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Металургичната индустрия на Р.България

Обхват на производствените дейности:
Черна металургия - производство на стомана и стоманени продукти
(КОД 24.1, 24.2 и 24.3 от НКИД)

Цветна металургия – производство на мед, цинк, олово, прокат и
(КОД 24.4 от НКИД)    изделия от цветни метали, благородни метали и

химически продукти

Леене на метали – производство на отливки от чугун и стомана, от
(КОД 24.5 от НКИД)   цветни метали и сплави



РЕЗУЛТАТИ В СЕКТОРА ПРЕЗ 2011 г.:

А. Черна металургия – 2011 г., ръст спрямо 2010 г.
• Течна стомана – 880 хил.тона ( 116 % ) 
• Валцувани продукти – 1 005 хил.тона ( 112 % ), в т.ч.

- плосък прокат - 290 хил.тона (102 % )     
- дълъг прокат - 815 хил.тона ( 133% )

• Изделия - 91 хил.тона ( 137 % )
Б. Цветна металургия – 2011 г., спрямо 2010 г.

• Електролитна мед – 223 хил.тона ( 116 %)
• Олово на блок – 76 хил.тона ( 92 % )
• Цинк на блок – 96 хил.тона ( 105 %) 
• Прокат от мед и сплави – 64 хил.тона ( 150 %)
• Алуминиев прокат – 83 хил.тона ( 106 % )
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Показатели
2008 г.        2009 г.          2010 г.

1. Брой на предприятията, общо 222              209                193
в т.ч черна металургия 57                47                  48

цветна металургия 38                40                   41
леене на метали 127              114                104

2. Брой на персонала, общо 21 913           16 214          13 177
черна металургия 10 195            6 694            3 680
цветна металургия 5 429            5 189            5 161
леене на метали 6 287            4 331            4 336

3. Дял от заетите в промишлеността, %     2,6                2,1               1,8
4. Дял от промишлената продукция, %     11,0             10,4               11,3
5. Дял в общия стоков износ, %                   20                16                 18
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България днес:
Територия - 111 хил.кв.км
Население - 7 364 570 души
Брутен Вътрешен Продукт – 70 474 мил.лева (36 млрд.евро)
/2010 г. - текущи цени /
Средна работна заплата в страната – 350 евро
Минимална работна заплата в страната – 138 евро
Минимална заплата в металургията – 205 евро
Средна работна заплата в металургията – 600 евро
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Социален диалог – прилагани форми на партньорство, като
инструмент за балансиране на интересите на работодатели и

работници
Регулярни/постоянни форми на социален диалог
Базира се на прието европейско и национално законодателство
- Организиране на преговори за сключване на БКТД
- Съвместно участие в тристранните браншови съвети по условия на

труд и по социално сътрудничество към МИЕТ
- Провеждане на общи мероприятия – по условията на труд, 

здравословна и безопасна работна среда, отчитане резултати от
проверки от оторизирани държавни органи и др.

- Съвместна работа в КУТ и ГУТ
- Участие в съвместни проекти за повишаване капацитета на

социалните партньори в преговорния процес



Нови, нетрадиционни форми на социално партньорство

- Обсъждане състоянието на сектора и производствените показатели
- Запознаване с общи проблеми на сектора и на отделни фирми,  
отразяващи се негативно на производството

- Организиране на общи форуми, подготовка на становища и възражения
до различни институции в подкрепа и защита на сектора, респективно
за запазване на работните места

- Подготовка на общи становища по промени в нормативната уредба
- Изграждане на съвместни структури за работа по проблемите на
квалификацията на работната сила и оценка на неговите компетенции и
умения за работата (СКС)

- Организиране и общо участие в професионални чествания на
национално и фирмено ниво
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Социалният диалог и партньорството със
синдикатите – фактори за решаване на

проблемите в днешния глобален икономически
свят

За да се развиваме, необходимо е да споделяме общи
цели и идеали!
Съвместните усилия на капитала и на трудовите
ресурси могат да гарантират конкурентноспособност
на европейския и глобален пазар!
Заедно не трябва да допуснем изместване на
индустрията от Европа и Балканите в трети страни и
други региони!
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