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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

ПРОДУКТИ 2009 г.        2010 г.         2011 г.     2011/2010
А. Производство, хил.тона
1. Валцувани метали 968                 896                1 115      124,4 %
• дълги продукти 665                 612                   814  133,0 %
• плоски продукти 303                 284                   301               106,0 %
2. Изделия от ВЧМ 113                   68                     80 117,6 %
============================================================
Б. Реализация, хил.тона
1. Валцувани продукти 1 340            1 091               1 150           
• вътрешен пазар 490              316                   242  21 %
• износ 850              775       908                79 %
2. Изделия от ВЧМ 129               60                     71
• вътрешен пазар 38                35                     38                53 %
• износ 91               25      33                47 %
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Б. Цветна металургия
Продукти 2009 г.     2010 г.      2011г.     2011/2010
А. Производство, хил.тона
1. Електролитна мед 197          216            226         104,8 %
2. Олово на блок 83            82              72 88,0 %                 
3. Цинк на блок 93            91               90            98,6 %
4. Прокат от ТЦМ 28            43               57   133,0 %
5. Алуминиев прокат 66            64               67        104,1 %  
Б. Реализация, хил.тона
1. Електролитна мед, в т.ч.              200           204             230        100,0 %
• износ 175           168        190         82,6 %
2. Олово на блок, в т.ч.                     81             82                 68      
• износ 77              75        60         88,0 %
3. Цинк на блок, в т.ч.                      76              68                 83
• износ 71              62     67         80,7 %
4. Прокат от цветни метали,в т.ч.    85            107               124
• износ 75             97      113        91,1 %
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България днес:

Територия - 111 хил.кв.км
Население - 7 364 570 души
Брутен Вътрешен Продукт – 75 265 мил.лева (38 млрд.евро)

/2011 г. - текущи цени /
Средна работна заплата в страната – 381 евро
Минимална работна заплата в страната – 146 евро
Минимална заплата в металургията – 227 евро
Средна работна заплата в металургията – 680 евро
Произведена продукция на 1 зает: 

в промишлеността - 80 хил.лева
в “Производство на метали” – 468 хил.лева

Създадена добавена стойност от 1 зает:
- в преработващата промишленост – 15 хил. лева
- в “Производство на метали” - 33 хил.лева
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Социален диалог –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 икономическите показатели и финансовото състоянието
- Запознаване с общи проблеми на сектора и на отделни фирми,  
отразяващи се негативно на производството

- Организиране на мероприятия, подготовка на становища в подкрепа и
защита на сектора, за запазване на работните места
- Подготовка и общи действия за промени в нормативната уредба
- Изграждане на съвместни структури по проблемите на обучението и
квалификацията на работната сила и оценка на неговите компетенции и
умения за работата (СКС)

- Организиране и съвместно участие в професионални чествания на
национално и фирмено ниво
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Социалният диалог и партньорството със синдикатите –
важен фактор за решаване на проблемите в днешния

глобален свят
Какво постигаме:

Развитие, чрез споделяне на еднакви ценности и
поставяне на общи цели и приоритети!
Конкурентноспособност на основа на съвместни
действия и използване капацитета и ресурса на цялото
производство, на неговите материални активи, на
финансовия и човешки капитал!
Да не забравяме, че заедно може да постигнем повече, 
да не допуснем изместване на индустрията от Европа и
Балканите в трети страни и други региони!
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