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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Суровинният сектор е вероятно най-реалистичният шанс на 

България за бърза стратегическа международна интеграция в процеса 

на декарбонизиране на световното стопанство, тъй като на етапа на 

развиваща се икономика, българската индустрия все още не е 

достигнала ниво на масово производство на капиталови стоки с висока 

добавена стойност или скъпи потребителски стоки. 

Потенциалът на България е подкрепен от наличието на значими 

за Европа залежи на метални полезни изкопаеми, макар и тяхното 

качество да е относително бедно на фона на световните лидери по 

запаси като Австралия, Канада, Чили и Русия, както и наличието на 

няколко международни и национални инвеститори, интегрирали 

водещите технологии и ноу-хау на местно ниво. От друга страна, 

българският рудодобив е под нарастваща заплаха от ресурсен 

национализъм и международен популизъм, навлизащ в европейската 

законодателна рамка. 

Ресурсният национализъм се изразява основно в  

1) Популистко вдигане на данъчното облагане върху 

суровинния сектор, макар и сравнението с останали страни с 

аналогични залежи и успешно развита добивна индустрия да 

показва добра практика от 1% до 6% от стойността на 

добитите метали и 

2) Постоянно утежняване на администрирането на 

инвестиционния процес като това в България е достигнало 
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до абсурда, при който дори Европейската Комисия нито знае 

колко институции са отговорни за издаването на разрешения 

за добив на полезни изкопаеми в България, нито е способна 

да изчисли колко (десетки) години реално отнема процеса 

над законоустановените норми (които се нарушават винаги). 

Страната ни се е превърнала в международен лош пример за 

регулиране и администриране на процеса като привлича и 

сравнения с насмешка между нужните близо 20 години за 

изграждане на рудник в България в сравнение с 

монументални човешки постижения като изграждането на 

Суецкия канал (15 години) или стъпването на човек на 

Луната (9 години). 

 

Международният популизъм в Европа задълбочава погрешното 

мнение, че използваните потребителски и капиталови стоки могат да 

бъдат рециклирани и използваните в тях метали да бъдат извлечени с 

100% ефективност като реално новите индустрии не увеличат базовото 

потребление на метали. Всяко от двете допускания е грешно, но 

политическите тенденции да бъде прегърната подобна псевдо-

екологична утопия прерасна в Доклад по собствена инициатива на 

Европейския Парламент (Комисията по околна среда, 2021), където в 

Комисия по околна среда бе гласувана пълната забрана на минни 

дейности в защитени зони в ЕС, макар и тя в последния момент да бе 

омекотена. Имайки предвид, че над 1/3 от територията на България 

попада в мрежата НАТУРА 2000 (Министерство на околната среда и 

водите, 2021), това би довело до колапс на суровинния сектор у нас. В 

следващите 1-2 години се очаква да стартира и конкретна 
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законодателна инициатива в ЕК, хипотетично заплашваща 

същестуването на българския рудодобив и съответно потенциала на 

България да се интегрира стратегически в Зеления пакт. 

Българската изпълнителна и законодателна власт трябва да бъде 

проактивна в процесите по европейска регулация на суровинната 

промишленост и да пристъпва към националната регулация на сектора 

с отговорно сравнение между българските ресурси, нива на данъчно 

облагане и административни процедури с аналогични на нас 

развиващи се икономики, успешно инвестиращи в рудодобивната 

индустрия. 
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ОБЩ ПРЕГЛЕД 
 

1. ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА И БЪЛГАРИЯ – 

ВЪЗМОЖНОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ. 

Задачата да бъдеш първият климатично неутрален контитент и 

икономически съюз до 2050 г. е голямо предизвикателство, но и носи 

големи възможности. Зeлeнaтa тpaнcфopмaция щe бъдe в цeнтъpa нa 

eвpoпeйcĸaтa пoлитиĸa в cлeдвaщитe 30 гoдини. Toвa e cтpaтeгичecĸи 

плaн зa paзвитиeтo нa EC и aĸo България иска дa paзгъpнe пoтeнциaлa 

cи и дa се превърнем в ĸoнĸypeнтocпocoбна икономика, отговарящя на 

бъpзoпpoмeнящaтa ce иĸoнoмичecĸa cpeдa, тpябвa дa взeмe вaжни 

решения в редица сектори на икономиката. Зеленият пакт далеч 

надхвърля въпросите само на околната среда и намаляването на 

въглеродните емисии. Това е широкомащабна политическа, 

икономическа и социална програма, която предоставя голяма 

възможност за реинженеринг на много от процесите в нашата 

икономика. Умелото и навремено позициониране на страната може да 

допринесе за силен икономически ръст и значително повишаване в 

стандарта на живот на населението в следващите години. 

Въпреки че Зелената трансформация на европейската икономика е 

неизменно свързана с енергетиката, тя не е ограничена само до този 

отрасъл и ще създаде изключително много възможности в редица други 

 I 
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сектори на икономиката. Един такъв отрасъл в България е 

производството и преработката на руди и метали. Зелената сделка 

несъмнено ще предопредели преминаването към по-високи екологични 

изисквания, което води и до увеличено търсене на цветни, редки и 

благородни метали, които се използват в редица нови технологии като 

смарт устройства, електрическите превозни средства и съоръжения за 

съхранение на енергия. Търсенето на редица метали ще бъде 

изключително засилено, поради важността им в световните 

производствени процеси. Около 200 килограма мед трябват на едно 

средностатистическо семейство от четири човека при настоящите 

нужди и почти четири тона други метали на човек (Българска 

асоциация на металоргичната индустрия, 2020). Несъмнено е, че новият 

курс на икономическо развитие ще предизвика нови нужди от 

алуминии, мед, от кобалт и цинк, литий и редица други метали. 

България трябва максимално добре да се възползва от тези пазарни 

развития, тъй като като развиваща се икономика нашата индустрия все 

още не е достигнала етап на масово производство на капиталови стоки с 

висока добавена стойност или скъпи потребителски стоки – 

суровинният сектор продължава да бъде най-реалистичният ни шанс за 

бърза стратегическа международна интеграция в процеса на 

декарбонизиране на световното стопанство. 

Бългapия зaeмa водещо мяcтo нa пазара за мед, основно 

блaгoдapeниe нa миннo-мeтaлypгичният клъстер в Cpeднoгopиeтo. Тези 

производства се развиват изключително динамично и дaвaт мнoгo нa 

мecтнaтa и нaциoнaлнa иĸoнoмиĸa. Доходите в региона ca с почти 35 
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процента по-високи от средното за страната, а безработицата е на ниски 

нива (Българска минно-геоложка камара, 2021). Kaĸтo мeтaлypгичният 

ĸoмбинaт нa Aypyбиc Бългapия, тaĸa и минитe нa Acapeл-Meдeт, 

Eлaцитe мeд и ДΠM Чeлoпeч paбoтят интензивно и с устойчиво 

повишаваща се ефективност и капацитет. През последните години в 

cтpaнaтa бъpзo ce cъздaвaт и пpoизвoдcтвa c пo-виcoĸa дoбaвeнa 

cтoйнocт позиционирани по-нагоре по веригата на доставки и 

производството на крайни продукти. Вeчe успешно ce пpaвят 

aвтoмoбилни ĸoмпoнeнти oт мeд в пpeдпpиятия ĸaтo "Coфия Мeд". 

Важно е в текущата ситуация на излизане от COVID-19 кризата дa нe ce 

пpeчи нa ĸoмпaниитe, заети в рудодобивния и минен сектор дa 

инвecтиpaт, дa ce paзpacтвaт, дa пpoyчвaт и paзpaбoтвaт нoви нaxoдищa 

- a в Бългapия имa мнoгo тaĸивa.  

Подобни пречки могат да бъдат основно в три направления: 

1) забранителни и ограничителни международни регулации 

през различни европейски Директиви, вкл. Европейската 

стратегия за суровините от стратегическа важност, 

2) повишаване на данъчното облагане над средните нива за 

страни с успешен рудодобив и находища от подобен на 

българския тип и 

3) задълбочаване на административните трудности пред 

проучването, изгражднаето и експлоатирането на рудници. 

Първата заплаха се заражда от западноевропейския 

популизъм, че е възможно да се осъществи Зелен преход без 

добив на нови ресурси и само с 100% рециклиране на 
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използвани стоки, а втората и трета заплаха са директно 

следствие от ресурсния национализъм на местно ниво. 

Към момента в България има широкоразпространено неразбиране 

и липса на интерес от значителна част от обществото за плана и 

програмите, предвиждани в Зеленият пакт. Повече от 73% от българите 

нямат представа какво е Зеленият пакт, а над 80% не знаят каква е 

българската позиция по програмата (Екзакта Рисърч Груп, 2021). Това 

създава възможности за лесно манипулиране и моделиране на 

общественото мнение, което може сериозно да влоши възприемчивостта 

на обществото към навлизането на нови частни инвеститори в сектори 

свързани със Зелената сделка, може би най-перспективният от които е 

именно рудодобивът. 

 

2. ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ И КЛИМАТИЧНИТЕ 

ПРОМЕНИ. 

ЕС и всички негови държави членки, в това число и България, са 

подписали и ратифицирали Парижкото споразумение и са силно 

ангажирани с неговото прилагане. В съответствие с този ангажимент 

държавите от ЕС се споразумяха (Европейски съвет и Съвет на ЕС, 

Парижко споразумение относно изменението на климата, 2021) да 

очертаят посоката, която ще превърне ЕС в първите неутрални по 

отношение на климата икономика и общество до 2050 г. ЕС представи 

преди края на 2020 г. своята дългосрочна стратегия за намаляване на 

емисиите и актуализираните си планове в областта на климата, като се 

ангажира да намали емисиите на ЕС с най-малко 55% до 2030 г. в 
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сравнение с равнищата от 1990 г. Следващият дългосрочен бюджет на 

ЕС ще продължи седем години от 2021 до 2027 г. и ще инвестира 

значително в цели свързани с климата и околната среда.  

Комисията предложи 25% от общия си брой да допринесе за 

действия в областта на климата и разходи за околната среда в множество 

програми и фондове. Предложеното финансиране на Зелената сделка 

на ЕС е индикативно разпределено в Инвестиционния план на Зелената 

сделка на ЕС. Състои се от два основни потока на финансиране на обща 

стойност 1 трилион евро. Над половината от бюджета, (528 милиарда 

евро), ще дойде директно от бюджета на ЕС и системата за търговия с 

емисии на ЕС. Останалата част ще бъде получена чрез програмата Invest 

EU, която съчетава 279 млрд. евро от публичния и частния сектор до 

2030 г. и 114 милиарда евро от национални съфинансирания. 

(Европейски съвет и Съвет на ЕС, Дългосрочен бюджет на ЕС за периода 

2021—2027 г. и пакет за възстановяване, 2021) 

Европейският зелен пакт (Зелената сделка) ще определя в голяма 

част новият промишлен курс на Европа, който да съответства на 

днешните амбиции за нисковъглеродна икономика. Целта е 

трансформиране на ЕС в модерна, ресурсно ефективна и 

конкурентоспособна икономика. Определя се цел към 2050 г. да няма 

нетни емисии на парникови газове, а икономическият растеж да бъде 

отделен от използването на ресурси. Очертава се засилена подкрепата 

към редица технологии за възобновяеми енергийни източници 

(соларна, вятърна и геотермална енергия, съхранение и пренос на 

енергия) да се засилва изключително много. Планираният енергиен 
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преход активизира огромни капиталови потоци, които трябва да бъдат 

приложени по максимално най-ползотворен и устойчив начин и в 

Българската икономика. Това създава много възможности в сектори, 

които ще бъдат жизненоважни за постигането на тези цели. България 

трябва да се позиционира в максимално конкурентоспособна позиция с 

оглед на очакваните пазарни развития произтичащи от прилагането на 

Зеленият пакт в Европа.  

Нарастващото население и преходът към цифрови, високо 

енергийно ефективни и неутрални по отношение на климата 

икономики ще доведат при всички сценарии до значително нарастване 

на търсенето на суровини от изключителна важност. Това представлява 

голяма възможност за българската рудодобивна и преработвателна 

промишленост, поради факта, че една целева и добре подкрепена с 

политически, административни и регулативни рамки стратегия може да 

превърне страната в лидер на пазарите на редица метали и минерали, 

които ще бъдат от изключително търсени в следващите години, както и 

на продукти произвеждани от тях. 
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3. КЛЮЧОВО ЗНАЧЕНИЕ НА СУРОВИНИТЕ ЗА 

БЪДЕЩЕТО НА ЕС. 

В контекста на Зелената сделка, трябва да се отбележе, че 

суровините са много важни за европейската икономика, тъй като стоят в 

началото на производствените вериги за създаване на стойност в редица 

други отрасли. Секторът на суровините осигурява около 350 000 

работни места в ЕС и повече от 30 милиона работни места в 

производствените отрасли надолу по веригата (Европейски парламент, 

2021) , които зависят от него. 

В следващите години ще бъде от стратегическо значение за ЕС да 

намали своята зависимост, да запази своите потоци, вериги за създаване 

на стойност и вериги на доставки при пазарите на суровини. 

Необходима е и подкрепа, насърчаване и цифровизация на 

екосистемите, тъй като това е новият основен капацитет в рамките на 

международната (промишлена) конкуренция. 

Нарастващото население и преходът към цифрови, високо 

енергийно ефективни и неутрални по отношение на климата 

икономики ще доведат при всички сценарии до значително нарастване 

на търсенето на суровини от изключителна важност. Технологиите, за 

които са необходими суровини от изключителна важност, ще бъдат от 

решаващо значение за възможностите на ЕС и на света като цяло да 

постигат своите цели съгласно Парижкото споразумение. Всеобхватна 

стратегия на ЕС за суровините от изключителна важност следва да се 

основава на високи екологични и социални стандарти и стандарти в 

областта на правата на човека, но също така да отчита сериозният 
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проблем с недостигът на полезни изкопаеми. Към момента зависимостта 

на ЕС към ключови суровини необходими за прехода към 

нисковъглеродна икономика е изключително голяма. Традиционно 

суровините от изключителна важност се считат за материали, идващи 

главно от миннодобивния сектор. 

Понастоящем ЕС осигурява само 1% от суровините за вятърна 

енергия, по-малко от 1% от литиевите батерии, по-малко от 1% от 

горивните клетки, само 2% от суровините, които са от значение за 

роботиката, и само 1% от фотоволтаичните модули на силициева 

основа. (Комисия по промишленост, 2021) Предлагането на много 

суровини от изключителна важност е силно концентрирано извън ЕС, 

като Китай осигурява 98% от доставките на редкоземни метали за ЕС, 

Турция осигурява 98% от доставките на борат за Европа, а Южна 

Африка покрива 71% от нуждите от платина, 92% от нуждите от 

иридий, 80% от нуждите от родий и 93% от нуждите от рутений. Според 

сценариите за бъдещето за батериите за електрически превозни 

средства и за съхранението на енергия, на ЕС ще са необходими до 18 

пъти повече литий и пет пъти повече кобалт през 2030 г. и почти 60 пъти 

повече литий и 15 пъти повече кобалт през 2050 г. в сравнение с 

настоящото равнище на доставките за цялата икономика на ЕС. 

Засиленото търсене на определени видове ресурси необходими за 

прехода на икономиката към нисък, и дори отрицателен въглероден 

отпечатък могат да създадат конкурентни предимства на България, да 

повишат трайно заетостта, както и да внесат нови добри практики, 

знание и модели за работа в Българската икономика. Политиката на ЕС 
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в областта на зеленият пакт за климата ще трансформира търсенето на 

индустриални и редки метали и минерали използвани в технологиите и 

екологичните приложения. Необходимо е България да се позиционира 

правилно през следващите години, за да може да извлече максимална 

полза от икономическият цикъл, който се заформя. България е страна с 

традиции в рудодобива и минното дело като към момента е и основен 

играч при някои от суровините, с потенциал да се превърне в лидер на 

пазарите при правилно приложени политики. 

 

4. ИЗХОДНО СЪСТОЯНИЕ НА МИНЕРАЛНО-

СУРОВИННАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 

2020 

Минерално-суровинната индустрия е отрасъл със стратегическо 

значение за икономиката на България. Тя е в основата на всички други 

индустрии и е важен фактор за икономическата стабилност и 

енергийна независимост на страната. България има водеща позиция в 

европейския добив, нареждайки се на първите места по добив на мед, 

добив на злато и по добив на лигнитни въглища. Именно в този отрасъл 

страната ни най-много се доближава като производителност на труда до 

средната на ЕС и значително надвишава средната производителност за 

останалите браншове. България е една от държавите в Европейския 

съюз, която заедно с Германия, Австрия, Полша, Чехия, Румъния, 

Швеция и други има дългогодишни традиции и опит в развитието на 

минерално-суровинната индустрия. 
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Основните суровини, които се добиват в страната са лигнитни 

въглища, оловно-цинкови, медни и полиметални руди, гипс, варовик, 

бентонит, каолин, кварцови пясъци, огнеупорни глини, мрамор. 

Общият добив на полезни изкопаеми у нас през 2020 г. е в размер на 107 

млн. тона и бележи спад с 3% спрямо 2019 г. (Българска минно-геоложка 

камара, 2021) За поредна година, повишение се наблюдава в добива на 

метални полезни изкопаеми, като през 2020 г. той е 8% и достига ниво от 

38 млн. т. Ръст има и при добива на инертни и строителни материали, 

със 7%, които достигат годишен обем от 34 млн. т. Най-голям дял в 

разпределението на добива на полезни изкопаеми през 2020 г. има 

рудодобивът с 36%. Следва добивът на инертни материали, достигайки 

дял от 32%. За втора поредна година, въгледобивът отстъпва второто си 

място в разпределението и остава на трета позиция с 21%. 

Добивът на индустриални материали е с дял от 10%, изоставайки 

през последните години. Общата стойност на произведената продукция 

на промишлените предприятия от сектор Добивна промишленост през 

2020 г. е в размер на близо 2,9 млрд. лв., като бележи ръст с 11% спрямо 

2019 г. и съответно възлиза на малко над 5% от БВП на страната за 2020 г. 

(Българска минно-геоложка камара, 2021) Това се дължи основно на 

резултатите в рудодобива, при който се отчита както нарастване на 

добитите количества в натурално изражение, така и покачването на 

цените на международните пазари през изминалата година. Налице е 

ръст (с 10%) и при добива на неметални минерали и суровини. При 

разпределението на стойността на произведената продукция в бранша 

за 2020 г., ясно се откроява големият дял на рудодобива - 62%. Следват го 
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неметалните минерали и суровини с 19% и добива на твърди горива с 

16%. 

5. ЗАЕТОСТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ В ОТРАСЪЛА. 

Броят на наетите лица в минерално-суровинната индустрия през 

2020 г., по предварителни данни, е 20 684 души, като е налице 

незначителен спад в сравнение с предходната година (0,4%). Броят на 

работещите в рудодобива и добива на неметални полезни изкопаеми е 

сравнително постоянен, макар и там да има известно намаляване пред 

последното десетилетие. Причината за това е въвеждането на 

иновативни технологии, които изискват по-малко ангажиране на 

човешки ресурс в производствения процес.  

Въпреки намаляването на човешкия ресурс в сектора, 

произведената продукция на един зает расте, а производителността на 

труда в сектора продължава да е 2,5 пъти по-висока от средната за 

индустриалния сектор. Минерално – суровинната индустрия осигурява 

малко над 120 000 допълнителни работни места в свързани отрасли и 

производства. 

Средната годишна заплата на наетите в отрасъла през 2020 г., по 

предварителни данни, е 21 927 лв., като увеличението спрямо 2019 г. е с 

3%. Заплащането в бранша се запазва високо – 36% над средното за 

страната и е на четвърто място от икономическите дейности след IT 

сектора, финанси и застраховане и енергетика. Най-високи 

възнаграждения в бранша получават работниците и служителите в 
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подотрасъл Рудодобив, а с най-ниска са тези в подотрасъл Добив на 

неметални материали и суровини. 

Фигура 1. Брой заети и средна работна заплата (лв.) при Производство на 
метални и неметални подземни богатства (Българска минно-геоложка 
камара, 2021) 

 

6. ТЕНДЕНЦИИ И БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА 

МИННАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ. 

Предприятията от минната индустрия са рентабилни и 

икономически ефективни, прилагат най-добрите практики в търсенето, 

проучването, добива и обогатяването на минерални суровини. 

Продължават инвестициите във високо технологично оборудване, което 

освен повишаване на конкурентоспособността на бранша води и до 

защита на околната среда. На този етап е налице добро законодателство, 

добри примери и практики както в ЕС, така и в България, регулиращи и 

създаващи предпоставки за развитие на минерално-суровинния 
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отрасъл. Основното предизвикателство в следващите 10 години е 

свързано с прилагане на Стратегията за възстановяване и устойчивост от 

2020 г., както и позиционирането на България в максимално 

конкурентоспособна позиция спрямо очакваните политики в Зеленият 

пакт. При това, минните и рудодобивните предприятия трябва да 

следват и същевременно да прилагат и разширяват инструментите и 

мерките на зелената икономика с цел гарантиране устойчиво развитие 

на този отрасъл. 

Необходимо е да бъдат отбелязани и глобалните 

предизвикателства, които настъпват, а именно: увеличаване на средната 

класа от 1,8 на почти 4 млрд. души до 2030 г. (Китай, Индия, Бразилия и 

др.). Това означава повишаване на необходимостта от суровини в 

различните производства и завишено търсене на ресурси при условия 

на ограничен достъп и повишени разходи. Ресурсите стават все по-

взаимно свързани, а екосистемите имат все по-слаби възможности за 

възстановяване, което води до силно ограничаване на ключови ресурси. 

Влияние оказва и изменението на климата, загубата на 

биоразнообразие, замърсяване и други. В този контекст стратегическите 

предизвикателства за държавата и бизнеса в този отрасъл са 

икономически, екологични (зелена минна индустрия), социални 

(корпоративна социална отговорност). Част от икономическите 

предизвикателства включват прилагане на водещи технологии, борба 

срещу „сивия” износ и незаконния добив на подземни богатства. 
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7. ЗАСИЛВАЩА СЕ РЕГИОНАЛНА КОНКУРЕНЦИЯ В 

КЛЮЧОВИ СЕГМЕНТИ НА МИНЕРАЛНО-

СУРОВИННАТА ИНДУСТРИЯ.  

Сърбия 
Към момента в Сърбия се разработват проекти за най-голямото 

бор-литиево находище в Европа. Минно-добивният британско-

австралийският гигант Rio Tinto одобри инвестиция в размер на 2,4 

млрд. долара (2 млрд. евро) (Rio Tinto Group, 2021) в разработването на 

находището на литий в Ядар, Сърбия. Проектът е от ключово значение 

за компанията, тъй като ще й помогне да добива една от най-търсените 

суровини, която се използва за производството на батерии. 

Разработването на находището в Ядар ще допринесе директно с 1% и 

косвено с 4% за брутния вътрешен продукт на Сърбия, като много 

сръбски компании участват в изграждането на мината. Rio Tinto ще 

създаде 2100 работни места по време на строителството и още 1000 

работни места в минните дейности и преработката на суровините. 

Очаква се производството да започне след пет години и до 2029 г. 

годишното производство да достигне 58 000 тона от литиев карбонат. 

В Сърбия също се разработват и големи медно-златни находища. 

Πpaвитeлcтвoтo в Белград oчaĸвa (Serbia Zijin Copper, 2021) cpъбcĸият 

дoбивeн ceĸтop дa зaпoчнe дa гeнepиpa мeждy 4% и 5% oт oбщия бpyтeн 

вътpeшeн пpoдyĸт (БBΠ) нa cтpaнaтa пpeз cлeдвaщитe няĸoлĸo гoдини, 

cпpямo ceгaшнитe 2%. Желанието на страната е да cтaнe тpeтият нaй-

гoлям пpoизвoдитeл нa мeд в Eвpoпa. Kитaйcĸaтa гpyпa Zіјіn 
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пpoдължaвa дa дoбивa мeд и злaтo в Cъpбия, като се очaĸвa пpeз 2021 

гoдинa ĸитaйцитe дa oтĸpият минaтa в гopнaтa зoнa нa Сukаru Реkі зa 

мeднo-злaтния пpoeĸт "Tимoĸ". Πpoeĸтът зa дoбив нa мeд и злaтo 

"Tимoĸ", ĸoйтo e paзпoлoжeн в изтoчнa Cъpбия, ce cъcтoи oт гopнa и 

дoлнa зoнa. Zіјіn oпepиpa 100% oт гopнaтa зoнa и 60,4% дял в дoлнaтa 

зoнa, дoĸaтo ocтaнaлaтa чacт ce движи oт бaзиpaнaтa в CAЩ Frеероrt 

МсМоrаn. 

Интензивното развитие на рудодобивния сектор в Сърбия 

позиционира държавата в изгодно положение за привличане на 

стратегически индустриални производства като производство на 

батерии за електромобили и/или батерии за балансиране на средни и 

големи енергоразпределителни мрежи. По това отношение Сърбия се 

явява директен конкурент на България за привличане на Tier 1 

доставчици на аутомотив, авио, енергийната и транспортната 

индустрия. 

 

Румъния 
През последните години Румънското правителство и канадско 

базираната компания Euro Sun Mining са в напреднала фаза на 

разработването на проекта на медно-златното находище в долината 

Ровина, намираща се на 400км. северозападно от Букурещ. Разработвано 

от Euro Sun Mining, находището е второто по големина в Европа и 14-то 

в света. Изчислява се, че находището съдържа приблизително 7 милиона 

унции злато и 630 милиона тона мед. (Euro Sun Mining, 2021) Към 

момента почти всички разрешителни и концесионни споразумения са 
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приключени и се очаква проекта да стартира в следващите 3 години. 

Още през 2018 правителството на Румъния подписа споразумението за 

разработването на проекта за 20 години с клауза за удължаване от още 5 

години. Проекта срещна изключителна подкрепа, както от местните 

общности, така и от Румънското правителство. Очаква се да осигури 

приблизително 17 години на стабилен и икономически ефективен 

експлоатационнен срок, като има опция за продължаване с 

допълнителни 5 години. 

Към момента в България също има проекти за локализиране на 

бор-литиеви орудявания разработвани от български компании, като с 

оглед изясняване на възможностите и установяване на най- 

перспективните площи за търсене се локализират площите в 

Югозападна България. Сръбското находище “Jadar” отстои само на 

300км от границата с България. Страната трябва да се възползва 

максимално от това, че е лидер при производството на един от 

основните метали в световната икономика – медта. Много от металите, 

които се свързват с новия енергиен преход – кобалт, литий, никел и 

молибден са силно зависими технологично от развитието на сектора на 

батериите и съхранението на енергия. В даден момент може да се окаже, 

че е открита технология, която не изисква тези метали в такъв мащаб, а 

това ще подложи на съмнение необходимостта от тях в такива 

количества. От друга страна, незаобиколимите метали необходими за 

енергийния преход са основно мед и алуминий. 
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
 

1. ПОДНОВЕН ТРЕНД НА РЕСУРСЕН 

НАЦИОНАЛИЗЪМ. 

В момента на пазарите на суровини се наблюдава т.н нов 

“суперцикъл”, задвижван от икономическото възстановяване от 

пандемията, както и от желанието за бърз енергиен преход към 

нисковъглеродна икономика. Много от суровините регистрираха 

рекордни ръстове в цените през последните 2 години, което отключи 

възобновяване на т.н “ресурсен национализъм”. Изправени пред 

значително увеличени бюджетни дефицити в резултат на мерките за 

справяне с пандемията, както и подтиквани от постоянно покачващите 

се цени на суровините, богатите на ресурси страни започват да изискват 

все повече от добивната индустрия. През 2021 г. вече се наблюдава 

огромна вълна от предложени и действителни фискални мерки, които 

засилват ресурсният национализъм. Спрямо доклад на (Verisk 

Maplecroft, 2021), през последната 1 година има съществено увеличаване 

на ресурния национализъм в 34 държави по света, измерено чрез редица 

индикатори.  

Причините варират, но са основно свързани с повишеното ниво на 

намеса на държавите в сектора на добива и експлоатацията на суровини. 

Много от държавните бюджети на редица страни пострадаха тежко от 

 II 
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кризата, а това създава търсене на допълнителни приходи. С оглед на 

повишените цени на суровините, един потенциален допълнителен 

приход се явяват ресурсните сектори на редица икономики. Добивната 

и металургичната индустрия са изправени именно пред такъв нов 

период на възраждане на ресурсеният национализъм. Нарастващите 

изисквания на правителствата за по-високи данъци, лицензии и 

концесионни такси стават по-голяма заплаха за продукцията на 

минните компании, отколкото самата криза породена от COVID-19. 

Основният риск, който носи ресурсният национализъм, е 

невъзможността да се планират адекватно инвестиционните процеси в 

съответните производства, което може да ощети икономическото 

възстановяване и да лиши страните от ключова конкурентоспособност. 

Всяко забавяне и усложняване на рисковите и инвестиционни решения 

в сектора на рудодобива и минната индустрия оказват негативно 

влияние върху икономиката. Потенциални забавяния също могат да 

доведат и до удължаване на периода на завишени цени на суровините, 

което се наблюдава и към момента поради липсата на адекватни 

количества от съответните суровини на пазара. 

България не прави изключение и също се наблюдават процеси, 

които директно таргетират по-голяма намеса в рудодовната и минната 

промишленост. В текущата ситуация обаче това може да доведе до 

загуба на конкурентоспособност и невъзможност да се възползваме 

максимално от бъдещите трендове на развитие в ЕС. Вълната на 

покачващ се ресурсен национализъм в България се очаква да се засили 

през следващите две години с оглед на това, че държавният бюджет 
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трябва да бъде възстановен от последствията, които пандемичните 

мерки оказаха върху разходната част. Ресурсният национализъм днес е 

много по-сложен и данамичен отпреди 30 години, когато беше основно 

подкрепян от ценовите цикли на пазарите на суровини.  

Понастоящем борбата за ресурси, както и стратегическите 

партньори в набавянето им оказват много по-голямо влияние върху 

желанието на държавите да контролират по-голяма част от природните 

си ресурси. Всички тези факти определят необходимостта на България 

да се възползва максимално много от текущата ситуация и да избегне 

капана на ресурсния национализъм като дори напротив – привлече 

стратегически инвеститори, които биват дестимулирани или дори 

прогонвани от конкурентни на нас инвестиционни дестинации. 

Изработването, маркетирането и ефективното прилагане на 

дългосрочна концепция за рудодобива, минното дело и 

преработвателната промишленост в България могат да бъдат ключови 

във възстановяването и пренасочването на икономиката ни, създаването 

на висококвалифицирани работни места и генерирането на 

национално богатство. 
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2. ПОЛИТИЧЕСКА НЕСТАБИЛНОСТ, 

ЗАКОНОДАТЕЛНА НЕЕФЕКТИВНОСТ И 

НЕЯСНОТИ ОТНОСНО ДОСТЪПА ДО ПОДЗЕМНИ 

БОГАТСТВА В БЪЛГАРИЯ. 

Съществуват множество фактори, които трябва да бъдат взети 

предвид от проучвателните и добивни дружества, когато решават да 

инвестират в проучване, добив и преработка на подземни богатства. 

Изследване на минните дружества и политиките (The Fraser Institute, 

2020) установява, че в тази връзка политическият климат на даден 

регион става все по-важен за инвестиционните решения, като започва да 

се определя дори като водещ при разработката на нови проекти. В 

редица случаи възникват проблеми с нарастващата несигурност при 

прилагането на закони, административното дублиране и политическата 

нестабилност в даден регион.  

Съществуват много казуси, в които се ограничава достъпът до 

територията за целите на търсенето и проучването и добива, като се 

дава предпочитание на други отрасли (земеделие, дърводобив и др.) без 

обоснована икономическа оценка за предимствата на всяка от 

конкуриращите се форми на земеползване както и без преценка дали 

съответните сектори и дейности са взаимноизключващи се или 

взаимнодопълващи се. Такива наблюдения има и в България, като 

инвестиционният климат в тази сфера през последните години бива все 

по-притиснат от необосновани и хаотични действия в  политическата 

среда, както и вредни набези подтиквани от ресурсен национализъм – 
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често в хипотеза и на чуждестранен лобизъм и/или партизански PR 

кампании. 

Към момента водещите страни, оценявани на база политическа и 

административна предвидимост в сектора на минното дело са 

Финландия, Австралия, Ирландия, Швеция, Португалия. Това са 

държави и юрисдикции, които можем да считаме за напреднали в 

икономическото си и социално развитие. Съответно в дъното на 

класацията са Венецуела, Зимбабве, Танзания, Аржентина, 

Демократична Република Конго (ДРК), Мали и Никарагуа. Това са 

страни със значително по-ниско икономическо развитие, но от друга 

страна с изключителни залежи на редица природни ресурси. Венецуела 

има най-големите количества доказани петролни резерви (303 милиарда 

барела), а Конго е най-големият производител на кобалт. (U.S. Energy 

Information Administration, 2020) 

В юрисдикциите, считани за добър пример, изпълнителната и 

законодателната власт често диференцират подхода си към различните 

групи подземни богатства като ясно посочват тези, които имат 

стратегическо значение за икономическото развитие и съответно 

приоритизират административното обслужване и земеползването с 

оглед осъществяване на бърз, ефективен и прозрачен инвестиционен 

процес. Наблюдава се и споделена между частния и публичния сектор 

отговорност за информирането както на местното така и на общото 

население за приоритета на минната индустрия за икономическия 

растеж, което улеснява съвместяването на първичната индустрия с 
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опазването на околната среда, включително и през мрежата НАТУРА 

2000. 

За съжаление, в България засега се наблюдават точно 

противоположните процеси: абдикация на публичния сектор от 

отговорността за приоритизиране на добива на определени ресурси и 

информиране на обществото за очакваните позитивни ефекти, както и 

критичното усложняване на инвестиционния процес, достигащо 

абсурда, че към днешна дата самата Европейската Комисия няма 

представа нито колко институции са отговорни за издаване на 

разрешителни в българския минен сектор, нито колко време реално 

отнема придобиването на всички разрешителни. (European Commission, 

MINLEX-FinalReport, 2017) 
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Таблица 1. Брой институции, отговорни за издаване на разрешителни режими 
за проучване и добив на метални изкопаеми (European Commission, MINLEX-

FinalReport, 2017) 
Държава Проучване Добив 

Австрия 1 2 

Белгия / Фламандски регион Няма ресурси Няма ресурси 

Белгия / Валония Няма ресурси Няма ресурси 

България ≥8 ≥8 

Хърватия 7 7 

Кипър 3 до 6 4 до 7 

Чехия 2 2 

Дания 1 до 4 2 до 4 

Естония 2 до 6 2 до 6 

Финландия 3 до 7 5 до 7 

Франция 3 2 

Германия 1 2 

Гърция 6 6 

Унгария 1 до 6 6 

Ирландия 1 3 

Италия 1 3 

Латвия Няма ресурси Няма ресурси 

Литва 3 4 

Люксембург Няма ресурси Няма ресурси 

Малта Няма ресурси Няма ресурси 

Холандия Няма ресурси Няма ресурси 

Полша 3 6 

Португалия 1 до 2 4 до 5 

Румъния 4 до 5 6 до 9 

Словакия Между 1 и 27 Между 1 и 27 

Словения 1 1 

Испания 1 до 7 1 до 7 

Швеция 3 до 4 4 до 8 

Обединено Кралство 1 2 
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Таблица 2. Реално време, необходимо за придобиване на разрешително за 
проучване или добив на метални ресурси (European Commission, MINLEX-

FinalReport, 2017) 
Държава Проучване Добив 

Австрия 2 до 3 месеца 6 месеца 

Белгия / Фламандски регион Няма ресурси Няма ресурси 

Белгия / Валония Няма ресурси Няма ресурси 

България Неопределено - години Неопределено - години 

Хърватия Няма ресурси Няма ресурси 

Кипър 1 до 6 месеца 1 до 2 години 

Чехия Недостатъчно данни Недостатъчно данни 

Дания Недостатъчно данни Недостатъчно данни 

Естония Няма ресурси Няма ресурси 

Финландия 4 месеца 3 до 6 месеца 

Франция 18 месеца до 2 години 3 години 

Германия Недостатъчно данни Недостатъчно данни 

Гърция 2 до 3 месеца 1 до 1.5 години 

Унгария 3 месеца до 2-3 години 3 месеца до 2-3 години 

Ирландия 4 месеца 6 до 11 месеца 

Италия 3 месеца 4 месеца 

Латвия Няма ресурси Няма ресурси 

Литва Няма ресурси Няма ресурси 

Люксембург Няма ресурси Няма ресурси 

Малта Недостатъчно данни Недостатъчно данни 

Холандия Няма ресурси Няма ресурси 

Полша 4 месеца 3-5 години 

Португалия 7 месеца 11 месеца 

Румъния До 1 година 10 месеца 

Словакия 3 до 6 месеца 2 месеца 

Словения Няма ресурси Няма ресурси 

Испания Недостатъчно данни 3 до 7 години 

Швеция До 3 месеца 31 месеца 

Обединено Кралство Не се изисква разрешение До 4 месеца 
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Отхвърлянето на отговорността за информиране на местните 

общности от страна на публичния сектор устойчиво демотивира и 

частния сектор да прави същото, което създаде редица противоречиви 

политически и административни събития, влошили трайно и 

значително инвестиционната рамка в сектора: 

- Обсъждане за преразглеждане и повишаване на концесионните 

договори за редица природни богатства от служебното 

правителство на страната през 2021г. 

- Наложено през 2020 г. вето от президента Румен Радев върху 

промените в Закона за подземните богатства. В мотивите в отказа 

си да подпише Закона държавният глава изразява несъгласие с 

разширяването на правата на концесионерите. 

- Референдум в Трън през 2017 г. против разработването на златна 

мина на база входирано инвестиционно намерение на българска 

фирма за добив на златно-сребърни руди в находище "Трън". 

- Внасянето през 2015 г. на проектно решение за прекратяване на 

действащите концесионни договори за добив на злато, ценни и 

редки метали. 

- Референдум в Радомир през 2014 г. против добив и обработка на 

злато и сребро в местността "Диканите" 2014. 

- Забрана върху прилагането на технологията хидравлично 

разбиване (фракинг) при проучване и/или добив на газ и нефт на 

територията на Република България от 2012 г. 
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3. МЕЖДУНАРОДЕН ПОПУЛИЗЪМ ПРЕЗ 

ЕВРОПЕЙСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА СУРОВИНИТЕ И 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО МРЕЖАТА НАТУРА 2000. 

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, 

целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и 

застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с 

основните международни договорености в областта на опазването на 

околната среда и биологичното разнообразие. Мрежата е изградена във 

всички страни членки на Европейския съюз и се поставя, като изискване 

при присъединяването на страни кандидат-членки на съюза. Местата, 

попадащи в екологичната мрежа се определят в съответствие с две 

основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския 

съюз - Директива 92/43/ЕИО (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28076) за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко 

Директива за местообитанията) и Директива 2009/147/ЕО (https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:BG:PDF) 

относно опазването на дивите птици (наричана накратко Директива за 

птиците). 

Процесът по създаване на екологичната мрежа Натура 2000 в 

България започна през 2002 г. с приемането на Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР), който въвежда нормите на двете европейски 

директиви. Съгласно него в страната се обявяват защитени зони като 

част от Националната екологична мрежа. Това са места от територията 

и акваторията на страната, които отговарят на изискванията за наличие 
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на важни за биологичното разнообразие растителни и животински 

видове, и типове природни местообитания, включени в Приложенията 

на Директивата за местообитанията и Директивата за птиците. 

През последните години се наблюдава притеснителна тенденция 

сред някои национални правителства и европейски депутати от 

държави с относително слабо развит рудодобив, според които процесът 

по декарбонизация на стопанството и трансформация на енергетиката 

може да бъде осъществен ексклузивно с рециклиране на ресурси и при 

забрана на местния добив на метали и други суровини с цел опазване на 

природата. Тази популистка тенденция „преля“ от националните 

законодателства и през 2021 г. навлезе в наднационалните европейски 

политики през Стратегията за суровините от изключителна важност. 

(Европейски парламент, 2021) 

Спрямо Доклад по собствена инициатива на Европейския 

парламент от 24 ноември 2021 г. относно европейска стратегия за 

суровините от изключителна важност се приеха следните текстове: 

“…Отбелязват се предизвикателствата и рисковете, свързани с 

миннодобивни дейности в защитени зони, т.е. зоните по Натура 2000, и 

се счита, че миннодобивните дейности в тези зони следва да продължат 

да бъдат строго ограничени. В приетите текстове се подчертава, че 

миннодобивните дейности в защитени зони подлежат на условия, 

определени в Директивата за птиците и Директивата за 

местообитанията, като се подчертава, че всеки нов проекти за 

миннодобивни или добивни дейности трябва да бъде подложен на 

задълбочена оценка на въздействието върху околната среда, за да се 
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сведе до минимум въздействието му върху околната среда. 

Европейският парламент призовава държавите членки и 

миннодобивната промишленост, в съответствие с принципа 

„замърсителят плаща“, да предприемат подходящи мерки за опазване с 

цел запазване и възстановяване на благоприятен природозащитен 

статус на местообитанията и видовете, за които е определена 

защитената зона. Във връзка с това подчертава документа с насоки на 

Комисията относно добива на неенергийни полезни изкопаеми във 

връзка с Натура 2000, както и съответните проучвания на конкретни 

случаи и най- добри практики.” (Комисията по околна среда, 2021) 

Тези предложения създават притеснителни предпоставки, които 

съществено могат да лимитират възможността на България за развитие 

на рудодобивната и минна промишленост в пълен мащаб, особено 

вземайки предвид, че цитираният текст е следствие на компромис и 

замества първоначално приет в Комисия по околна среда текст, напълно 

забраняващ минната индустрия в защитените зони. 

В България значими територии от определените за развитие в 

сектора 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. Към момента 34.9% от територият на Република България 

попадат в зони защитени по програмите Натура 2000. Общо защитените 

зони по програмата към момента са 340. 
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4. КОНЦЕСИОННИ ПОЛИТИКИ 

 

Предложенията за повишаване на концесионните такси в 

България бяха обсъждани, като вариант за повишаване на приходите в 

бюджета, което индикира желанието на бъдещото правителство да 

намери начин за финансиране на икономическите си програми, а не да 

преразгледа и обоснови дългосрочна политика в сектора на добива на 

природни ресурси. Концесионните такси са основен инструмент, с 

който държавата дава дългосрочни сигнали и регулира инвеститорите 

готови да развиват и подкрепят нови или съществуващи производства. 

Всичко това може да повлияе негативно в инвестиционните решения на 

международни и местни инвеститори и да забави процесите по 

стартиране и развитие на добив в тези индустрии. През 2020 г. размерът 

на концесионните приходи е 81,6 млн. лв. (без ДДС), като се отчита ръст 

в сравнение с предходната година. Той се дължи основно на значително 

по-високите плащания (с 50%) от подотрасъл рудодобив. Нарастване 

има и в приходите от останалите подотрасли на бранша, с изключение 

на въгледобива. При разпределението на концесионните приходи по 

подсектори, с най-голям дял отново са металните полезни изкопаеми с 

50%, следвани добива на строителни и скално-облицовъчни материали с 

25%. Делът на въгледобива намалява през 2020 г., заемайки трета 

позиция със 17%. 

В България основният модел за формиране на концесионните 

такси е върху стойността на добитото или т.н ad valorem модел, който се 

прилага и в редица страни, които успешно експлоатират природните си 
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ресурси. Това е модел, който е изключително адаптивен с оглед на 

насърчаването на инвеститорите в сектора, като се базира на редица 

фактори, които отчитат състоянието и цените на международните 

пазари, приходите и печалбата на концесионера от дейността, както и 

определят минимални ставки за добив които не могат да бъдат 

избегнати. Моделът за формирането на концесионните такси е базиран 

на разделение между неметални, метални и енергийни полезни 

изкопаеми. В настоящия момент моделът на оценка на концесионните 

възнаграждения не следва да бъде променян или увеличаван с оглед на 

икономическата ситуация, в която се намираме, както и с ниския 

капацитет на публичната власт в България да поеме допълнителни 

рискове в директното управление на минни проекти при хипотетично 

влизане на държавата в капитала на нови предприятия или облагане на 

печалбата чрез надбавка над „плоския“ данък. Реализирането на по-

големи количества на по-високи цени и генерирането на по-висока 

печалба за компаниите, които го правят, е позитивно за страната с оглед 

не само на пропорционално увеличените приходи в бюджета, но и на 

сравнителните предимства спрямо конкурентни дестинации, погълнати 

от ресурсен национализъм. Повишаването на концесионните проценти 

може да стане с оглед на детайлно разработена стратегия, както и 

оцента на риска и конкурентоспособността на страната в текущата 

ситуация. Освен политическата и административна тежест, това е един 

от основните инструменти на държавата, чрез който може да се повлияе 

на инвестиционните решения за проучване, добив и разработка на 

находища на природни ресурси в страната. 
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Сравнението между нивата и модела на концесионно облагане на 

добива на метали в България и други страни показва, че повечето 

държави прилагат именно ad valorem модела с цел минимизиране на 

риска за публичния сектор като нивото на концесионна такса е до 6% от 

стойността на добитите метали като в редки изключения процентът 

стига до 8% (Еквардор) или 10% (Германия) (The World Bank, Forms of 

Import Tariffs, 2010), макар това да създава видими проблеми за 

инвестиционния процес. Този процент не трябва да се обърква и смесва 

със ставката при други видове концесионно облагане като например 

допълнителен „минен“ данък върху нетната печалба (т.е. приходите 

минус разходите) или директна капиталова инвестиция на 

държавата/общината в съответното проектно дружество (например, 

държавата да придобие 30% от дъщерната компания на Rio Tinto в 

Сърбия). 

Предложенията за промяна и ревизия на текущите концесионни 

договори могат да създадат враждебен инвестиционен климат, 

дестабилизация на минерално-суровинната индустрия и отлив на 

инвестиции от сектора. Концесионните такси в България са съизмерими 

с тези в останалите европейски страни с близки природни и 

икономически условия както по вид (ad valorem), така и като размер (до 

6% от стойността на добитото). Призивите за необоснована промяна по 

вече сключени договори, както и повишаване на таксите за бъдещи 

концесионни договори не са обосновани нито на общоприетите 

пазарни условия в Европа и света, нито на коректен сравнителен анализ 

с конкурентни дестинации, разполагащи с аналогични по вид залежи. 
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Таблица 3. Концесионно възнаграждение за метални изкопаеми (Източник: 
Собствени изчисления) 

 
Държава Концесионно възнаграждение 

България До 4% от стойността на добитите метали (макар формулата да е по-сложна) 

Чили Такса за ползване на земята (112 лв./ха) + концесионен данък от 0.5% до 14% 
върху облагаемия доход (нетен приход – цена на разходите) 

Португалия Избира се между (1) до 10% от нетната печалба от продажба на преработена 
руда или (2) 3.5% до 5% от стойността на металите в добитата руда 

Румъния До 6% от стойността на продукцията за тримесечието 

Полша Ставката е в п.злоти/т (мед от 0.83 до 4.12), олово и цинк (от 0.93 до 4.61) и 
злато (от 0.13 до 0.58 на грам) 

Финландия Такса за ползване на земя (50 евро на хектар на година) и 0.15% от стойността 
на металите в добитата руда 

Германия 10% от средната пазарна цена на добитото количество метали 

Турция От 1 до 5% от стойността на металите в добитата руда в зависимост от вида 
полезно изкопаемо, за злато например е 2%. Ставката се увеличава с 30%, ако 
добивът е върху държавна земя. 

Сърбия 5% от нетните приходи от метални полезни изкопаеми след преработката 

Гърция 2% до 6% от приходите от продажби 

Швеция 2 промила от стойността на добитите метали 

Южна 
Африка 

До 5% от нетната стойност на добитите метали 

Намибия 3% от пазарната стойност на добитите метали 

Еквадор  3 до 8% от брутния приход от продажбите на основните и вторичните полезни 
изкопаеми, намален с разходите за преработка и транспорт 

Канада Диференцирани режими в различните провинции 
Албърта: 1% от брутния приход от добитото, преди възстановяване на 
инвестиция. След това се облага с по-голямото от 1% от брутния приход или 12% 
от нетния приход 

Саскечуан: 10 г. гратисен период, след което 5% от нетната печалба при 
продажби на благородни метали под или равна на 1 000 000 тройунции; 10% от 
нетната печалба при продажби на благородни метали над 1 000 000 тройунции 
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Противно на общественото мнение, българските залежи на метали 

не са особено богати и не са особено добре проучени, следователно и 

стимулът за инвестиции в проучването и добивът им е ограничен – 

доказано и от историческия преглед на инвестициите в сектора като за 

последните 40 години е разработен само един нов значим залеж на 

цветни метали. 

В резултат подобни призиви могат единствено да отблъснат 

инвеститорите от сектора и страната като цяло. Страната трябва да се 

фокусира върху адекватно, бързо и улеснено администриране на 

контрола върху дейноста на концесионерите. Контролът и отчетността в 

добивния отрасъл е необходимо да бъдат извършвани по-най добрите 

европейски и световни практики. Трябва да се отбележи, че редица от 

подобренията, особено някой от тях, въведени от дружества собственост 

на чуждестранни компании, се разглеждат като най-добри практики от 

европейските и световни институции и служат за пример на световни 

минни компании. 

Миннодобивният сектор е изключително капиталоемък. 

Изграждането на едно ново предприятие за експлоатация на подземни 

богатства, в зависимост от техния вид, отнема средно между пет и 

дванадесет години, и до двадесет години – за големите проекти. 

Реализацията се изпълнява на части, като всеки етап се основава и 

зависи от резултатите от предходния такъв. В този смисъл наличието на 

стабилна инвестиционна среда е абсолютна предпоставка за развитие на 

отрасъла. България не може да си позволи влошаване на 

инвестиционната среда особено в текущия момент. 
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ПРЕПОРЪКИ 

	

1) Опростяване и концентриране на административните 

процеси по проучване и разработване на подземни богатства 

и приравняването им по дължина, сложност и цена спрямо 

конкурентни държави с успешно развит суровинен сектор. 

 

2) Открита аргументация за запазване на ad valorem модела на 

концесионните такси и задържане на нивата на таксите под 

критичните 6%, над които инвестиционната дейност в страни 

с аналогични залежи се забавя критично или дори спира. 

При политическа воля за промяна на модела на облагане, да 

се проведе ефективна разяснителна кампания, че при 

влизане на държавата в дяловия капитал или надбавка на 

корпоративния данък за суровинната индустрия, това ще 

означава публичният сектор да носи директен оперативен 

риск в конкретните проекти. 

 

3) Проактивна политическа дейност на изпълнителната и 

законодателната власт, както и на българския частен сектор, 

за промени в Европейската стратегия за суровините от 

изключителна важност, които да не ограничават българската 

минна индустрия, а да я стимулират като ключова за процеса 

на декарбонизация на европейската икономика. 
 

 III 
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ЗА СЪВЕТА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И 

ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ И ЗА 

АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДА 
 

Съветът по икономически и публични политики е изследователска 

и консултантска мрежа към Института по икономика и политики 

(УНСС). Съветът събира в един екип доказани икономисти и 

финансисти, които ще отговарят на въпросите: какви мерки ще извадят 

икономиката ни от блатото и дали правилата, които Парламентът кове 

за бизнеса, са адекватни на исторически новата реалност и създават ли 

необходимата рамка за развитие. Съветът ще работи активно по четири 

основни направления: икономически изследвания, публична политика, 

образование, бизнес консултации. Академичната дейност ще се 

преплита с работа с бизнеса и държавните институции, което ще 

повиши експертността и доверието на обществото към образованието, 

бизнес практиките и работата на държавата. 
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