ВО 2011 г.:

А. Црна металургија – 2011 г., раст во однос на 2010 г.
• Течен челик – 880 илј. тони ( 116 % ) 
• Валани производи – 1 005 илј. тони ( 112 % ), вкл.

- рамни валани производи - 290 илј. тони (102 % )     
- долги валани производи - 815 илј. тони ( 133% )

• Останати производи - 91 илј. тони ( 137 % )
Б. Обоена металургија – 2011 г., во однос на 2010 г.

• Електролитски бакар – 223 илј. тони ( 116 %)
• Олово во блок – 76 илј. тони ( 92 % )
• Цинк во блок – 96 илј. тони ( 105 %) 
• Валани производи
од бакар и легури – 64 илј. тони ( 150 %)

• Алуминиумски
валани производи – 83 илј. тони ( 106 % )
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Показатели
2008 г.        2009 г.          2010 г.

1. Број на претпријатијата - вкупно 222              209                193
вкл.  црна металургија 57                47                  48

обоена металургија 38                40                   41
леење на метали 127              114                104

2. Број на персоналот - вкупно 21 913           16 214          13 177
црна металургија 10 195            6 694            3 680
обоена металургија 5 429            5 189            5 161
леење на метали 6 287            4 331            4 336

3. Дел од вработените
во индустријата, %     2,6                2,1               1,8

4. Дел од индустриската продукција, %   11,0             10,4               11,3
5. Удел во вкупниот извоз на стоки, %      20                16                 18
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Социјален дијалог - применувани форми на партнерство
како алатка за балансирање на интересите на

работодавачите и работниците
Регуларни / постојани форми на социјален дијалог
Се засновува на усвоено европско и национално законодавство
- Организирање на преговори за склучување на Колективни договори на

ниво на дејност
- Заедничко учество во трипартитните индустриски совети за услови за

работа и социјална соработка кон Министерството за економија, 
енергетика и туризам

- Спроведување на заеднички активности - за работните услови, здрава и
безбедна работна средина, известување за резултати од проверки
спроведени од овластени државни органи и др.

- Соработка со Комитетите за услови на работа и Групите за услови на
работа

- Учество во заеднички проекти за зголемување на капацитетот на
социјалните партнери во преговарачкиот процес



Нови, нетрадиционални форми на социјално партнерство

- Дискусија за состојбата на секторот и производствените индикатори
- Запознавање со заедничките проблеми на секторот и на одделни
компании кои негативно влијаат врз производството
- Организирање на заеднички форуми, подготовка на мислења и
приговори до различни институции за поддршка и заштита на секторот, 
односно за зачувување на работните места
- Подготовка на заеднички мислења за промени во законската регулатива
- Создавање на заеднички структури за работа по проблемите на
квалификацијата на работната сила и оценка на способностите и
вештините (СКС)
- Организирање и заедничко учество во професионални прослави на
национално ниво и на ниво на компанија
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Зошто се потребни социјалниот дијалог и
партнерството во денешниот глобален

економски свет?

За да се развиваме, а не само да преживуваме! 
За да бидеме конкурентни на европскиот и глобалниот
пазар - на пазарот на стоки, на услуги,  за
привлекување на нови странски инвестиции и капитал, 
на пазарот на труд! 
За да ја сочуваме индустријата во Европа и на
Балканот, да не го дозволиме нејзиното преместување
во трети земји и далечни региони! 
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