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БЪЛГАРСКАТА МЕТАЛУРГИЯ ПРЕЗ 2017 г. 
 

 

   9.6 млрд. лв.         1.1 млрд. лв.           13 400 души 
       продукция                        добавена стойност                         пряко заети 

 

   4.2 млрд. лв.          8.0 млрд. лв           60 000 души 
           инвестиции                                   износ                                   непряко заети   

 

 

ПРОМИШЛЕНА ПРОДУКЦИЯ 

Преработващата промишленост, общо – 74.742 млрд. лв.          

        в т.ч. Производство на основни метали – 9.558 млрд. лв.          

    дял от преработващата продукция - 12.8 %  

 

           Структура по     

                 дейности:                                                        

 

                   

 

 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ 

Преработващата промишленост, общо – 15.169 млрд. лв.          

          в т.ч. Производство на основни метали  - 1.094  млрд. лв.          

          относителен дял - 7.2 % 

Добавена стойност на 1 зает: 

Преработваща промишленост, средно  - 27.8 хил. лева 

          Производство на основни метали, средно -  81.7 хил. лева 

          в т.ч. цветна металургия - 145.3 хил. лева 

 

 
 

 

 

 

черна металургия –  20 % 

цветна металургия – 77 % 

леене на метали – 3 % 

ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ЕДИН ЗАЕТ В МЕТАЛУРГИЯТА 

СЪЗДАВА ТРИ ПЪТИ ПО-ВИСОКА СТОЙНОСТ ОТ СРЕДНАТА ЗА 

ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ.                                        

В ЦВЕТНАТА МЕТАЛУРГИЯ Е  ПЕТ ПЪТИ ПО-ВИСОКА. 

БЪЛГАРИЯ ИМА ВИСОКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВОТО 

И ПРЕРАБОТКАТА НА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ И СПЛАВИ. 
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ИЗНОС 

Износ на стоки от страната, общо – 52.200 млрд. лв.          

           в т.ч. метали и метални продукти  - 8.025 млрд. лв.          

           относителен дял в общия износ - 15.4 % 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОИЗВЕДЕНА ПРОДУКЦИЯ 

Валцувани черни метали (Стомана Индъстри, Промет Стиил) - 909 хил.тона 

Анодна/катодна мед (Аурубис България) - 375 хил.тона/ 228 хил.тона 

Олово (блок и сплави) - (КЦМ, Монбат Рисайклинг, Ел Бат) - 103 хил.тона 

Цинк - (КЦМ) - 74 хил.тона 

Прокат от тежки цветни метали (София Мед) - 72 хил.тона 

Алуминиев прокат (Алкомет, Етем България) - 91 хил.тона 

Огнеупори - (Рефран, Шамот ЕЛ ПЕ) - 3600 тона 

 

 

 

 

 

 

 
 

СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА (НСИ): 

  

  

      преработваща промишленост - 923 лв. 

      черна металургия - 1440 лв 

      цветна металургия - 1780 лв.  

            

 
 

 

                 ДЯЛ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕТАЛИ ОТ ОБЩОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕС(28): 

 

 

 

     

ВЪНШНОТЪРГОВСКИЯТ ОБОРОТ НА МЕТАЛИ ФОРМИРА 

ПОЛОЖИТЕЛНО САЛДО ОТ 3.8 МЛРД. ЛЕВА.  

БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СА ИЗНЕСЛИ  

1200 ХИЛ. ТОНА ЧЕРНИ И 650 ХИЛ. ТОНА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ. 

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГОРЕСУРСИ: 
• 17 % ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ В ИНДУСТРИЯТА 

• 9 % ОТ ПРИРОДНИЯ ГАЗ 

ОБЩ ТОВАРОПОТОК НА СУРОВИНИ И ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ:  
• НАД 6 МИЛ. ТОНА ГОДИШНО 

 

 
СРЗ за 

страната 

 

МРЗ за 

страната 



        

            ОРГАНИЗАТОРИ: 
 

 
 

Домакин на професионалния празник на българските металурзи тази година е 

„Аурубис България“. Поводът е 60 години от създаването на медодобивния завод през 

1958 г. Фирмата е част от Аурубис Груп – водеща компания за производство на  мед и 

медни продукти и най-голямата за рециклиране на мед в света.  

Днес, 60 години по-късно, заводът е втората по големина компания в България, най-

големият производител на мед в Югоизточна Европа и в топ 20 на световните 

производители, с технолигични и екологични показатели на най-високо ниво.  

За последните 20 години за модернизиране на производството и опазване на околната 

среда са инвестирани над 1.2 млрд. лева. 

Новата инвестиционна програма „Аурубис България 2022“, на стойност 260 милиона 

лева ще бъде изпълнена в следващите 4 години основно за модернизация на 

инфраструктурата на завода, научноизследователска и развойна дейност и опазване на 

околната среда. 

Aurubis е основен социален партньор на общините Пирдоп и Златица за проекти в 

областта на образованието, културата, развитието на младите таланти, 

здравеопазването, спорта, грижите за хора в неравностойно положение. 

 

 

 

 

Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) е организация на 

производителите на метали и металургични продукти, съпътстващи производства, 

дейности и  услуги, с асоциирани членове техническите университети в страната. Като 

национална структура  работи в защита на интересите на фирмите-членове, 

подобряване на бизнес-средата, реализиране на политики за устойчиво развитие на 

сектора и българската индустрия. Активно участва в социалния диалог със 

синдикатите, подпомага сътрудничеството между  бизнеса и образованието,  съдейства 

за популяризиране на постиженията на фирмите и техния принос за развитие на 

регионалната и национална икономика. 

БАМИ членува в организацията на европейските производители на черни метали 

EUROFER  и на цветни метали EUROMETAUX, участва активно в тяхната дейност и 

във формиране на общоевропейски политики в областта на металите.   

Днешните металургични производства отговарят на съвременните техники и 

технологии, на изискванията за добра работна среда и условия на труд, опазване на 

природата. Успехите са в резултат на огромни инвестиции по цялата верига на 

производство, в социални дейности и в човешки капитал. Това е гаранция както за 

успешното настояще, така и за устойчивото бъдещо развитие 

 


