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I ВЪВЕДЕНИЕ 

Металургията е сектор от базовите индустрии и осигурява основни суровини и материали 

за много други отрасли на преработващата промишленост. Металите и произвежданите 

от тях метални продукти имат широко приложение и по веригите на добавената 

стойност се влагат в строителството, в транспортното и инвестиционно машиностроене, 

енергетиката, електрониката, бита.  

Производството на метали е икономическа дейност, чиято история започва от най-древни 

времена и до днес се развива на основа на научните достижения, съвременни 

високотехнологични процеси и съоръжения за преработка на първични и вторични 

суровини. Използват се природни метални руди и концентрати от тях, вторични метални 

суровини и междинни продукти от производството, като от тях се извличат съдържащите 

се метали и други неметали/металоиди/.  

Исторически и до днес металургията се разделя на черна и цветна. Според 

класификацията на икономическите дейности NACE Rev.2 тя включва „Производство на 

метали“ с поддейности на ниво трети знак, както следва:  

 Черна металургия: производството на сплави на базата на желязото– чугун, 

стомана и феросплави; производство на тръби, кухи профили и фитинги за тях от 

стомана; производство на други продукти при първичната преработка на стоманата.  

 Цветна металургия: производство на основни благородни и други цветни метали. 

В тази дейност са включени благородните метали, мед, цинк, олово, алуминий и 

други редки метали, както и радиоактивните химически елементи за ядреното 

гориво.  

 Леене на метали: производство нa лети полуготови продукти и различни отливки. 

Групата включва леене на чугун, леене на стомана, леене на леки метали и на 

отливки от други цветни и благородни метали.  

Металургичните технологии се прилагат и за производство на неметали– селен, телур, 

арсен, фосфор, сяра и др. Някои от тях се получават като съпътстващи продукти в процеса 

на извличане на основен метал.  

През последния 30- годишен период на социално- икономически промени беше променена 

и структурата на българското производство. Потенциалът на различните сектори на 

индустрията и конкурентоспособността на произвежданите стоки преди приватизацията на 

предприятията отговаряше на наследените от плановата икономика технологии и 
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мощности. В новите условия на пазарна икономика започна процес на нерегулирано 

преструктуриране на индустрията, довело до успешно развитие на определени сектори, а 

други свиха своето производство или преустановиха и ликвидираха наличните мощности.  

Българската металургична индустрия премина през аналогично развитие. Преустанови 

работа най-големият производител на стомана и стоманени продукти в страната 

„Кремиковци” АД, който осигуряваше над 20 хил.работни места. В цветната металургия 

през този период се закриха две предприятия – за производство на черна мед и оловно-

цинковия комбинат в Кърджали. Останалите предприятия запазиха своите производства и 

мощности и след успешна приватизация бяха направени огромни инвестиции за 

технологично и продуктово преструктуриране, за увеличаване на количеството и 

качеството на произвежданата металургична продукция, за подобряване на условията на 

труд и опазване на природата.  

Промените в индустриалната структура доведоха и до спад на икономическия потенциал 

на страната, съответно вътрешното потребление на метали рязко намаля. Основен фактор 

за оцеляването и развитието на металургията стана износът на металургична продукция. 

Тази възможност беше оценена и постигната на основа на продължаващи инвестиции, 

както в конкурентоспособност, така и в продуктова промяна в съответствие с пазарното 

търсене. Българската металургия увеличи своето присъствие на европейските и световни 

пазари, това продължава и до днес. В резултат на промените страната има устойчиво 

развита металургична индустрия, с висок принос в основни икономически показатели. 

Общата стойност на произведените метали и метални продукти представлява около 

12%- 13% от промишлената продукция на страната, а в стоковия износ този дял е в 

порядъка и над 15 %.  

През последните години изпреварващо се развиха мощностите в цветната металургия, 

което определя и високата за страната специализация в това производство. Нейната 

продукция заема достойно място и на индустриалната карта на Европа, с дял на 

българските метали от общото производство на ЕС 27, както следва: анодната мед 

14.4 %; електролитна мед 8.4 %; олово, общо 7.9 %; електролитен цинк 4 %.  

Постигнатите успехи се дължат, както на направените инвестиции в технологии и 

съоръжения, така и на добрия мениджмънт, на съществуващите и запазени през 

годините традиции за качествена и отговорна работа на наетия персонал. Браншът е 

изправен пред предизвикателството да намира все по-трудно квалифицирани специалисти 

както със средно, така и с висше образование. Появяват се т.н. „изчезващи професии”, 
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които са непривлекателни за младите хора, включително и за тези без средно или 

професионално образование. Същевременно нараства необходимостта от квалифицирани 

специалисти, притежаващи нов тип компетенции като дигитални умения, езикови 

познания и поведение, ориентирано към високите стандарти за опазване на околната 

среда, безопасен труд и енергийна ефективност. Оттук е необходима актуализация на 

учебните програми на средното и висшето образование с цел покриване потребностите на 

бизнеса в страната.  

Тези фактори промениха и структурата на заетия в предприятията персонал, съответно и 

неговата характеристика по отношение на образователно ниво и компетенции. Това добре 

се констатира от данните за настъпилите промени в квалификационната структура за 

последния 10- годишен период, посочени в таблица 1. Именно през този период бяха 

осъществени основните инвестиции в металургичните предприятия, които промениха 

технологиите за производство и продуктовата структура. В съответствие с тези промени 

изискванията към заетите и съотношението между различните категории персонал 

претърпя също съществена промяна. 

От данните в таблицата могат да се направят следните констатации: 

 В категорията „Ръководители” почти няма промяна в относителния дял спрямо 

общо заетите в сектора лица за посочения период.  

 В двете категории „Специалисти” и „Техници и приложни специалисти” има 

съществени промени. Относителният дял на заетите лица нараства за първата 

категория над 1.5 пъти и над 2 пъти за втората. Това са хората, които осъществяват 

техническите промени и внедряват новите лицензни технологии.  

Таблица1 

Квалификационната структура на заетия в металургията персонал 

Категория персонал 2010 г. 2020 г. Коефициент 

2020/2010 

промяна 
дял от общия брой 

Ръководители  7.0 % 6.8 % 97.5  

Специалисти 7.1 % 10.9 % 154  

Техници и приложни специалисти 5.9 % 12.8 % 217  

Помощен административен персонал 4.2 % 5.1 % 121  
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Персонал, зает с услуга и охрана 3.9 % 2.1 % 54  

Квалифицирани работници 36.3 % 34.8 % 96  

Машинни оператори и монтажници 21.5 % 18.5 % 86  

Професии, неизискващи квалификация 12.8 % 7.5 % 58  

Без професионална група 1.3 %  1.5 % 115  

   Източник: НОИ 

 

 Увеличаването на дела на специалистите в структурата на заетите отговаря на 

повишаващите се изисквания за управление на производството. Същевременно 

бранша изпитва недостиг на специалисти, поради слабия интерес към инженерните 

науки, негативните асоциации за условията на труд в металургичните производства 

и липсата на национална визия и политика за привличане на млади хора. 

Наблюдава се недостиг на инженери в следните направления: металурзи по добив и 

преработка на метали; автоматизация и дигитализация на процесите; енергийна 

ефективност; еколози. 

 Квалифицираните работници, машинните оператори и монтажници са други 

важни за сектора категории. Специализираното средно образование е това, което 

подготвя работниците от тези групи за реализация в металургични предприятия 

като оператори на добивни и преработващи съоръжения, контрольори по 

качеството и лаборанти. Липсват кадри с подобно ниво на квалификация при 

редица ключови професии (кранисти, заварчици, леяри); ниска е и степента на 

владеене на дигитални компетенции. Тези две категории персонал са изпълнители в 

производствения цикъл и съставляват най-голям дял от броя на работещите в 

сектора. За посочения 10- годишен период почти няма промяна в техния дял в 

структурата на заетите- съставляват над 50 % от всички лица (57.8 % през 2010 и 

53.3 % през 2020). Това показва стабилна потребност от средни 

висококвалифицирани кадри за работа в преструктурираните и съвременни 

производствени мощности.   

 Промяна в структурата има по отношение на персонала, който не е зает пряко 

в производството (услуги, търговия, охрана) и този без специална 

квалификация. Тези две категории намаляват своя дял почти с 50%. Това 
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отново потвърждава оптимизираната структура на организация на работа и 

управление в металургичните предприятия, отпадането на работни места, 

неизискващи специална квалификация и ръст на тези с висока квалификация и 

специализирано образование. Общата тенденция не е да се намалява персонала, а да 

има преразпределение по отделните категории с все по-голям дял на специалисти 

със специфични, включително и дигитални умения. В този процес намаляват 

работещите в основните производства, но се увеличават заетите в други 

допълнителни дейности, например за пречистване на технологичните газове и 

отпадни води и в други екологични мощности. 

В хоризонт от двадесет години драстичните промени в обществените системи ще 

накарат множество от компаниите да се адаптират към новите индустриални стандарти, 

за да се посрещнат предизвикателствата на съвременната реалност. Една от 

индустриите, които се изправят пред силен натиск за трансформиране от екологична и 

политическа перспектива, е металната промишленост. Компаниите в бранша са 

изправени пред четири ключови предизвикателства до 2040 г. Те включват: 1) кризата 

в реализирането на концепцията за устойчивост; 2) бързата дигитализация и 

реализирането на потенциала от използването на данните за анализи и прогнози, с 

цел автоматизация и електронизация на процеси и системи; 3) промените в 

потребителските изисквания в сектора на машиностроене, строителство, 

инфраструктура и др; 4) реализиране на вътрешни отдели за научна и развойна 

дейност, както и привличането на най-добрите специалисти. 

Отчитайки пряката, непряката и индуцираната заетост, може да заключим, че в Европа 

има около 2.67 милиона души1, които работят в стоманената индустрия или дейности 

свързани с нея. Мултипликационният ефект на 330 000 директни работни места в 

сектора е близо осем пъти. Брутната добавена стойност (БДС) на европейската 

стоманодобивна промишленост също е над 140 млрд. евро, ако се вземат предвид 

преките, непреки и предизвикани ефекти. 

Над 40 милиона тона от страничния продукт (шлака) се произвеждат заедно с 

производството на стомана годишно в Европа. Металургични шлаки (получени заедно 

с пепелта, оставаща след топенето) от различни видове метали продължават да намират 

голямо приложение (след последващо обезвреждане) и в други продукти като 

                                                           
1 https://www.eurofer.eu/assets/Uploads/European-Steel-in-Figures-2020.pdf 

 

https://www.eurofer.eu/assets/Uploads/European-Steel-in-Figures-2020.pdf
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независим материал. Шлаката образува твърд инерт, използван като източник на 

фосфатен тор, алтернативна суровина за получаване на цимент, пътен материал и 

баласт, и материал използван при пречистването на водата, т.е. почти нищо не остава 

като загуба. Осъзнаването на предизвикателствата в областта на заетостта, 

производството, търсенето и търговията, пред които е изправен този сектор помага при 

вземането на правилни решения днес за бъдещето на една от най- важните и 

стратегически индустрии в Европа.  

Европейската стоманодобивна промишленост е световен лидер в областта на 

иновациите и екологичната устойчивост. В нея работят пряко 330 000 

висококвалифицирани специалисти и чрез непреки и предизвикани ефекти се 

поддържат работни места за още 2,2 милиона души. Секторът произвежда средно 170 

милиона тона стомана годишно в над 500 производствени обекта в 23 държави -членки 

на ЕС. Тясно интегрирана с европейската производствена и строителна индустрия, 

стоманата е гръбнакът за развитие, растеж и заетост в Европа. Европейската 

стоманодобивна промишленост непрестанно разработва нови видове стомана, за да 

отговори на специфични приложни изисквания. Независимо от това днес съществува 

необходимост от стимулиране на НИРДИ в екологосъобразни преработвателни 

технологии в много по-голяма степен, отколкото в миналото.  

Стоманата е най- универсалният индустриален материал в света за съвременната 

световна икономика- сгради, автомобили, кораби, инструменти, промишлени машини, 

домакински уреди и др. не биха могли да бъдат представени без уникалните й и 

разнообразни свойстваа. Стоманодобивният сектор и други енергоемки индустрии 

играят жизненоважна роля в предоставянето на продукти и услуги на широк спектър от 

европейските промишлени екосистеми.  

Металът (и в частност стоманата) са 100% рециклируема и следователно е основна 

част от кръговата икономика. Като основен инженерен материал, стоманата също е 

съществен фактор за разработването и внедряването на иновативни технологии за 

намаляване на въглеродния диоксид, подобряване на ресурсната ефективност и 

насърчаване на устойчивото развитие в Европа. Енергийната ефективност е неразривно 

свързана с климатичната програма, тъй като намаляването на потреблението на 

енергия, предимно въглеводороди, намалява емисиите на парникови газове. 

Напоследък, както в черната металургия, така и в енергийния сектор, все повече 

започва да се говори за водорода като гориво на бъдещето. Основната стойност на 
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използването на водород в металургията е способността да се изостави използването на 

въглеродсъдържащи горива (въглища, кокс, природен газ). Фокусът върху проектите за 

водородна металургия се превръща в дългосрочна тенденция. Някои компании дори 

вече планират да започнат производството на стомана с водород през 2035 г. Въпреки 

това, водородът все още е по-скъп от горивата, съдържащи въглерод, и реално 

намаляването на въглеродните емисии може да бъде постигнато само чрез използване 

на „зелена“ енергия от възобновяеми източници. Въпреки факта, че водородната 

енергия е по-скоро реалност за следващото десетилетие, вече внимателно се изучават 

технологиите за производство на водород и използването му като гориво за 

металургични агрегати. 

Най- просто казано индустриалната дигитализация се състои в прилагането на 

цифрови инструменти и технологии към бизнес веригите за създаване на стойност в 

преработващата промишленост. Тези технологии позволяват обединяването на 

физическия и дигиталния свят и могат да допринесат за значителни подобрения в 

представянето на предприятието и неговата производителност. Тези технологии се 

наричат индустриални цифрови технологии (ИЦТ) и се проявяват под различни форми 

и нива на успеваемост, вариращи от изкуствен интелект, Интернет на нещата, роботика 

и аналитични връзки. Заедно те движат това, което се нарича Четвърта индустриална 

революция. 

Като ИЦТ в производствения процес могат да бъдат разглеждани: 3D принтирането; 

изкуствения интелект, учещите се машини и анализа на данни; автоматизацията 

и роботиката; свързаността (5G, LPWAN, etc.) и индустриалния Интернет на 

нещата; виртуалната и разширената реалност; облачни изчисления; 

киберсигурност.  

3D принтирането предоставя възможност за радикална трансформация на определени 

производствени цикли, променяйки самите граници от гл.т. на това, което може да се 

произведе физически. То нарушава съществуващите концепции за бизнес модели и 

вериги за доставки, свързвайки цифровия и физическия свят. Позволява се дори най-

сложните дизайни да бъдат цифрово пресъздадени. 3D принтирането способства 

бързото изготвяне на прототип, въвеждането на радикални иновации в дизайна, 

намаляването на разходите за машини, намаляване на времето за пазарно навлизане и 

намаляване на производствените разходи и емисии (особено за персонализирани, малки 

по обем компоненти с висока сложност).  
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Изкуственият интелект (ИИ) се нарича така, защото е създаден да адресира 

ограничени, единични задачи. Голяма част от сега функциониращите системи на 

изкуствен интелект са именно тесен изкуствен интелект, който изпълнява ясно 

дефинирана задача/и. Това е технология, която позволява на високо-функционални 

системи да преповтарят, а дори да надминават човешките способности по отношение 

на възложени задачи. Всеки софтуер, който използва достижения като: събиране на 

данни (data mining), машинно обучение (machine learning), разпознаване на модели 

(pattern recognition) и обработване на естествени езици (natural language processing), за 

да извършва автономно прости решения, може да се възприеме за „тесен изкуствен 

интелект“. Изкуственият интелект може да изчислява производствена мощ, оптимизира 

добива и да засича повреди. 

Икономическата полза от изкуствения интелект идва при комбинирането му с хората, 

позволявайки на работната сила да се съсредоточи върху имащите най-голяма добавена 

стойност задачи. Добавянето на изкуствен интелект към производството позволява и 

по-доброто използване на съществуващите капиталови инвестиции, подобряване на 

ефективността и качеството, както и намаляване на разходите. Очаква се изкуственият 

интелект да промени естеството на работата, като увеличи човешките умения. 

Алгоритмите за машинно обучение са компютърни програми, които се адаптират и 

развиват въз основа на данните, които обработват, за да произведат предварително 

определени резултати. Те са по същество математически модели, които се „учат“ чрез 

подаване на данни- често наричани „данни за обучение“ на изкуствения интелект, 

който да дава модели и решения.  

Автоматизацията и роботиката се отнасят до индустриалното приложение на 

електрониката, електротехническите и вградените софтуерни технологии. Те са 

основна част от цифровизацията на производството, като предоставят редица основни 

умения, компоненти и възможности за развитие. Почти всеки аспект на 

цифровизацията на индустрията почива на автоматизацията и роботиката- от 

комуникациите до подсистемите за захранване, от вградената обработка за 

автоматизация и контрол до интелигентни системи за осветление и сигурност. 

Роботизацията на продуктовия процес има същестен ефект в областта на сглобяването 

и опаковането. Благодарение на такъв вид решения се намалява времето за монтаж и 

доставка. В много организации с търговска дейност в стоманодобивната промишленост 

използването на роботи води до повишаване качеството на стоманените изделия, което 
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от своя страна значително подобрява целия производствен процес. Експерти от 

Международната федерация по роботика са идентифицирали видовете задачи, за които 

е препоръчително да се прилагат роботи в сектора- за повтарящи се и досадни задачи с 

типичен алгоритъм, в които роботите са добри (сортиране на предмети, сглобяване и 

заваряване на типични части), за задачи, свързани с неприятни условия на труд, които 

просто трябва да се свършат и от които хората могат да бъдат освободени, за опасни 

задачи, свързани с риск за здравето и живота на хората (изхвърляне на мини, работа с 

горещ метал, манипулиране със замърсени с радиация обекти).  

Усъвършенстваното изчисляване, свързано с автоматизация и роботика, захранва 

всичко- от най-големите центрове за данни до най-малките сензори, и прави всичко- от 

ежедневни изчисления до ускоряване на машинно обучение, базирано на изкуствен 

интелект. Така всеки електромотор става по-интелигентен и самоподдържащ се. Без 

автоматизация и роботика индустриалната цифровизация не би могла да се случи. 

Решенията свързани с анализ на големи данни се използват в много стоманодобивни 

организации с цел наблюдение качеството на продуктите. Технологията дава 

възможност за нови режими на производствения цикъл чрез получаване на нова 

информация за отделните производствени цикли по различен начин. Работата на всяко 

промишлено оборудване в отрасъла има много параметри: количеството консумирана 

енергия, температурата на устройството и отделните му елементи, скоростта на въртене 

и вибрации на движещи се агрегати, химията и физиката на използваните флуиди и 

много други. След натрупване на определен брой стойности на тези параметри за дълъг 

период на работа на оборудването, е възможно да се установи тяхната зависимост един 

от друг. Освен това може да се разбере какво ще се случи с оборудването в бъдеще, ако 

параметрите започнат да променят стойностите си. В такива анализи са ангажирани 

специални цифрови алгоритми, благодарение на които е възможно по-точно да се 

планират ремонти, да се предскаже състоянието на оборудването и да се намалят 

рисковете от непланирани престои (напр. като се определи динамиката на развитието 

на дефекти във времето и периода на преминаване на дефект в критично състояние) На 

тази база се развиват системите за предсказващо поддържане на оборудванетор 

(Predictive Maintenance) основаващо се на оценка на текущото състояние на 

технорлогичното оборудване (Condition Based Maintenance). 

Интернет на нещата (IoT) е надеждна екосистема от сензорни устройства, различни 

по вид и предназначение, като сензори за местоположение, температура, влажност и пр. 
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Такава хомогенна дигитална мрежа събира и предоставя данни в реално време. Те 

служат за анализи, прогнози и обучение на изкуствен интелект. Анализатори 

прогнозират, че само след няколко години, броят на устройствата, които са свързани с 

интернет, ще надмине 75 милиарда. Чрез Интернет на нещата могат да се свързват 

всички производсвени процеси в една единна система, която така може да бъде 

напълно оптимизирана и управлявана чрез мобилно приложение 

Индустриалният интернет на нещата обединява редица технологии за стимулиране 

на по-информирани и по-бързи бизнес решения за индустриалните организации. 

Организациите от стоманодобивната промишленост използват сензори, задвижващи 

механизми и други видове цифрови устройства, свръзани в дигитaлнa мpeжa, в ĸoятo 

вcяĸo eднo ycтpoйcтвo пpиeмa, oбpaбoтвa и изпpaщa инфopмaция дo дpyгo ycтpoйcтвo. 

Тази свързаност позволява данните, събрани от устройствата, да бъдат наблюдавани, 

обменяни и анализирани, за да предоставят ценна информация за индустриалните 

компании. Индустриалният интернет на нещата позволява на компаниите да натрупват 

данни чрез сензорите и мониторинга на оборудването и машините. Това натрупване на 

данни създава възможност за развиването на нови бизнес модели и обвързването на 

дигиталния сектор с индустрията. Индустриалният интернет на нещата се случва 

благодарение на инфраструктура за свързване, която подкрепя фабриките на бъдещето. 

От ниските по напрежение широкообхватни мрежи (LPWAN) до 5G интернета от 

следващо поколение, подобрената свързаност е от съществено значение за 

използването на технологиите. LPWAN позволява свързаност с много по-ниски разходи 

и повишена надеждност в сравнение с традиционната мобилна свързаност (3G, 4G и 

др.). Това ще намали режийните разходи за производството на МСП и ще осигури 

надеждност за Индустриалният интернет на нещата, прилаган в отдалечени и често 

трудно достъпни части от фабриките. Производителите ще трябва да се запознаят по-

добре със стратегиите за киберсигурност и да увеличат инвестициите за 

предотвратяване на кибер атаки. 

Виртуалната реалност, която потапя потребителите в компютърно генериран свят, и 

разширената реалност, която наслагва дигитална информация върху физическия свят, 

вече прекрояват съществуващите начини за правене на бизнес и имат потенциала да 

увеличат производителността в инженерния сектор и преработващата промишленост. 

След секторите на търговията на дребно и маркетинга, сега производството е движеща 

сила за разпространението на разширената реалност. Виртуалната и обогатената 
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реалност вече се използват от производителите в подкрепа на разработването на 

сложни сглобки, планиране на поддръжка на оборудване и продукти, осигуряване на 

дистанционна експертна поддръжка, както и по-високо качество на осигуряване и 

повишена производителност. Истинската стойност ще произтича от различни дейности- 

от валидиране на дизайна, до виртуално прототипиране на производствени процеси, от 

валидиране на процедурите на производство до предоставяне на оперативна 

поддръжка. Витуалната реалност дава възможност на компаниите от стоманодобивната 

промишленост да подобрят качеството на производство и да намалят разходите си. 

Тези организации често използват оборудване за дистанционна поддръжка въз основа 

на отдалечена връзка, поддържана от техници, практически свързани към системата, 

като по този начин се намалят пътните разходи и времето на работа. Виртуалната 

реалност може също така да симулира опасни в производството ситуации, като 

провокира реакциите на лицата. Технологиите с разширена реалност имат голям 

потенциал в поддръжката и ремонта: те позволяват да се показват технологична карта 

или видео инструктаж. 

Блокчейн е разпределена база данни, която се споделя между възлите на компютърна 

мрежа. Като база данни блокчейн съхранява информация по електронен път в цифров 

формат, която е криптирана, без да е възможна външна намеса, което подсигурява 

сигурност и прозрачност. В стоманодобивната индустрията може да подпомогне 

прозрачността и сигурността на доставките. 

Триизмерният печат или 3D печат е съвременна технология за печат (изработка) на 

триизмерен твърд предмет с произволна форма с помощта на цифров модел. Реализира 

се като адитивен процес, като се нанасят последователни слоеве от материала, така че 

да оформят искания предмет. Възходът на 3Д принтирането може значително да 

облагодетелства стоманодобивната промишленост за изработване на нови и резервни 

части за машините в сектора или за нпродукция от нов тип. 

Облачните изчисления (Cloud Computing) в стоманодобивната промишленост 

предоставят изчислителни услуги при поискване. По този начин се осигурява високо 

ниво на надеждност, мащабируемост и наличност на данни в облачна среда. Облачно 

базираните системи за управление на знания предоставят знания във виртуално 

управлявана платформа. Този вид решение позволява на компаниите в сектора да 

изградят своя собствена облачна база с материали и ресурси (курсове, тестове, демо 
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видеа и др.), които могат да бъдат споделяни, лесно адаптирани и използвани от всички 

служители чрез отдалечен достъп до платформата. 

Киберсигурността е обвързана с визията за цифровизация на производството и 

използването на разнообразни данни, свързани с целия производствен цикъл- налага се 

използването на ИТ решения осигуряващи надежда защита на данни и информация. По 

този начин се гарантира едно умно, мрежово, интелигентно, автономно и ресурсно 

оптимизирано производство. 

Дигитализацията на българската металургична индустрия започна с цялостна 

трансформация на технологичните схеми и съоръжения, с цел повишавате на нейната 

конкурентоспособност на европейските и международни пазари. Предприятията за 

производство на основни черни и цветни метали и изделия от тях инвестираха огромни 

средства в екология, енергийна ефективност, подобряване на условията на труд. Тези 

проекти са свързани с цялостна автоматизация на процесите и дигитализация на 

тяхното управление. В резултат се постигна устойчиво развитие, ръст и оптимизация на 

производството. Тези фирмени политики започнаха непосредствено след промяна на 

собствеността, продължават и до днес. Примери за инвестиции в нови 

високотехнологични процеси има в добивните и преработвателни предприятия.  

Ежегодно в големите металургични предприятия се инвестират средства от порядъка на 

десетки и стотици милиона лева, осигурени чрез банкови кредити. За повечето проекти 

предприятията имат сертификат за „голям инвеститор”, но финансови помощи от 

държавата не са получавани (включително нямат получени средства и по европейските 

фондове и програми).  

В добивната металургия новите технологии водат до повишаване качеството на 

произвежданите метали и извличане на нови елементи от преработваните суровини, ако 

тяхното съдържание е технологично и икономически обосновано.  

В предприятията за обработка на металите и производство на крайни продукти има 

постоянен процес на разширяване на продуктовата структура, усвояване на нови 

изделия с по-висока добавена стойност.  

В резултат на тези промени средната добавена стойност на един зает в производството 

на метали (черна металургия, цветна металургия и леене на метали) през 2019 г. 

достига 72.4 хил.лева и е над два пъти по-голяма от тази на преработващата 

промишленост (30.1 хил.лева). Само за цветната металургия този показател е четири 

пъти по-голям (121.3 хил.лева).  
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Новите технологии и съвременното оборудване водят до увеличаване на 

производсвения капацитет и разширяване асортимента на готовата продукция. Тези 

промени вървят паралелно, за да отговорят на търсенето на световните пазари и 

очаквания ръст в потреблението на метали в процеса на въглеродната и дигитална 

трансформация. За последния 10-годишен период са построени нови мощности и е 

увеличен капацитета за производство на електролитна мед (4 пъти), на олово (около 2 

пъти), на алуминиев прокат и на прокат от тежки цветни метали – над 50 %. С 

реализацията на настоящите проекти мощности в предприятията ще достигнат до100 

хил.тона/годишно производство на прокат от тежки метали и от алуминии и техните 

сплави.  

Автоматизацията и дигитализацията на производствените процеси логично водят до 

увеличаване на пряката производителност на труда. Но на този етап процеса не е 

съпроводен задължително с намаляване на работната ръка. За последните години в 

черната металургия броя на заетите в производството е запазен, а производството в 

натура отчита спад поради външни пазарни причини и търговски войни между 

САЩ и Китай, засягащи световния пазар и ЕС.  

В цветната металургия има ръст на заетите от почти 40%. Това се дължи на 

едновременното пускане в експлоатация на допълнителни мощности и усвояване на 

нови изделия по веригите на добавената стойност. Повишените изисквания за 

опазване на работната и природна среда налагат строителство на нови очистни 

съоръжения, като за тяхната експлоатация също се разкриват нови работни места, 

заместващи освободените след дигитализиране на дейности от основни 

производствени звена.  

Паралелно с технологичната дигитална трансформация започват процеси на 

дигитализация на административните дейности и управлението на предприятията. 

Това е нов етап на трансформация и допълнителен фактор, който ще окаже влияние 

върху броя на персонала и качеството на труда.  

За да отговорят на новите предизвикателства и за да се осъществи плавен и 

справедлив преход към дигитални технологии за производство и управление, в 

металургичните предприятия се води конструктивен диалог между работодателите 

и синдикатите, с цел реализиране на ползи и за двете страни. 

Все по-малко или почти липсват работни места в основните металургични цехове за 

добив на цветни метали от първични и вторични суровини. Такива 
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високотехнологични процеси има при производството на олово в КЦМ АД, 

подготовката на шихтата и топенето във флаш-пещта, електролитен цех за 

рафиниране на мед в Аурубис България АД.   

 

II. ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЕ НА СЕКТОРА В ИКОНОМИЧЕСКИ И 

СОЦИАЛЕН ПЛАН  

 

3. Динамика на основните макроикономически индикатори  

Съгласно предварителни данни на НСИ през 2020 г. произведеният в страната БВП е на 

общо 118 605 млн.лв. при 119 772 млн.лева за 2019 г. Създаденият БВП на глава от 

населението е в размер на 17 105 лева или 8 746 евро на човек. През 2019 г. са 

отчетени 8 779 евро, едногодишен спад от 0.4 %. 

В таблица 2 са посочени основни показатели за отделните агрегирани сектори на 

промишлеността, включително за преработващата промишленост и металургичната 

индустрия като част от тази промишленост, за период от четири последователни години.  

През 2019 г. в страната е произведена обща промишлена продукция на стойност 80 608 

млн.лева, с 3 515 млн.лева повече от предходната и растеж от 104.6 % (103.1 % през 

2018 г.). За целия период промишленото производство в страната расте. По агрегирани 

сектори спад през годината има само в добивната промишленост, останалите отчитат ръст. 

Преработващата промишленост през 2019 год. е произвела в повече продукция за 3 293 

млн.лева, растеж от 105 %. Металургичната индустрия, влизаща в нейния обхват отчита 

спад от 474 млн.лева. През посочените години стойностите на металургичната продукция 

се променят, което не е свързано с количествата на произведените стоки в натура. Дължи 

се на борсовата характеристика на металите, които се продават по цени на световните 

пазари, основно тези на Лондонска метална борса (ЛМБ). Колебанията в тези цени, които в 

рамките само на една година достигат до 20 %- 30 %, пряко се отразяват на 

икономическите и финансови показатели на металургичните предприятия.  

Таблица 2 

Промишленост, икономически показатели 

КИД 2008 / ПОКАЗАТЕЛИ 2016 2017 2018 2019 

ОБЩА ПРОМИШЛЕНА ПРОДУКЦИЯ 66 376 74 767 77 091 80 606 

Добивна промишленост/Сектор В/ 

-произведена продукция, млн.лева. 2 496 2 852 2 760 2 587 
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- добавена стойност, млн. лв. 1 136 1 420 1 345 1 277 

- заети лица, брой 24 969 21 959 21 659 19 144 

- добавена стойност на един зает, хил. лв. 45.5 64.7 62.1 66.7 

Преработваща промишленост/Сектор С/ 

- произведена продукция,млн. лв. 54 773 62 623 65 631 68 924 

- добавена стойност, млн. лв. 13 985  15 191 15 233 16 268 

- заети лица, брой 545 187 556 138 554 398 539 990 

- добавена стойност на един зает, хил. лв. 25.7 27.3 27.5 30.1 

  24. Производство на основни метали 

    - произведена продукция, млн.лева  

    - добавена стойност,млн.лева 

    - заети лица, брой 

    - добавена стойност на един зает, хил.лв. 

     в т.ч. в цветната металургия, хил.лв 

 

6 780 

846 

12 749 

66.3 

123.6 

 

9 559 

1 095 

13 404 

81.7 

145.3 

 

10 195 

932 

13 332 

69.9 

109.8 

 

9 721 

1 056 

14 581 

72.4 

121.3 

Енергетика /Сектор Д/ 

-произведена продукция,млн. лв. 7 627 7 739 7 003 7 263 

- добавена стойност, млн. лв.  3 398 3 538 3 635 4 021 

- заети лица, брой 32 147 31 799 31 771 31 436 

- добавена стойност на един зает, хил.лв. 105.7 111.3 114.4 129.8 

Доставка води, канализационни услуги, управление на отпадъци /Сектор Е/ 

-произведена продукция, мил. лв. 1 480 1 553 1 697 1 832 

- добавена стойност, млн. лв. 752 799 844 921 

- заети лица, брой 33 403 32 742 32 793 32 826 

- добавена стойност на един зает,хил. лв. 22.5 24.40 25.7 28.1 

Източник: НСИ  

 

През 2019 г. делът на преработващата промишленост представлява 85.5% от общата 

произведена продукция в страната и достига 68 924 млн.лева. Делът на металургията в 

произведената продукция в преработващата промишленост е 14.1 % (през 2018 г. е 

15.5 %), а в общото промишлено производство на страната този дял е 12.1 % (през 

2018 г. е 13.2%).  
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Добавената стойност в металургичните производства расте. През 2019 г. произведената 

продукция в производството на метали има спад спрямо преходната година, въпреки това 

общата добавена стойност и тази на един зает расте. Това е в резултат на оптимизираните 

материални и финансови разходи и производството на нова крайна продукция с по-висока 

добавена стойност, предимно в предприятията за преработка чрез валцоване и пресоване 

на черни и цветни метали и сплави.  

Във всички сектори на промишлеността добавената стойност през 2019 г. на един зает 

расте- най-много в енергетиката (+13.5 %) и в цветната металургия (+10.5 %). За 

втора година енергетиката отчита по-висока стойност на един зает от тази в цветната 

металургия. Дължи се на увеличените цени на електрическата енергия, а не на по-добрата 

ефективност на енергийния сектор. Увеличението на енергийните цени  паралелно води до 

увеличаване на разходите на всички консуматори, респективно и до намаляване на 

ефективността на индустрията, основно на големите енергоинтензивни потребители.  

Години наред добавената стойност на един зает в металургията е над два пъти по-

висока от средната в преработващата промишленост, като само за цветната 

металургията е 4 пъти по-голяма. Въпреки класификацията на производството на метали 

като ниско и средно ефективна икономическа дейност, постигнатите показатели говорят за 

високото технологично ниво на българската металургична индустрия. Това се дължи на 

инвестициите в нови технологии и производство на продукти с висока добавена стойност. 

Тези сравнителни данни водят и до друг извод, като този, че има отрасли на българската 

преработваща промишленост, които работят при ниска рентабилност и не отговарят на 

съвременното ниво за ефективност и конкурентоспособност. По тези причини бяха спрени 

някои мощности от преработващата промишленост, а други и сега работят с ограничен 

капацитет, предимно за вътрешния пазар.   

Българската икономика, като част от тази на Европейския съюз има отворен характер и 

външнотърговският обмен е висок. През 2019 год. е произведена промишлена продукция 

за 80.6 млрд. лева, а изнесените стоки са на стойност 58.4 млрд.лева, в т.ч. за страните на 

ЕС(28) 38.8 млрд.лева (66.4 %). Зависимостите на икономиката от европейското и световно 

производство се потвърждават от високите стойности за вноса. Настъпилите социално-

икономически промени през последните три десетилетия доведоха до промяна и в 

структурата на българската индустрия. Днес голяма част от необходимите инвестиционни 

и потребителски стоки се осигуряват от внос, който по стойност надвишава този на износа. 
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Затова през целия период в резултат от външнотърговската дейност страната ни формира 

отрицателно салдо от порядъка на няколко милиарда лева.  

Данните за стойността на внесените и изнесени стоки от страната през последните пет 

години, в т.ч и за показателите от външнотърговския обмен на металургични продукти са 

дадени в табл. 3.          

Таблица 3 

Външнотърговски баланс при стоковия обмен, млрд. лева 

 

Показатели: 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Внос на стоки, в т.ч 

    от ЕС (28) 

 - основни метали и изделия         

  относителен дял, % 

51.2 

28.0 

3.6 

7.0 

59.2 

37.8 

4.2 

7.1 

62.9 

40.0 

4.3 

6.8 

65.1 

41.1 

4.5 

7.0 

60.1 

- 

3.7 

6.2 

Износ на стоки, в т.ч 

     за ЕС(28) 

------------------------------------- 

 - основни метали и изделия        

  относителен дял,% 

47.2 

31.1 

----------- 

6.3 

13.4 

54.6 

34.5 

----------- 

9.3 

17.8 

56.0 

37.7 

---------- 

7.8 

14.1 

58.4 

38.8 

----------- 

6.7 

11.5 

54.7 

35.8 

----------- 

8.3 

15.1 

Външнотърговско салдо, общо 

в т.ч. на 

  - основни метали и изделия  

-4.0 

 

+2.8 

-4.6 

 

+5.1 

-6.9 

 

+3.5 

-6.7 

 

+2.2 

-5.4 

 

+4.6 

     Източник: БНБ/НСИ,окончателни данни до 2019, предварителни 2020 

 

През 2020 г. са изнесени стоки за 54.7 млрд.лева при 58.4 млрд.лева през 2019 г., 

стоковият износ намалява с 3.7 млрд.лева на годишна база (или спад от 6.3 %).  

Намалява на годишна база и вносът на стоки с 5 млрд.лева (респективно -7.7 %). 

Поради изпреварващ спад на вноса на стоки, спрямо износа, външнотърговският баланс на 

страната през 2020 г. се подобрява, отрицателното салдо намалява с 1.3 млрд.лева и 

достига до 5.4 млрд.лева.  

През всичките години металите имат висок принос в износа на стоки, с относителен дял 

около и над 15%. От данните на БНБ за външната търговия на страната по стокови групи 

се констатира, че износът на метали и изделия от тях в натура и в стойност превишава 

вноса. В резултат секторът формира положително салдо от 3 до 5 млрд.лева. 
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Изнесените от металургичните предприятия стоки представляват около 80% от тяхното 

производство. При проката от тежки цветни метали достига над 95%. Този висок износ 

говори за конкурентоспособността на съвременната българска металургия, която има 

висока специализация в цветната металургия.  

В условия на тежка криза и спрени мощности в страни-членки, включително и основни 

потребители на метали, българските предприятията пренасочиха износа към трети страни, 

запазиха обема на продукцията, броя на заетия персонал и продължиха да изпълняват 

своите инвестиционни програми.  

Новите политики на ЕС относно промените в климата, въглеродният неутралитет и 

дигитализацията на икономиката поставят съществени проблеми и предизвикателства 

пред всички сектори на индустрията и стопански живот. Особено чувствителни към 

завишените изисквания за въглероден неутралитет са металургичните производства по 

следните основни причини: 

 В процеса на добиване на металите се отделят парникове газове, основно 

въглероден диоксид (СО2). Най-големи са количествата от стоманодобива и при 

производството на първичен алуминий.  

 Процесите са енергоиинтензивни и ползваната електрическа енергия от изкопаеми 

горива косвено допринася за увеличаване количествата на СО2, това са т.н. 

„косвени емисии“. 

Тези два фактора имат и финансови измерения върху производителите. За да продължи да 

работи металургичната индустрията се стреми да намали тези отрицателни за икономиката 

въздействия, като внедрява нисковъглеродни технологии и подобрява енергийната 

ефективност.  

Паралелно с това европейската „зелена сделка“ поставя и други големи предизвикателства 

пред металната индустрия- да осигури необходимите метали. Очаква се тяхното 

потребление да нарасне в порядъка на стотици пъти- за електромобили, вятърни турбини, 

соларни инсталации, акумулатори и др. Редките и редкоземни елементи са важни за 

дигитализацията и електронизацията на Европа. Това определя и бъдещето на 

металургията, като незаменим доставчик на основни суровини за новия свят. Много 

от необходимите метални суровини се внасят в ЕС от Китай или конфликтни региони в 

света, поради което ЕК има твърда политика да намали тази зависимост и да развива 

собствени мощности.  
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България, която има добре работеща и конкурентоспособна цветна металургия, 

сега ще продължи това развитие на основа на най-съвременните технологии. 

Инвестиционните планове предвиждат прилагане на кръгова икономика и комплексно 

оползотворяване на суровините. Това естествено води и до увеличаване на обема на 

произвежданата продукция, производителността и добавената стойност. Въпреки това 

новите технологии не предполагат съществена промяна в броя на пряко заетия в тях 

персонал, но изискванията по отношение на образователното ниво и дигитални умения 

се завишават. 

 

1.2. Коефициент на заетост, брой на наетите лица в сектора 

През последните години с ръста на българската икономика е налице тенденция да расте и 

броя на заетите лица, да намалява този на безработните, съответно и коефициента на 

безработица да спада. Изключение има в последната 2020 год. поради влиянието на 

епидемичната криза върху цели сектори и техните показатели. 

Данни за средногодишния брой на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение, за доходите на работещите и други социални показатели за период от 5 

последователни години до 2020 г. са представени в табл.4.  

В условията на КОВИД 19 и с цел намаляване на високата заболеваемост сред населението 

през 2020 год. беше ограничена и дори преустановена дейността в някои сектори на 

икономиката в България и в много други европейски страни. За запазване на работните 

места и част от доходите на заетия в тях персонал бяха приложени различни финансови 

механизми. В резултат на тези помощи коефициента на безработица нарасна само с 0.9 %, 

от 4.2 % през 2019 г. на 5.1 % за 2020 г. (по данни на БНБ тя е 6.7 %). Средногодишният 

брой на регистрираните безработни лица е увеличен с 25.8 хил.души, а броя на наетите 

лица намалява със 157.2 хил.души.  

Таблица 4 

  Средногодишен брой на наети лица, ниво на безработица, инфлация 

Показатели 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020* г. 

Средногодишен брой на наетите лица 

(национални сметки), хил. души 2 277.3 2 308.1 2 238.4 2 322.5 

 

2 165.3 

Средногодишен брой 

регистрирани безработни, хил.души 

 

247.2 

 

206.9 

 

173.3 

 

142.8 

 

168.6 
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Средногодишно ниво на безработица, % 7.6 6.2 5.2 5.9 6.7 

Средна месечна работна заплата на наети 

по трудово и служебно правоотношение, 

лева 

962 1 037 1 135 1 274 

 

1 387 

- обществен сектор 

- частен сектор 

- само за преработваща промишленост 

984 

954 

846 

1 065 

1 029 

930 

1 165 

1 126 

1 018 

1296 

1 267 

1 127 

1 441 

1 369 

1 204 

Средна месечна заплата, дейност КИД 24 

Производство на основни метали, в т.ч.:     

 черна металургия 

 цветна металургия 

 леене на метали 

1 303 

1 257 

1774 

827 

1 356 

1 440  

1 770 

943 

1 489 

1 664 

1 911 

1 003 

1 717 

1 768 

2 226  

1 071 

1 837 

1 892 

2 382 

1 125 

     Източник: НСИ, *предварителни данни 

 

Тези данни не отразяват изцяло картината на пазара на труда, поради скритата заетост и 

работа без трудови договори и социални осигуровки.  

През 2020 г. се наложи нова форма на дистанционна работа от дома, която продължава и 

пред 2021 г. (там, където характерът на изпълняваната работа позволява). За металургията 

дистанционната форма е приложима само по отношение на част от администрацията. В 

оперативното управление на процесите и при изпълнението на професионалните 

задължения в производствените звена тази форма е неприложима. Затова се прилагаха 

мерки за защита на здравето и засилен контрол върху тяхното изпълнение, с оглед да се 

намали процента на заболеваемост до допустими граници. 

Независимо от променените условия на работа през 2020 г., както и през целия посочен 

период доходите на работещите по трудово и служебно правоотношение растат. За 

последната година средната месечна работна заплата в страната отчита годишен ръст от 

8.9 %, по-висок е в обществения сектор- 11.2% и 8.0 % в частния сектор.  

В преработваща промишленост СРЗ през 2020 г. е 1 204 лева, ръст със 77 лева на 

годишна база (годишен ръст от 6.8 % спрямо 2019 г. при 10.7 % годишен ръст спрямо 

2018 г.). Сектори, които намалиха или преустановиха дейности, отчитат спад в 

заплащането, а други- значително по-висок растеж. Независимо от кризисната ситуация 

Средната Работна Заплата (СРЗ) в икономическа дейност 24 „Производство на основни 



 

23 
 

метали“ през целия посочен период расте, като за 2020 г е 1 837 лв. (годишен ръст от 

7%).  

При отделните металургичните производства има съществени разлики в доходите на 

работещите. СРЗ в цветната металургия е най-висока (2 382 лв) и е близо два пъти по-

висока от СРЗ в преработващата промишленост. СРЗ в черната металургия с 1 892 лв. 

Един от най-засегнатите от кризата сектори в Европа е стоманодобива, което се отрази и 

на българските производители. Независимо от значителния спад в продукцията (14 % през 

2020 г.) и влошени икономически показатели, секторът отчита ръст на СРЗ със 7% спрямо 

2019 година. Предприятията за леене на метали и производство на отливки имат редица 

проблеми от технологичен характер и работят при ниско натоварване на мощностите. 

Заплатите са под средните за сектора и с по-малък ръст от 5 % за 2020 г.  

Доходът на работещите в металургията не се формира само от възнагражденията в работна 

заплата. Поради специфичния характер на това производство в националното 

законодателство и колективните трудови договори се предвиждат допълнителни 

финансови и материални придобивки, като безплатна (намалена) храна, намалено работно 

време, високи осигурителни вноски, доплащания и обезщетения. С това разходите на 

работодателите за труд на един зает за един отработен час нарастват и достигат до едни от 

най-високите размери от всички икономически дейности. Подобно, при миннодобивната 

промишленост и енергетиката относителният дял на средствата за работна заплата са 

около 70% от общите разходи за труд на работодателя, като и при тези сектори 

заплатите са по-високи от средните в страната. В много дейности на преработващата 

промишленост и в услугите работните заплати са единствена форма на 

възнаграждение/доход за положен труд и те заемат около и над 82% дял в структурата на 

общите разходи на работодателите. 

На фигура 1 са представени разходите на работодателите за труд за един отработен час на 

наето лице по трудово и служебно правоотношение през 2019 год., средно за страната и по 

основни сектори на икономиката, включително за металургията. 

                     Фиг.1 
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        Разходи на работодателя за труд, лева за един отработен час,източник: НСИ 

 

От данните е видно, че най-високи са разходите за един отработен час в информационните 

технологии, следвани от енергетиката и на трето място е цветната металургия. Черната 

металургия заема пето място. Има икономически дейности, при които съществува 

голяма разлика в разходите за един отработен час на заетите в държавния и частен сектор. 

Така в IT сектора частният сектор има средно 24.61 лв. разход за един отработен час, при 

13.48 лв. в държавните структури. Обратна е тенденцията в енергетиката с 27.10 лв. 

разход на отработен час в държавните структури и 15.85 лв. в частните. В добивната 

промишленост, включваща и въгледобива за ТЕЦ-овете, съотношението е аналогично- в 

държавните предприятия разходите са 23.23 лв./час при 13.15 лв./час в частния сектор.  

Спрямо предходната година разходите за труд общо в страната през 2019 г. са нараснали 

със 10.4 %, основно в работни заплати. От посочените сектори най-голямо увеличение в 

разходите на работодателите има в цветната металургия- с 15 % и в държавното 

управление със 14%. В черната металургия увеличението е със 11%. 

Въпреки относително по-високите възнаграждения в металургията, особено в 

предприятията за добив и обработка на цветни метали, там също се наблюдава недостиг на 

квалифицирана работна ръка. С напредването на технологиите и тяхното реално 

приложение в българската индустрия, включително и в металургията, изискванията към 

работещите растат и това способства за недостига на подходящ персонал. Квалификацията 

и уменията трябва да бъдат комплексни. Като технологична индустрия познаването на 

металургичните процеси и агрегати е изключително важно и трябва да бъде в 
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паралел с добри дигитални умения. Такива познания създават възможности и за 

добро кариерно развитие.  

Заетите в сектора лица през последните години се увеличават, въпреки направените 

инвестиции и внедрените нови високотехнологични процеси. Увеличението е свързано 

с пускане в експлоатация на нови производствени мощности и екологични обекти за 

пречистване на промишлени газове и отпадни води, за подобряване на условията на 

труд и параметрите на работната среда, за опазване на природата. Тези процеси 

продължават и ще се засилват, за да отговорят на поставените цели в политиките по 

климата, за нисковъглеродна и цифрова икономика. Създаването на нови работни места 

е свързано с управление и обслужване на тези мощности, като изискванията към 

персонала се завишават, предвид високата степен на автоматизация на процесите, 

осъществяването на дигитален контрол и въздействие върху тези параметри.   

По данни на Евростат за 2020 г. в ЕС 27 са били заети малко над 1 млн. лица в КИД 24. 

От тях близо 12 хил. се намират в български предприятия или 1.1% от заетите в ЕС са 

на територията на страната. Същевременно близо една четвърт от общо заетите в тази 

икономическа дейност се намират в Германия.  

 

Брой заети лица (15 и повече навършени години) в КИД 24, Производство на основни 

метали, 2020 година (хил.) 

ЕС 27 (от 2020) 1 043,9 

Белгия 29,5 

България 11,7 

Чехия 55,4 

Дания 5,5 

Германия 252,8 

Естония : 

Ирландия 4,5 

Гърция 13,2 

Испания 77,5 

Франция 96,9 

Хърватия 3,6 

Италия 175,1 
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Кипър : 

Латвия : 

Литва : 

Люксембург 1,5 

Унгария 30,1 

Малта : 

Нидерландия 23,3 

Австрия 36,7 

Полша 99,7 

Португалия 10,0 

Румъния 41,8 

Словения 7,5 

Словакия 30,1 

Финландия 12,6 

Швеция 23,4 

Eurostat, Employment by sex, age and detailed economic activity, LFS series  

 

4. Микроикономически особености на отрасъла  

2.1. Брой предприятия 

Характерна особеност на съвременните металургични производства е необходимостта от 

огромни инвестиции за строителство на нови мощностите (в порядъка на милиарди евро) и 

стотици милиони за тяхната постоянна поддръжка и оборотни средства за суровини и 

материали. Тези условия са изпълними и присъщи за големите предприятия и 

корпоративни структури. За да отговорят на тези характеристики, на задължителните 

изисквания за високотехнологично развитие и за да изпълняват строгите екологични 

стандарти, през последните години се наблюдават все повече сливания на предприятия и 

окрупняване на мощностите, включително и на такива, които се намират на териториите 

на различни страни и региони в света. При тези особености на отрасъла и у нас 

производствената дейност е съсредоточена в малко на брой големи предприятия и 

икономически групировки.  

По данни на НСИ в икономическа дейност под КОД 24 се отчитат относително малко 

предприятия, като през последните години те са в порядъка на 170- 180 броя. От тях 
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около 50 % са леярни, които имат много нисък относителен дял в общите показатели на 

отрасъла.  

По данни на Евростат през 2018 г. в България оперират 176 предприятия в КИД 24, 

което представлява 1.3% от всички предприятия на европейско ниво в тази иконоческа 

дейност.  

 

Брой предприятия и разбивка на предприятията по големина в КИД 24, Производство 

на основни метали, 2018 година 

 
Общо До 9 10-19 20-49 50-249 Над 250  

ЕС 27 (от 

2020) 
14 000 9 125 : 1 400 1 501 620 

Белгия 231 134 36 18 30 13 

България 176 85 20 24 35 12 

Чехия 1 064 854 41 46 84 39 

Дания 137 94 10 12 13 8 

Германия 2 429 1 166 377 339 355 192 

Естония 18 12 1 1 4 0 

Ирландия : : : : : : 

Гърция 323 265 24 15 11 8 

Испания 1 304 809 171 146 131 47 

Франция 703 432 69 66 89 47 

Хърватия 127 87 10 14 10 6 

Италия 3 183 1 943 511 365 297 67 

Кипър 8 : : : : 0 

Латвия 33 22 3 3 5 0 

Литва 29 17 6 2 4 0 

Люксембу

рг 
7 0 0 1 2 4 

Унгария 262 167 29 26 27 13 

Малта 33 33 0 0 0 0 

Нидерланд

ия 
483 355 37 34 47 10 
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Австрия 122 39 10 11 35 27 

Полша 1 427 1 011 130 113 124 49 

Португали

я 
314 205 30 31 41 7 

Румъния 357 211 42 45 39 20 

Словения 107 55 11 15 19 7 

Словакия 647 575 8 19 36 9 

Финланди

я 
123 68 15 14 15 11 

Швеция 272 149 36 32 35 20 

Eurostat, Structural business statistics, Annual enterprise statistics by size class for special 

aggregates of activities (NACE Rev. 2) 

 

На фигура 2 е показано разпределението на продукцията по трите основни дейности. 

          Фигура 2 

 

Най-голям принос в показателите има цветната металургия със 79.7% дял от общата 

произведена през 2019 год. промишлена продукция, следва черната металургия с 18.1% 

и леенето на метали с дял от 2.3%. 

Основната металургична продукция се получава в няколко на брой производствени 

предприятия, като най-големите от тях са: 

Черна металургия 

 „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник- единствено предприятие в страната със 

затворен цикъл на производство, от течен метал до готови продукти. В дъгови 

електропещи се топи железен скрап, стопилката се дообработва в конвертори за 

получаване на искания химически състав и качество на стоманата. Готовият метал 
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преминава през машина за непрекъснато леене и следваща обработка в станове за 

горещо валцуване до плоски и дълги стоманени продукти. Предприятието е част 

от голяма холдингова групировка „ВИОХАЛКО“, Гърция. 

 „Промет Стиил“ ЕАД, гр.Бургас- няма топилни пещи и внася заготовки, 

предимно от Украйна, които се подават за обработка на стан за горещо валцуване. 

Произвежда само дълги продукти, основно арматурно желязо за строителството 

и различни видове профили. Предприятието е собственост на „МЕТИНВЕСТ“, 

украинска холдингова структура с производства/собственост и в други европейски 

страни.  

 В тази дейност има и други по-малки предприятия за производство на изделия от 

стомана като топки (Ел Стомана), тръби и профили (ЕЦМ Дистрибюшън, Хъс 

ООД), телове (Жити), въжета (Метизи” АД). Техните производствени данни са 

несъизмерими с посочените две големи предприятия, които фактически определят 

показателите на стоманодобива и обработката на черни метали в България.  

Цветната металургия се представлява от две основни групи предприятия: за преработка 

на концентрати и вторични суровини до блокови цветни метали и сплави и за обработка 

на първични и вторични метали и сплави до валцов и пресов прокат и различни видове 

изделия. Въпреки, че в цветната металургия има повече на брой производствени 

предприятия и при тази дейност количеството на произведената продукция по обем, 

стойност и по видове продукция се определя също от малко на брой фирми.  

В металодобивната цветна металургия има две големи предприятия, които преработват 

концентрати до първични форми на метали с висока чистота и това са:  

 „Аурубис Бългаия“ АД, гр. Пирдоп – Единствена мощност в страната за преработка 

на медни концентрати и вторични медни суровини до анодна и електролитна мед, 

като съпътстващи продукти се получават сярна киселина и шлам от благородни 

метали. Предприятието е част от немска мултинационалната холдингова 

групировка АУРУБИС АД, гр.Хамбург с подразделения в много европейски страни 

и други региони.  

  „КЦМ“ АД, гр.Пловдив- също единствена мощност за преработка на оловни и 

цинкови концентрати, от които се добива олово и цинк на блок с високо качество 

по стандартите на ЛМБ, олово-антимонови сплави, сярна киселина, кадмий, телур, 

злато, сребро, и други съпътстващи продукти. Предприятието е част от холдингова 

групировка КЦМ 2000 АД, която притежава и мини за добив на оловно-цинкова 
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руда, инженеринг, ремонтна дейност и др. Изцяло собствеността е на български 

мениджърски екип.  

Металодобивни предприятия за производство на блокови цветни метали само от 

вторични суровини са: 

 „Монбат Рисайклинг“ ЕАД, гр.Монтана и „Ел Бат“ АД, гр.Долна Баня - и двете 

предприятия преработват акумулаторни отпадъци и цели излезли от употреба 

акумулаторни батерии. Произвеждат олово на блок- вторично и оловни сплави.  

 До края на 2021 г. „Хармони 2012“ ЕООД ще възстанови част от производството на 

цинк в гр.Кърджали, като суровините за преработка ще бъдат натрупаните стари 

цинкови шлаки на площадката на бившия ОЦК АД. 

Обработката на блокови цветните метали и техните сплави до прокат и изделия се 

извършва основно в следните металургични предприятия: 

 Алкомет АД, гр.Шумен- най-голямо българско предприятие за обработка на 

алуминий до крайни валцови(плоски) и пресови(дълги) продукти с висока 

добавена стойност като рулони, листа, ленти, фолио, дограми, пръти, профили, 

компоненти за автомобилната индустрия и др. Основните акционери са фирмите 

Алуметал АД и Фаф метал-Турция, представлявани от чуждестранни физически 

лица.  

 „Етем Гестамп алуминиум екстружънс” АД и „Гестамп Етем аутомотив 

България” АД, гр.София- произвеждат само дълги пресови алуминиеви профили 

и архитектурни конструкции, дограми и фасадни елементи за строителството, 

както и изделия за автомобилната индустрия. Съвместна собственост са на 

испанската Гестамп Груп и Етем България.  

 „ЕЦМ Дистрибюшън” ЕООД, гр.Русе- средно по характеристика предприятие за 

производство на заварени алуминиеви тръби (произвежда и стоманени заварени 

тръби).  

 „София Мед” АД, гр.София- едно от най-големите български предприятия в 

цветната металургия за обработка на мед, цинк и техните сплави и произвежда 

широка гама валцови и пресови продукти и изделия от тези метали. Над 90 % от 

продукцията е предназначена за износ. Предприятието влиза в състава на гръцката 

мултинационална холдингова групировка ВИОХАЛКО, която притежава три 

металургични предприятия в България и няколко други фирми в свързани и 

обслужващи дейности.  
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В цветната металургия има и други, предимно малки предприятия за преработка на 

междинни продукти и за топене на вторични суровини до блоков метал или други 

първични форми с много нисък дял в общото производство (около 1- 2%). 

 

2.2. Роля на производственият фактор труд, особености на факторните пазари, 

еластичност на търсенето и предлагането на труд, степен на зависимост на пазара на 

производствени фактори от пазара на стоки и услуги  

От данните в табл. 3 е видно, че металургията е експортно ориентиран сектор с голям 

дял в стоковия износ, който достига и надвишава 15% от общата стойност за 

страната. Основните пазари са страните на ЕС- около и над 60 % от общия износ, но се 

изнася и на други пазари в региона и в трети страни.  

Характерна особеност в търговията с метали и метална продукция е това, че те са борсова 

стока и цените се определят от основните световни борси, като за цветната металургия 

това е Лондонската метална борса (ЛМБ), а за черната металургия- Средиземноморската 

и регионалната Черноморска борса.  

Черните метали, които се произвеждат в страната освен за вътрешно потребление имат и 

висок износ, който за 2020 г. достига 75% от обема на произведените количества с основни 

пазари страните- членки на ЕС и тези от региона. Поради ограничената продуктова 

структура на българското производство (след ликвидацията на Кремиковци АД) вносът на 

черни метали превишава износа и крайният външнотърговски обмен в натура и стойност е 

отрицателен. 

Поради съществуващия свръхкапацитет за производство на стомана и стоманени продукти 

в някои региони на света, либералната търговската политика и свободния достъп на тези 

стоки до пазара на ЕС, то българските компании функционират в силно конкурентна среда 

и производителите често се сблъскват с нелоялен внос от трети страни. Това е пречка 

както за реализиране на по-големи количества на вътрешния пазар, така и за страните-

членки на ЕС.  

През последните години общото производството на стомана в Европейския съюз отчита 

постоянен спад, същата тенденция има и у нас за последните три години. Епидемичната 

криза силно се отрази на този вид производство и възстановяването все още е бавно.  

Цветната металургия поддържа устойчиво и конкурентно на външните пазари 

производство, има основен принос в показателите на сектора и страната. Поради тяхната 

висока стойност, превишаваща в пъти тази на продуктите от черни метали, производствата 
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и показателите на тези предприятия силно зависят от цените на ЛМБ и динамиката на 

тяхното изменение. Тази промяна е много голяма и се влияе от различни икономически, 

политически и производствени фактори. За 2020 година безспорно влияние оказа 

пандемията от CORONA вируса и последвалата икономическа криза, довела и до временно 

затваряне на цели сектори от преработващата промишленост и отделни производства 

(напр. автомобилостроенето). Това се отрази на потреблението през различните годишни 

периоди, респективно и на цените.  

На следващите фигури са представени графики на ЛМБ, отразяващи динамиката в цените 

на основни цветни метали за периода от м. януари до м. декември 2020 година. 

 

Цени на ел. мед (USD за тон) 

 

 

Само за едно тримесечие цената на електролитната мед спада с около 1 400 дол/тон, 

повече от 20 %. След този период започва растеж и цените достигат най-високите нива от 

2011 г. до сега. Разликата между максималната и минимална цена за посочения 

едногодишен период е около 2 хил. дол/т, ръст от 25%.  

 

 Цени на олово (USD за тон) 
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Разликата между максимална и минимална цена на олово за едногодишния период също е 

25% (400 дол/т.). На годишна база средната цена на оловото на ЛМБ е по-ниска спрямо 

предходната 2019 година.  

 

Цени на цинка (USD за тон) 

 

 

При цинка има същата тенденция. След спад през първотово тримесечие на 2020 г. (от 

2500 дол./т достига до 1760 дол./т.) започва ръст и в края на годината е 2750- 2800 

дол./тон. Разликата между максималната и минимална цена е над 45%. Въпреки този ръст 

и при цинка средната годишна цена на ЛМБ остава по-ниска от предходната.  

Характерно за всички произвеждани в България основни цветни метали (мед, олово, цинк) 

е започващия рязък спад в цените от началото на 2020 г., достигащ в края на първото 
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тримесечие минималните за годината стойности, след което започва по-плавен ръст. В 

края на периода нивата вече надвишават началните годишни цени.  

Тази зависимост от външното потребление, от цените на световните пазари и от тяхната 

динамична промяна е много рисков фактор за производителите от цветната металургия. 

Намаляването на това въздействие изисква гъвкаво управление и значителен финансов 

ресурс за преминаване през различните периоди. Това е и един от факторите за 

концентрация на мощностите и тяхната собственост в големи корпоративни структури с 

диверсификация на производството до продукти с по-висока добавена стойност. За 

намаляване на това външно влияние и за запазване на пазарите от страна на българските 

производители се правят огромни инвестиции в устойчиво развитие и 

конкурентоспособност. Затова и през изминалата критична за световната икономика 

година предприятията от цветната металургия запазиха обема на производството и броя на 

заетите в тях.  

Започналото възстановяването на икономиката след COVID-кризата и очаквания растеж, 

включително и от изпълнението на политиките по климата и „зелената сделка” ще увеличи 

потреблението на метали. Това ще повлияе както на обема на производството, така и на 

световните цени в един по-дългосрочен план. Българската металургия трябва да бъде 

готова да отговори на тези нови предизвикателства и човешкия фактор е важен елемент от 

този процес. Освен инвестициите в мощности и цифрови технологии са необходими 

инвестиции в образованието и уменията на заетите в тези променящи се 

производства, с придобиване на нови компетенции за тяхното управление. Този 

процес е започнал и ще придобива все по-голяма значимост за всяко предприятие.  

Данните на Евростат сочат стабилно развитие на икономическата дейност от 2017 г. 

насам, като предприятията в страната отбелязват по-висок темп на прираст спрямо 

средноевропейското ниво на индекса.  

 

Индекс на годишния оборот в КИД 24, Производство на основни метали (2015=100) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ЕС 27 (от 2020 

г.) 

116,

6 

108,

4 

100,

9 

100,

6 

100,

0 94,5 

110,

8 

117,

2 

109,

5 94,5 

Белгия 126,

9 

118,

6 

105,

8 

102,

9 99,9 94,9 

111,

5 

114,

0 

108,

1 95,0 

България 115, 104, 104, 101, 100, 87,1 124, 127, 119, 120,
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4 3 7 0 0 5 7 9 0 

Чехия 112,

6 

102,

3 97,4 

104,

3 

100,

0 91,0 

100,

1 

110,

2 

101,

0 88,2 

Дания 

93,8 84,2 86,0 91,4 

100,

0 95,2 

108,

1 

118,

7 

115,

2 99,5 

Германия 118,

0 

111,

4 

103,

7 

102,

0 99,8 93,5 

108,

4 

113,

4 

102,

7 87,5 

Естония 

68,7 65,9 76,9 89,9 

100,

0 78,4 

114,

0 86,9 

121,

1 85,3 

Ирландия : : : : : : : : : : 

Гърция 127,

7 

111,

2 97,4 98,1 

100,

0 99,8 

119,

4 

137,

0 

125,

3 

121,

3 

Испания 114,

0 

105,

1 97,4 98,4 

100,

0 91,3 

109,

1 

116,

8 

108,

2 90,0 

Франция 114,

2 

107,

7 

103,

7 

102,

6 

100,

0 93,0 

105,

9 

110,

2 

104,

3 82,7 

Хърватия : : : : : : : : : : 

Италия 123,

5 

111,

0 

103,

5 

102,

9 

100,

0 96,1 

111,

8 

119,

0 

112,

8 96,5 

Кипър : : : : : : : : : : 

Латвия 274,

4 

362,

0 

172,

9 81,1 : : 53,7 56,0 57,6 74,3 

Литва 140,

4 

151,

9 

172,

7 95,2 

100,

0 82,1 

105,

8 

105,

1 55,7 51,2 

Люксембург : : : : : : : : : : 

Унгария 

94,6 90,8 92,9 96,4 99,9 

105,

2 

115,

9 

119,

7 

122,

4 

100,

4 

Малта : : : : : : : : : : 

Нидерландия 121,

3 

105,

2 99,5 

100,

9 

100,

0 93,9 

112,

9 

117,

1 

109,

6 94,3 

Австрия 109,

2 

103,

9 97,5 98,1 

100,

0 93,4 

110,

8 

118,

1 

112,

7 96,4 
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Полша 101,

2 99,1 93,2 99,3 

100,

0 99,8 

123,

2 

135,

7 

129,

5 

115,

2 

Португалия 120,

7 

108,

6 

104,

1 

105,

3 99,9 98,3 

120,

1 

127,

1 

115,

9 

106,

4 

Румъния 124,

2 

114,

0 97,3 

106,

3 

100,

9 91,3 

109,

2 

119,

0 

127,

7 

107,

9 

Словения : : : : : : : : : : 

Словакия : : : : : : : : : : 

Финландия 111,

7 

104,

1 96,1 99,1 

100,

1 93,8 

112,

8 

120,

7 

114,

8 

112,

6 

Швеция 101,

7 91,3 80,1 80,6 

100,

0 

103,

8 

121,

5 

133,

3 

131,

0 

124,

8 

Източник: Eurostat, Short-term business statistics, календарно изгладени данни 

 

III. S.W.O.T. АНАЛИЗ НА СЕКТОРА 

Реализирането на Европейската зелена сделка е ново предизвикателство пред 

суровинната индустрия, която освен да запази своите позиции и лидерство на световните 

пазари трябва да отговори и на увеличеното потребление на метали. Те са важна суровина 

за екологичната трансформация за „зелен” транспорт и „чиста” мобилност, за 

производството на енергия от възобновяемите източници, съоръжения за съхраняване на 

енергията и др. Голямо предимство е високата степен на рециклиране и почти безкрайния 

жизнен цикъл на металите, като използваните процеси и технологии имат нисък 

въглероден отпечатък. Развитието на кръговата икономика се очаква да повиши 

ефективното използване на вторичните ресурси, поставена е като приоритет в „зелените” 

политики на ЕК и ЕП.  

По данни на Световна банка глобалното търсене на метали се очаква да се увеличи в 

периода на климатичен преход с 200% в производството на вятърни турбини, 300% в 

слънчевите панели и до 1000% в батериите за съхранение на електроенергията. 

Икономическото бъдеще на планетата и на промишленото производство в развития свят 

ще бъде подчинено на идеята за свят „без въглеродни емисии”.  

Българската металургичната индустрия показва постоянен темп на нарастване на 

количествените и качествените показатели, характеризиращи я като сектор с добър 

потенциал за устойчиво производство, конкурентни предимства и с възможности да запази 
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своето важно място в производството и в стоковия износ на страната. Основна цел на 

предприятията от сектора, дори и в условията на икономическа криза, е да не спират 

своите инвестиционни проекти, които ще гарантират производство на нови продукти, 

енергоефективност, опазване на природната и работна среда, по-висока производителност 

и качество на работната сила. Все по-значими стават проектите, в които се дават 

иновативни решения и се внедряват високотехнологични процеси и продукти, с цел 

достигане на показателите от добрите европейски и световни практики.  

На този етап изпреварващ е темпът на растеж в цветната металургия, но страната има 

необходимост от ново качествено развитие и на черната металургия. 

В условията на отворена икономика и като членове на Европейския съюз, българската 

индустрия се развива под влияние на много фактори с национален, европейски и 

международен характер. Като се има предвид и експортната насоченост на металургията 

това влияние добива още по-голямо значение.  

Въпреки съществуващите различия в отделните производства от черната и цветна 

металургия и от леенето на метали, като цяло за всички дейности, влизащи в обхвата на 

КИД 24 „Производството на основни метали: могат да бъдат определени общовалидни са 

тях силни и слаби страни. 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Вътрешни фактори  Вътрешни фактори  

-  

- - Наличие на мощности и значим 

капацитет за производство на качествени 

метали и метални продукти. 

- - Осигурени (макар и не в пълен обем) на 

собствени суровини (концентрати и скрап 

от черни метали) за добив на основни 

метали– стомана, олово, цинк и мед. 

- - Изградени и запазени дългогодишни 

традиции в производството и 

управлението, в социалните отношения, 

съхранен персонал с добри професионални 

умения и специфична квалификация.  

 

- Относително ниско вътрешно 

потребление на произвежданите в 

страната метали и метални продукти 

- Недостиг на собствени първични 

суровини (концентрати) за добив на мед, 

олово, цинк и на първичен алуминий за 

производство на прокат и изделия. 

- Липса на достатъчно квалифицирана 

работна ръка, което е предпоставка и 

за текучество („кражба”) на 

работници и специалисти между 

отделните предприятия. 
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- Висок относителен дял в основни 

показатели на икономиката като обем на 

произведена продукция, износ, добавена 

стойност, доходи на работещите и др. 

- Изпълнение на фирмени политики за 

обучение на персонала, включително по 

индивидуални програми в съответствие с 

конкретни потребности от кадри. 

- Установено добро сътрудничество с 

професионални и висши учебни заведения, 

оказване на професионална и материална 

помощ за повишаване на образователното 

ниво. 

- Висок и запазващ се през годините дял в 

икономиката на страната, като обем на 

произведена продукция, продажби, износ на 

стоки, доходност. 

- Реализирани големи инвестиции в нови 

мощности и технологии за:  

 намаляване на енергийните разходи 

 опазване на околната среда 

 подобряване условията на труд 

 нови продукти и изделия с по-висока 

добавена стойност 

- Спазване на трудовото законодателство, 

преобладаваща работа на постоянни 

трудови договори, високи за страната нива 

на работните заплати, заплащане на 

задължителните и допълнителни 

осигуровки. 

- Създадена и добре работеща браншова 

структура на работодателите от 

- Липса на приоритети в 

образователна политика, с цел 

насърчаване на обучението в 

перспективните за икономиката 

промишлени отрасли, което води до 

несъответствие между образование и 

бизнес-потребности. 

- Нерешени законодателни проблеми, 

свързани с работа и учене, временна 

заетост, гъвкаво работно време, 

дистанционна работа.  

- Липса на национална индустриална 

стратегия, основана на природни, 

човешки, социални и икономически 

предпоставки, която да определи важни 

и стратегически за страната отрасли. 

Няма ясна цел и път за развитие на 

българската икономика в средносрочен и 

дългосрочен план.  

- Държавата не участва в 

технологичното преструктуриране чрез 

включване на проекти за финансиране 

от европейски фондове и програми, 

секторът е изключен като бенефициер 

на тези средства.  

- Секторът е капиталоемък и 

материалоемък - необходими са големи 

инвестиции за строителство и 

поддържане на мощностите, както и 

значителен финансов ресурс в оборотни 

средства за суровини и материали.  

- Има висока енергийна интензивност и 

зависимост от сигурни и на  
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металургичната индустрия и свързаните 

производства. 

- Дългогодишно добро партньорство със 

синдикалните структури, общи действия в 

защита на фирмените интереси и на 

работещите в бранша, подписване на 

БКТД.  

 

конкурентни цени доставки на 

енергоресурси  

- Недобра координация и непълноценно 

използване на капацитета на 

съществуващи образователни 

структури по веригата: първоначално 

обучение - допълнителна квалификация - 

изследователска и развойна дейност - 

обучение през целия живот. 

- Нужда от нови компетенции, както на 

управленско, така и на предприемаческо 

и изпълнително ниво. 

 

Външни фактори Външни фактори 

-  

- - Изпълняват се европейски екологични 

изисквания и стандарти по отношение на 

производството, получаваните продукти, 

отпадъците, работната и околна среда.  

- Членството в ЕС дава възможности за 

реализация на металургична продукция на 

общия пазар и в трети страни, с които 

има подписани от ЕК споразумения за 

свободна търговия и партньорство. 

- Членството в европейските организации 

на производителите от черната и цветна 

металургия позволява участие в процеса на 

разработка и обсъждане на свързаното със 

сектора законодателство (Директиви и 

Регламенти). 

- Участие в европейски проекти за 

проучване на добри практики и тяхното 

прилагане в областта на трудовото 

  

- Силна регулация на сектора от страна 

на ЕП/ЕК и привеждане на 

националното законодателство в 

съответствие с това на ЕС по 

отношение на: 

 замърсяване на околната среда 

 опазване на здравето при 

използването на веществата, вкл. 

металите(REACH) 

 отпадъците и тяхното рециклиране 

 енергийната политика 

 държавните помощи и др. 

- Постоянна зависимост от доставките 

на основни суровини/концентрати от 

трети страни и региони за натоварване 

на мощностите за добив на блокови 

метали. 
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законодателство и социалната политика. 

- Членство на браншовата работодателска 

организация и на отделни предприятия в 

специфични структури към ЕК, с цел 

участие при осъществяване на 

декарбонизацията, на суровинната 

независимост и кръговата икономика.  

 

 - Силна обвързаност на цените на 

металите от котировките на ЛМБ 

(LME) и тяхната промяна в синхрон със 

световните икономически цикли; 

невъзможност за прехвърляне на 

разходи върху потребители. 

- Задължения да се изпълняват мерки и 

санкции на ЕК за ограничаване на 

търговията с трети страни, 

включително и за износ на метална 

продукция в тези страни, което 

намалява възможните външни пазари.  

 

Металургичната индустрия заема важно място в стратегията за производство на 

територията на ЕС, като се търсят и решения за икономия на енергия и ефективно 

използване на металите в потребителските индустрии- транспорт, строителство, 

машиностроене, аеронавтика, ИТ, енергетика, телеком и др., включително и чрез 

удължаване на жизнения цикъл при рециклиране. Този сектор напусна традиционното си 

положение на индустрия с ниска добавена стойност, като на едно заето лице тя е по-висока 

от средната за преработвателната индустрия. Тази европейска характеристика е 

приложима и за българската металургия.  

Основен лост за постигане на тези показатели през последните години е иновативното и 

инвестиционно поведение на предприятията от сектора. В черната металургия, предимно в 

стоманодобивното производство, години наред ЕС прилага специално законодателство 

за държавно подпомагане, обвързано със затваряне на мощности, преструктуриране и 

повишаване на конкурентоспособността. В резултат на това е осъществена 

консолидация/интеграция на мощностите, подобрена е организацията и ефективността в 

сектора. Със изпълнението на тези програми стоманодобивът в ЕС се определя като 

технологично интензивен и високо иновативен. През последните 10 години са обновени 

около 70% от произвежданите стоманени продукти и изделия, добавената стойност 

нараства с около 40 %.  

Тази характеристика се отнася предимно за старите страни- членки, докато новите 

присъединени страни от Източна Европа все още извършват преструктуриране и 
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обновление на своите стоманодобивни мощности. Затова на този етап те произвеждат и 

изнасят продукти с добавена стойност, по- ниска от средното ниво на ЕС и от развитите 

страни- членки. В тази ниша е и българското стоманодобивно производство, в което 

производителността на едно лице в стойностно изражение е около 4 пъти по-ниска от тази 

на развитите страни. Достигането на средните европейски показатели за добавена 

стойност и производителност в стоманодобива е цел и стимул за 

конкурентоспособността на българските стоманодобивни предприятия. 

Европейската цветна металургия е водеща по технологии за рафиниране на металите, 

тяхната обработка и рециклиране. Предвид ограничено производство и високо 

потребление ЕС е най-голям нетен вносител на рафинирани цветни метали в света. 

Износът на обработени изделия е също ограничен предвид тяхната реализация на 

вътрешните европейски пазари. Затова българското производство на цветни метали и 

прокат са важни за европейската индустрия и имат своя принос в общите 

икономически показатели.  

Бързото и ефективно развитие на мощностите у нас са на основа на най-добрите 

европейски и световни практики, като се внедряват високотехнологични процеси и 

съоръжения. Тези фактори повишиха конкурентната способност и доближиха средните 

показатели до нивата в ЕС, а някои отговарят и на върховите постижения в света (напр. 

разход на електроенергия при електролизата на медта). България трябва да използва 

потенциала на тази индустрия и да подпомага нейното развитие в настоящия период на 

нисковъглероден преход, да участва в изпълнението на целите на „зелената сделка” и да 

отговори на увеличеното търсене и растящите потребности от цветни метали в Европа и 

света. 

 

Във връзка с дигитализацията на металния сектор, може да бъде изведен следния 

SWOT анализ за ефектите от навлизането на технологиите. 

 

1. Вътрешна среда  

1.1. Силни страни; 

Според изследвания в немската метална и електическа индустрия (проведени през 2015, 

2017 и 2019 г.)2, нагласите на специалистите и мениджърите от двете индустрии са, че 

                                                           
2 Резултатите са взети от изследванията, реализирани в рамките на проекта “TransWork- Transformation of 

Labor by Digitalization”, финансирани от Немското федерално министерство на образованието и 
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дигитализацията ще повлияе върху производителността на предприятията, като 

очаквания приръст в дългосрочен план надскача значително прираста в краткосрочен 

план.  

ИЦТ могат да трансформират не само начина, по който се разработват и произвеждат 

продуктите, но и начина, по който се търгуват. Създава се среда за предлагане на 

нови услуги и формиране на нови бизнес модели. Напредъкът в сензорните технологии 

позволява на компаниите да ги внедряват при непрекъсната употреба в 

производствения процес. Машините ще имат не само механични функции, но и 

вградена интелигентност като стандарт. Приложенията, които се доставят с 

индустриални машини, ще бъдат ключово средство за генериране на нови приходни 

потоци посредством хибридни форми на „продукт-услуга“. 

 

1.2.Слаби страни; 

Въпреки технологичния напредък предприятията в металургията все още се сблъскват с 

трудности като стари производствени системи, липса на свързаност и амортизация 

на оборудването и производствените сгради. 

Конвенционалните процеси при производството на стомана могат да бъдат 

изключително бавни поради продължителното време за настройване на 

машините, минималните производствени цикли и проблемите с управлението на 

запасите. Всеки етап от производствения процес има потенциала да бъде по-

ефективен. Предизвикателство е обаче да се идентифицират онези области, в които 

цифровата инвестиция ще доведе до най-голяма възвръщаемост. Така Индустрия 4.0 

предоставя една своеобразна карта, онагледяваща веригата на доставки и способстваща 

хоризонталната интеграция и намаляването на незавършеното производство и 

оборотните средства под формата на излишни запаси. Предприятията трябва да 

възприемат наличните днес цифрови инструменти, за да намалят дългите срокове за 

доставка и да станат по-гъвкави по отношение на промените в поръчките и 

минималните срокове за изпълнение на поръчките. В идеалния случай се създава 

сигурно средство за достъп и добавяне на данни по цялата верига на доставки, така че 

да има прозрачност от суровините до крайния продукт. 

                                                                                                                                                                                     
изследванията (BMBF) в рамките на програма “Innovations for Tomorrow’s Production, Services, and Work” 

(номер на финансиране 02L15A164). 
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Стоманодобивните и металните компании непрекъснато се опитват да разрешат тези 

проблеми, но традиционните методи за подобряване на операциите са вече почти 

изчерпали своя потенциал. За преодоляване на слабите места на човека при 

управлението на сложни системи и извършването на обемни изчисления в реално 

време цифровизацията има решаващо значние. 

Същевременно проведени изследвания в немската метална и електическа индустрия 

(проведени през 2015, 2017 и 2019 г.) в дейности като монтаж и поддръжка/сервиз 

показва прекалено големи очаквания за изменение вследствие на новите технологии, 

които не отговарят на постигнатите възможности (тук се има в предвид трудното 

изместване на ръчния труд в някои дейности).  

 

1.3.Възможности 

Дигитализацията в преработващата промишленост приема различни форми и би 

спомогнала за радикални подобрения производствената ефикасност.  

Днес производителите на метали са изправени пред възможността да трансформират 

своя оперативен модел чрез внедряване на цифрови технологии. Оттук ще се подобри 

и оперативната ефективност, обслужването на клиентите, нивата на запасите и маржа 

на печалбата. 

Предимствата на подобрената и дигитализирана верига за създаване на стойност 

включват по-добро взаимодействие с клиентите и увеличаване на броя и 

качеството на услугите. Реализацията на посочените предимства не изисква пълна ИТ 

трансформация; напротив компаниите могат бързо да се възползват от новите 

технологии (в т.ч. прогнозен анализ и масиви от данни) чрез внедряване на пилотни 

тестове. Съответно резултатите могат да генерират само след няколко месеца или дори 

седмици. 

Чрез 3D принтирането може коренно да се промени веригата на доставки. 

Конкурентните предимства, произтичащи от големите обеми и ниските разходи за труд, 

ще се заменят със създаването на пазарна близост до крайния клиент и възможност 

за създаване на уникални за всеки клиент продукти. В рамките на новия бизнес 

модел ще се създадат нови работни места, отговорни например за използването на 

данните, генерирани от цифровите технологии, и за управлението в реално време на 

фирмените мощности. 3 Д печатът в черната металургия се използва предимно в 

ремонтни съоръжения, като способства по-бързото изработване на нестандартни 
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части. 3Д инженерното моделиране може допълнително да оптимизира 

геометрията на детайла, например чрез намаляване на теглото или подобряване 

на системата за охладителни канали.  

ИЦТ ще доведат до по-безопасни работни места с по-малко инциденти и 

минимално излагане на работника на тежки условия на труд. Това ще повиши 

трудовата удовлетвореност, като технологиите ще поемат и монотонните и 

повтарящи се задачи. Същевременно ще се подобри и обема и качеството на 

продукцията. Човешката преценка и вземането на решения ще си останат обаче 

ключови за изпълняването на длъжностите. 

Крайната цел на индустриалната система трябва да бъде работa с наличните 

(изчерпаеми) суровини. Всеки алтернативен подход по дефиниция не е устойчив. 

Въпреки че е много рано да се предскажат ползите от този стремеж към устойчивост, 

ИЦТ вероятно ще доведат до допълнително намаляване на времето на производството, 

увеличаване на добавената стойност (тъй като в системата ще се използват по-малко 

ресурси), но и по-чист въздух и по-чисти енергийни системи. 

ИЦТ позволява радикално подобряване на ефикасността при използване на 

ресурсите. До 50% от производствените разходи са за материали, части, енергия и 

производствени мощности. Използвайки сравнителни анализи и огромни количества 

данни, то производителите могат да идентифицират „златните моменти“, когато един 

продукт може да бъде произведен при половината от сега генерираните емисии на 

въглероден диоксид. Алтернативно същите данни могат да се използват за анонимно 

сравнение на представянето на фабриките на производителите. 

Ефикасността при използване на материалите също може да бъде подобрена чрез 

ИЦТ. Потенциално фабриките могат да използват отпадъците от други фабрики като 

входящ материал. ИЦТ могат да предсказват и бъдещия обем и качество на 

генерираните отпадъци, при това с точност, която никога преди не е била възможна. 

Изследванията показват още, че дигитализацията ще има различен отпечатък в 

отделните аспекти на производствената система. По отношение на планирането, 

контрола, веригите на доставки, мениджмънта и управлението на качеството, ще се 

разкриват нови възможности за усъвършенстване вследствие на новите технологии. По 

отношение на логистика, производствена площ и складиране дигитализацията 

плавно е реализирана през годините и не се очаква да породи много нови възможности 

през идните години. 
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Способността да се събират изчерпателни и точни данни както по цялата верига на 

доставки, така и във вътрешнофирменото производство, ще съдейства на 

стоманодобивните предприятия да вземат по-интелигентни бизнес решения по 

отношение на инвестициите, управлението на активи, разпределението на труда и 

ресурсите. 

 

1.4. Заплахи 

Рискове за броя на работните места 

ИЦТ несъмнено ще способстват за подобряване на производителността, за по-

безопасна работна среда и повишаване на трудовата удовлетвореност чрез замяната на 

повтарящите се работни задачи. Макар и човешката преценка и участие във вземането 

на решения винаги ще имат своята роля в производството, то ИЦТ също толкова 

вероятно ще променят, нарушат и унищожат някои работни места. 

Все по-често производителите ще се конкурират за способността си да създават 

стойност чрез интелигентно използване на ИЦТ. Служителите ще бъдат наемани за 

длъжности, основани на знанието, а не за ръчна работа. Тези промени ще се случат в 

една вече доста неблагоприятна среда за набиране на персонал, в т.ч. на инженери и 

специалисти по софтуер и анализ на данни. Преработващият сектор трябва да 

възприеме и интегрира дигитализацията в своите бизнес стратегии и стратегии за 

работна среда. Така не само ще бъде задържана работната сила, но и ще се създадат 

нови роли, фокусирани върху цифровите технологии и дигиталната стабилност и 

конкурентоспособност на бизнеса. 

Рискове за киберсигурността  

Безпроблемната цифрова комуникация чрез интернет, мобилни устройства и облачно 

пространство крият рискове за сигурността на предприятията. Според доклад на CISCO 

от 2017 г. производството може да е особено уязвимо поради: наследеното оборудване 

или включването на устройства в Интернет на нещата могат да са с минимална или 

никаква вградена сигурност; пропуски при съгласуването на информационните 

технологии и операционните технологии; частично изградени архитектури, 

увеличаващи риска и уязвимостта за предприятието при сливане на процесите; липса на 

документирано обучение, процеси и процедури, които се очертават индивидуалната 

отговорност и достъп до процесите; липса на оценка на риска. 

Рискове за заетите 
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Очаква се нарастване на когнитивното натоварване на работниците, докато 

физическото натоварване явно вече е достигнало точката, в която не се очаква вече да 

намалява, а по-скоро да се задържа без промяна. 

 

2. Външна среда  

 

2.1. Силни страни 

Силните страни на металната индустрия (метало добиване, обработката и 

металургията) са в очакването, че тя ще бъде в позитивен тренд в хоризонт от поне 20 

години. На първо място това се дължи на възходящия демографски глобален тренд, 

което означава растеж в секторите на строителство (изграждане на огромни 

мегаполиси) и инфраструктура. На второ място, дигитализацията, автоматизацията, 

роботизацията, навлизането на технологиите „Интернет на нещата“ и изкуствен 

интелект все още изискват и консумират в производството им метали, в това 

числи ценни и редки (платина, злато, сребро, паладий, мед, никел, тантал, кобалт, 

алуминий, цинк, калай, неодим), тъй като алтернативните материали са все още скъпи и 

изискват високо технологично ниво за добив. Не на последно място, изискванията за 

зелена икономика и нулеви въглеродни емисии - ще поддържат високото 

производство на възобновяеми източници на енергия (ВЕИ), от една страна и от 

друга, дори да ограничат металодобива като източник на въглеродни емисии, то 

ще се стимулира рециклирането на скрап и ново по-високо технологично 

металообработване. 

Секторите на строителство и инфраструктурата са консумирали приблизително 52% от 

произведените материали от метал през 2019 г.3 Подкрепата на стоманодобивната и 

металообработващата промишленост за глобалното строителство подържа пазар на 

стойност около 11 трилиона долара и се очаква да нарасне до 14 трилиона долара до 

2025 г.  

Като се има предвид ролята на металната и стоманната промишленост в стовната 

икономика, е важно да се разберат перспективните фактори, влияещи върху сектора, 

особено в светлината на неотдавнашната глобална пандемия COVID-19. Преди 

пандемията се очакваше световната строителна индустрия да нарасне с 3.6% през 2020 

                                                           
3 https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/World-Steel-in-Figures.html 

 

https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/World-Steel-in-Figures.html
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г.4 Но въпреки че строителството продължи да функционира (макар и на много по- 

ниско ниво на активност) през през първата половина на 2020 г. очакваният растеж е 

повлиян негативно, тъй като правителствата са изправени пред предизвикателството да 

се справят с нарастващия дефицит, а жилищните и търговските проекти са 

засегнати неблагоприятно от безработицата и отрицателния растеж на БВП. 

Съществуват значителни регионални различия в производството на метали и 

стомана, обусловени от моделите на икономически растеж на отделните страни. 

Търсенето в Индия и Китай е значително по-високо и бързо нарастващо, отколкото в 

по-зрели икономики като Германия и Обединеното кралство. Интересното е, че от топ 

100 на изброените строителни компании, които са реализирали общи приходи от 1462 

трилиона щатски долара през 2019 г.5, първите три са китайски компании, които 

представляват повече от 30% от тези приходи. За разлика от това, европейският дял 

е по- диверсифициран, като около 40 компании допринасят за Топ 100. 

Тези ефекти от сегашната среда на COVID-19 обаче могат да бъдат смекчени от 

скорошната тенденция на интернационализация в строителството. През последните 

няколко години за борба с все по- сложната и конкурентна среда, в която действат 

строителните компании, се наблюдава ясна тенденция към разширяване на 

международните пазари- процес, ръководен главно от европейски компании, въпреки 

че наскоро китайски и корейски компании също имат значителни придобивания. Това 

им позволява да използват лидерството си в инфраструктурния сектор, за да постигнат 

устойчив и печеливш растеж. От своя страна силно интернационализираните 

компании са в състояние да намалят и диферсифицират рисковете си, тъй като 

въздействието на кризата върху строителната индустрия варира в региона. 

Маржовете на печалба в строителния бизнес традиционно са по- ниски, отколкото в 

други (взаимосвързани) предприятия, управлявани от по- големите строителни 

компании, докато оперативните рискове са по- високи. В резултат на това, повечето 

строителни групи са разнообразили портфолиото си, за да извършват дейности през 

целия инфраструктурен цикъл. Това позволява на строителните групи да увеличат 

взаимодействието и да използват своите конкурентни предимства и познания за 

сектора, което води до по- висока рентабилност. 

                                                           
4 Global Construction Outlook to 2022: Q3 2018 Update: https://www.globaldata.com 
5 GPoC 2019: Global Powers of Construction, Deloitte 2020. 
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Освен непосредствената икономическа нестабилност, която в момента изпитва 

световната икономика, съществуват редица основни тенденции, движещи бъдещото 

търсене на метали и стомана в строителството и строителния сектор. В основата 

на много от тези тенденции е прогресивната урбанизация и растежът на т. нар. 

мегаполиси с население над 10 милиона жители. За да се противодейства на 

потенциалните негативни последици от урбанизацията (висока консумация на енергия, 

безопасност и сигурност и замърсяване на околната среда), нараства фокусът върху 

развитието на интелигентни процеси и системи за „умни градове“, сгради и 

градове-тоест структури, които използват технологично процеси за автоматично 

управление на различните операции и функции на сградата в рамките на 

интегрирана система за цялостно управление. 

Това създава значителна възможност на производителите на метали и стомана да 

развият модели на интегриране на тези материали в сградите и градовете в бъдещето. 

Вече не е достатъчно да се мисли изолирано за основните изисквания в строителството. 

То трябва да обхваща цялостна стратегия по жизнения цикъл, като се започне от 

визията и дизайнерското мислене на архитекта до края на експлоатационния живот на 

сградата.  

Като постоянни материали6, които могат да се рециклират отново и отново, без да губят 

свойствата си, металите и стоманата са от основно значение за успешната кръгова 

икономика. От транспортните системи, инфраструктурата и жилищното строителство, 

до производството, селското стопанство или енергетиката, индустрията продължава да 

разширява предлагането си на висококачествени метали и стомани с висока якост, 

които намаляват тежестта в приложен план и насърчават практиките на кръговата 

икономика. 

За обществото ползите включват създаването на трайни продукти и опазване на 

суровините за бъдещите поколения. В този смисъл, преработката на скрап също ще 

продължава да бъде във възходящ тренд и дори има потенциал да задмине метало и 

стомано добива.  

Подобрената производителност, продиктувана от ИЦТ в предприятията, ще доведе до 

множество вторични ефекти. Увеличените приходи ще позволят на предприятията да 

плащат по-високи заплати, което ще има мултиплициращ ефект върху други 

                                                           
6 https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:976723ed-74b3-47b4-92f6-

81b6a452b86e/World%2520Steel%2520in%2520Figures%25202021.pdf 

 

https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:976723ed-74b3-47b4-92f6-81b6a452b86e/World%2520Steel%2520in%2520Figures%25202021.pdf
https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:976723ed-74b3-47b4-92f6-81b6a452b86e/World%2520Steel%2520in%2520Figures%25202021.pdf
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отрасли/браншове на икономиката. Подобрената конкурентоспособност ще доведе до 

растеж, увеличени продажби, по-голям износ и оттук и до увеличаване на 

заетостта. Цифровите технологии ще създадат нови и по-високоплатени форми на 

заетост, тъй като се появяват много нови роли, които преди това не са съществували. 

ИЦТ могат да подобрят ресурсната ефикасност в индустриалните процеси.  

С настъпването на ерата на цифровизацията в стоманодобивната и металната 

промишленост разходите за събиране, съхранение и анализ на данни са спаднали 

драстично през последните пет години. Така понастоящем са налични множество 

цифрови решения, които са относително евтини за изпълнение. 

 

2.2. Слаби страни 

Ранните оценки показват, че растежът в строителната индустрия през 2020 г. е спаднал 

до около 0,5%7, като се очаква развиващите региони да имат по- бързо възстановяване 

през 2021 г. в сравнение с развитите икономики. Тъй като металите и стоманата 

представляват значителен дял от използвания материал в строителството- напр. в 

Съединените щати8 конструкционната стомана има около 46% пазарен дял в 

нежилищни и многоетажни жилищни сгради- такава динамика от своя страна ще има 

директен удар върху повечето производители на метал и стомана. 

Веригите на стойността в стоманодобивната и металната индустрия са изключително 

сложни. Предприятията трябва да се борят с голям брой взаимосвързани 

променливи активи, огромно количество продуктови единици, разнообразна 

клиентска база с различни изисквания за обслужване и качество, както и сложни 

канали за дистрибуция, имащи различно въздействие върху маржовете на 

печалбата. Използването на активи често се счита за приоритет (със структуриране на 

стимулите по съответния начин около тях), но съсредоточавайки се единствено върху 

тях ще бъдат пропуснати други двигатели на бизнеса, влияещи върху маржа на 

печалбата, нивата на обслужване или оборотния капитал. 

Заводите и активите често работят самостоятелно, вместо да бъдат интегрирани за 

постигане на по-голяма стратегическа цел. Ръководителите на вериги за доставки имат 

малък достъп до информация в реално време, което ги прави неспособни да предвидят 

                                                           
7 Global Construction Outlook to 2024. GlobalData report 

8 American Institute of Steel Construction – Structural Steel: An Industry Overview, 2018. 
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промените на пазара. В резултат на това компаниите заемат отбранителна позиция, без 

да са способни да предвиждат и намаляват риска или да поемат краткосрочни рискове, 

което води до значителни загуби в печалбата. 

Екологичното въздействие на стоманодобивната и металната промишленост е 

огромно- само двете индустрии представляват 8% от глобалните въглеродни емисии 

днес, отделяйки 2,8 Gt въглерод годишно. (Комисия за енергийни преходи, 2018 г.) 

Въглеродните емисии за индустриите непрекъснато ще се увеличават с пиковете на 

търсенето през следващите 20 години, освен ако не бъдат направени драстични 

промени в цялата индустрия. Ако има някаква надежда за постигане на целта на 

Парижкото споразумение за поддържане на глобалните температури под 2 ° C, всички 

индустрии ще трябва да намалят въглеродните емисии от 36 Gt до 20 Gt до 2040 г. 

(Комисия за енергийни преходи, 2018 г.) 

През 2040 г. въздействието, което кризата на концепцията за устойчивостта ще окаже 

върху организациите в металообработващата индустрия, ще бъде значително, тъй като 

действията, предприети за по- устойчиво бъдеще, непрекъснато ще се прилагат. 

Публичната политика срещу въглеродните емисии под формата на въглеродни 

данъци би могла да повлияе драстично върху рентабилността на организациите 

при съществуващите методи на производство.  

 

2.3.Възможности 

Недостигът на метали силно ще подтикне организациите да разработят нови 

производствени методи за компенсиране на високите цени на стоките с процеси, които 

използват изобилие от ресурси в скрап. Решенията за възобновяема енергия ще бъдат 

глобална норма. Металната промишленост е жизненоважен играч в развитието на по-

зелено, по-устойчиво бъдеще. В широк спектър от индустрии и приложения, 

разработването и използването на високоефективни стомани ще помагат за намаляване 

на емисиите на парникови газове. Металите и стоманата играят важна роля в 

технологиите за възобновяема енергия (напр. вятърна и слънчева енергия). 

Стоманената промишленост като цяло намалява нуждата от суровини и насърчава 

повторното използване на съществуващите продукти. Стоманата е сред най- 

рециклираните материали в света. 

Пазарните тенденции отразяват представянето на индустрия, готвеща се за все по-

силно дигитално обновление. Цифровите платформи стават пазарен стандарт. Все 
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повече предприятия и цели индустрии вече се насочват към онлайн екосистемите. 

Цифровите технологии задвижват онлайн пазарите и екосистемите на почти всички 

потребителски и индустриални пазари днес. Демонстрираният им успех в доставянето 

на стойност не бива да бъде пренебрегван от производителите и дистрибуторите на 

пазара на стомана. В недалечно бъдеще дигитално задвижваните търговски платформи 

ще засегнат съществено стоманения бизнес- въпросът е кога това ще стане и дали ще 

бъдат предприети действия, гарантиращи оцеляването на индустрията. 

Производителността, произтичаща от дигитализацията, увеличава възвръщаемостта на 

използвания капитал и генерира ръст на обложената печалба, която може да бъде 

реинвестирана. Тези реинвестиции ще създадат впоследствие нови възможности за 

заетост. Освен това ИЦТ ще предостави възможности за заетост в рамките на новите 

бизнес модели, при които клиентът плаща за „използване“ вместо за „собственост“. 

Тъй като компаниите все повече ще използват ИЦТ, то ще нарасне търсенето на тези 

технологии, а оттам и на служителите, които имат уменията да боравят с тях. 

Новооткритите работни места не само ще изискват по-висока квалификация, но и ще 

предоставят по-високо заплащане. 

Дигитализацията се очаква да допринесе за по-голяма прозрачност на цените. В 

днешния потребителски свят прозрачността на цените е едно от основните очаквания. 

Същевременно цените на стоманата не са лесни за предвиждане, тъй като се определят 

не само от действителното търсене и предлагане, но и от прогнозираното търсене и 

предлагане. Според експерти от сектора доскоро беше нормално да липсва прозрачност 

в образуването на цените; пристигането на интернет- с масовото споделяне на 

информация и сайтове за сравнение на цените- обаче драматично промени 

потребителския свят. Макар и в сферата на взаимодействието на бизнесите картината 

да е малко по-сложна поради специфичния характер на сделките, то има много примери 

за оповестяване на цените в корпоративните транзакции. Тази тенденция се очаква да 

продължи през следващите години, вкл. в стоманодобивната индустрия. 

Цифровите технологии също ще снижат бариерите за навлизане в бизнес средата. 

Когато веригите за доставки станат по-свързани и „прозрачни“, то ще се отворят 

възможности за новорегистрираните бизнеси да развият свои собствени виртуални 

вериги за доставки. Добрите идеи с добър дизайн могат да се превърнат в пазарна 

възможност, без да са необходими скъпи капиталови активи и производствен 

капацитет. Новите участници, необременени от наследени бизнес модели и активи, ще 
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могат да постигнат по-големи мащаби с по-ниски разходи и да разпространят 

продуктите си на пазара с по-бързи темпове. 

 

2.4.Заплахи 

Основните заплахи включват поддържането на високите нива на въглеродни 

емисии при металодобив и обработка, изчерпване на някои редки и ценни метали; 

дълготрайна криза в строителния и инфраструктурен сектор, поради покачване 

цената на материалите и инфлация. Новите екологични разпоредби, съгласно 

Парижкото споразумение (2016 г.), могат да представляват заплаха за определени 

съществуващи категории продукти, при които може да се стигне до прекратяване на 

някои производства. 

Променящото се потребителско търсене изисква производителите да бъдат достатъчно 

гъвкави, за да произвеждат и ниски, и големи обеми продукция, при поддържане на 

ниски производствени разходи. Това може да бъде постигнато чрез цифровите 

технологии и по-точно чрез отчитането и експлоатацията на потоците от данни, което 

води до изключително гъвкави и прегрупиращи се производствени процеси, 

оптимизирано управление на енергията и ефикасност по цялата верига на доставки. 

По този начин дигитализацията бързо се превръща в стандарт, който следва да се 

прилага от конкурентно способния бизнес. Тези предприятия, които не успеят да 

следват цифровите технологии, вероятно ще бъдат изтласкани от все по-

конкурентния пазар. 

Преработващата промишленост може да се разглежда като изключително генерираща 

данни. Чрез сензорите, които са все по-достъпни като цена, се генерира и събира по-

голям обем от данни както в малките, така и в големите производства. Тъй като все 

повече информация се споделя по електронен път и се съхранява на различни места, то 

става все по-трудно да се гарантира че информацията, за която се вземат решения, 

е точна и актуална. 

Поверителността на фирмената информация също е проблемна сфера. Тъй като 

веригите за създаване на стойност стават все повече цифрово интегрирани, то 

производствената информация може да стане по-лесно достъпно за външните 

(неоторизирани да разполагат с информация) партньори.  

Рискове могат да възникнат и ако информацията не е достъпна в определен момент 

за определен кръг лица. Временна или продължителна загуба на достъп до ключови 
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бази данни може да има голямо въздействие не само в рамките на дадена организация, 

но и върху нейните клиенти и доставчици. Липсата на достъп до важни данни, може да 

създаде сериозни смущения в непрекъснатостта на операциите по цялата 

производствена верига. 

Цифровото пиратство се разгръща и има все по-голям риск за интелектуалната 

собственост на производителите. Интелектуалната собственост съществува по-скоро 

като данни, отколкото като информация на хартиен носител, поради което може да се 

пропусне нейното изтичане. Също така усъвършенстваните 3D измервания, цифровото 

моделиране и технологиите за създаване на прототипи улесняват пресъздаването на 

проекта на продукта и производството на сходни продукти. Зашитата на 

интелектуалната собственост трябва да се разглежда като част от по-широка стратегия 

за кибер сигурност. Целта трябва да е запазване на конкурентното предимство, като 

същевременно не се задушва иновационния капацитет. 

 

IV. ПРЕГЛЕД НА ДОСЕГАШНИТЕ ДЕЙНОСТИ С ДИГИТАЛНИ 

ТЕХНОЛОГИИ В СЕКТОРА 

Подобно на почти всеки друг сектор на икономиката и в стоманодобивната индустрия 

са регистрирани сътресения вследствие пандемията COVID-19. Понастоящем има 

забавяне в стоманодобивната индустрия, което се дължи на пониженото потребление 

на стомана извън Китай (според Metal Bulletin потреблението е спаднало с 1,4% през 

2019 г. в сравнение с предходната година). 

В металната индустрия могат да бъдат изведени разични мегатрендове.  

Мегатренд 1: тясна връзка на индустрията с демографския възход, което обуславя 

растеж (макар и със специфики и забавяне) в секторите на строителството 

(мегаполиси) и инфраструктура).  

С експоненциалната урбанизация и нарастващата склонност на обществата да приемат 

и преминават към кръгови системи в градските райони, участниците в 

металообработващата промишленост ще се възползват от възможността да построят 

производствени мощности в близост до градските райони9. Тези нови градски 

производствени центрове ще използват изобилието от скрап като основен източник на 

материал, резултат от системи за рециклиране, координирани между общината, 

                                                           
9https://library.e.abb.com/public/1cff359485f14f5e9d64f95621c8925a/Report_Metals_2040_low%20res.pdf?x-

sign=bwM70V8Y7c2emq1nEk+GUoKMEOKwchu4aUaAtJhjj3qiW5OqjzIXAfIYYvJgGSlh 

 

https://library.e.abb.com/public/1cff359485f14f5e9d64f95621c8925a/Report_Metals_2040_low%20res.pdf?x-sign=bwM70V8Y7c2emq1nEk+GUoKMEOKwchu4aUaAtJhjj3qiW5OqjzIXAfIYYvJgGSlh
https://library.e.abb.com/public/1cff359485f14f5e9d64f95621c8925a/Report_Metals_2040_low%20res.pdf?x-sign=bwM70V8Y7c2emq1nEk+GUoKMEOKwchu4aUaAtJhjj3qiW5OqjzIXAfIYYvJgGSlh
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клиентите и металодобивната компания. Последиците от глобалното урбанизиране 

могат да бъдат използвани в полза на металургичните компании, които желаят да 

приемат преминаването към кръгова икономика. Освен това възможностите за заетост в 

градските райони ще бъдат много повече. 

Мегатренд 2: силна зависимост от Парижкото споразумение и предстоящите 

климатични стратегии и зелени планове- изисквания за добив и обработка с 

нулеви въглеродни емисии, ръст при рециклирането и кръговата икономика.  

Участниците в металургичната промишленост ще трябва да възприемат нови методи за 

това как да използват суровините10. Голяма промяна в индустрията ще бъде 

използването на скрап като основен ресурс за производство на метали - тази промяна 

ще се дължи на няколко фактора. Първо, методите за производство на скрап 

произвеждат значително по- малко емисии на въглероден диоксид в сравнение с 

традиционните производствени методи, т.е. стомана от пелети от желязна руда през 

доменна пещ. (Европейска комисия, 2012 г.) Второ, поради тенденциите на 

протекционизъм, недостигът на суровини в региони като Европа ще изисква 

компаниите да коригират дейността си, за да използват наличните ресурси. С 

адаптации за рециклиране и повторна употреба, производствените компании ще се 

възползват от усилията за рециклиране за своите операции. Предизвикателствата за 

преодоляване в сектора са енергийните изисквания за използването на скрап като 

основна суровина за производство. Компаниите за метали трябва да развият връзки и 

инфраструктура с енергийни компании, за да изградят решения за възобновяема 

енергия в съответствие с разпоредбите за емисиите. 

Не всички стоманени компании обаче ще преминат към обработка на пелети от 

желязна руда. Трябва да се прилагат нови методи за производство на стомана, за 

да се намалят ефектите върху околната среда. Тъй като скрапът е основен източник 

на суровини, суровите пелети от желязна руда, обработени с екологично чисти и 

устойчиви методи, ще бъдат необходимост за покриване на недостатъците в ресурсите 

за скрап. 

За да може производството на стоманена желязна руда да остане жизнеспособна опция, 

производствените методи трябва да се променят, за да се смекчат въглеродните 

                                                           
10https://library.e.abb.com/public/1cff359485f14f5e9d64f95621c8925a/Report_Metals_2040_low%20res.pdf?x-

sign=bwM70V8Y7c2emq1nEk+GUoKMEOKwchu4aUaAtJhjj3qiW5OqjzIXAfIYYvJgGSlh 
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https://library.e.abb.com/public/1cff359485f14f5e9d64f95621c8925a/Report_Metals_2040_low%20res.pdf?x-sign=bwM70V8Y7c2emq1nEk+GUoKMEOKwchu4aUaAtJhjj3qiW5OqjzIXAfIYYvJgGSlh
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емисии.11 Въвеждането на производство на стомана на водородна основа ще бъде голям 

пробив в развитието на сектора27,28. Процесът коренно променя процеса на редукция, 

тъй като замества използването на кокс от въглища към водороден газ. 

Мегатренд 3: продължаващият възход на възобновяеми източници за енергия, 

които също се изграждат от стомана и метал. 

По- ефективни и мощни електрически дъгови пещи ще бъдат използвани в процеса за 

топене на скрап в използваема стомана. Ключова разлика в процеса ще бъде 

енергийният разход за производство, тъй като възобновяемата енергия ще бъде 

основният източник на енергия до 2040 г., особено в региони като Европа12. Основното 

предизвикателство при внедряването на производство на скрап ще бъде ефективната 

координация на сътрудничеството за рециклиране с близките общини. 

Мегатренд 4: ускоряване на процесите на автоматизация, дигитализация, 

роботизация, блокчейн, навлизане на изкуствен интелект и Интернет на нещата, 

които, от една страна, изискват производство на машини-роботи, софтуер и 

хардуер от металната и стоманена индустрия, а от друга, трансформират самата 

индустрия, като изменят добивния и производствен цикъл. 

Посочените мегатрендове са функция от приложението на различни технологии.  

Автономно транспортиране (транспорт) и производство на материали 

В хоризонт до 20 г. автономният транспорт ще бъде доминиращ тренд в бъдещето на 

мобилността на стоки и хора. В сектора на металургията, скрап металите и пелети от 

желязна руда ще бъдат транспортирани с помощта на автономни превозни средства 

като камиони, морски товарни кораби и железопътен транспорт. Логистичните 

операции ще се управляват полуавтономно, тъй като логистичните мениджъри ще имат 

възможност да контролират транспортните паркове и операции от контролните зали на 

място. Транспортирането на място от товарни докове до складови площадки и нататък 

също ще се управлява автономно. 

Плавното преминаване към автономен транспорт е добра новина13 за стоманодобивната 

промишленост не само заради поевтиняването на транспорта и логистиката. На пръв 

поглед изглежда, че разходът на стомана ще намалее, тъй като по- малко автомобилни 

                                                           
11 https://www.sei.org/perspectives/low-emission-steel-production-hybrit/ 

 
12 https://www.theguardian.com/business/2019/feb/14/renewable-energy-world-power-source-bp 

 
13 https://newsroom.posco.com/en/going-autonomous-transformation-transportation-industry/ 

 

https://www.sei.org/perspectives/low-emission-steel-production-hybrit/
https://www.theguardian.com/business/2019/feb/14/renewable-energy-world-power-source-bp
https://newsroom.posco.com/en/going-autonomous-transformation-transportation-industry/


 

56 
 

произшествия или кръговата икономика ще доведат до по- малко търсене на 

автомобили или части за ремонт и повече място за използване на други материали за 

естетически цели. Въпреки това, търсенето на високо-якостни, първокласни стомани, 

които са и застъпени в традиционните автомобили, ще продължи да се увеличава. 

Високоякостната стомана позволява на автомобилните производители да олекотяват 

своите превозни средства, без да компрометират безопасността. 

В случая, не самата индустрия е заплашена от навлизането и използването на 

автономните превозни средства и автоматизацията на метало-добива и метало-

обработка, а свиването на преките работни места в сектора, което отново е важна 

сигнал за намиране на решение от страна на синдикатите. 

3Д принтиране 

Триизмерният печат е съвременна технология за печат на триизмерен твърд предмет с 

произволна форма с помощта на цифров модел. Реализира се като адитивен или 

шлифоващ процес, като се нанасят последователни слоеве от материала, така че да 

оформят искания предмет. Индустриалното производство чрез 3Д принтиране ще бъде 

особено важно, но нишово допълнение към производствените възможности на завода за 

метали. Адитивното производство предоставя (чрез 3Д принтиране) на 

производителите възможността да проектират много сложни структури (в 

строителство, инфраструктура или машиностроене) бързо и с малко отпадъци. Този 

производствен метод може да се разглежда като допълнителен създател на нишова 

стойност, тъй като осигурява творчески подход в реализацията си. Селективното 

лазерно топене (SLM) и директно метално лазерно синтерованo принтиране (DMLS) са 

два производствени процеса за 3Д принтиране с метал14, които работят с метален 

прахов слой. Тези технологии имат много прилики: и двете използват лазер за 

сканиране и селективно сливат (или стопяват) металните прахови частици, свързвайки 

ги заедно и изграждайки обекти слой по слой. Също така материалите, използвани в 

двата процеса, са метали, които са в гранулирана форма. Разликите между SLM и 

DMLS се свеждат до основите на процеса на свързване на частици (а също и патенти): 

SLM използва метални прахове с една температура на топене и напълно топи 

частиците, докато в DMLS прахът се състои от материали с променлива точка на 

                                                           
14 https://www.hubs.com/knowledge-base/introduction-metal-3d-printing/ 
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топене които се предпазват на молекулно ниво при повишени температури. По 

същество: SLM произвежда части от един метал, докато DMLS произвежда части от 

метални сплави.  

Изкуствен интелект в управлението на фабриките и производствени процеси.  

Поради все по- масовата автоматизация на умните заводи за метали и стомана, 

физическият достъп до тях ще е необходим главно за поддръжката на оборудването и 

машините. Мобилни и модулни машини по цялата производствена линия, които трябва 

да бъдат обслужвани, вече могат да бъдат изпращани автоматично до обслужваната 

зона на място за диагностициране и поддръжка. Чрез изкуствен интелект, поддръжката 

може да бъде планирана според производствените графици на място, като се намалява 

времето за забавяне. Незабавните ремонти, които могат да доведат до спиране на 

производството, могат да бъдат докладвани и координирани между инженери на място 

и ръководители на дигитален контрол. 

Поддръжката на място или извън обекта може да бъде подпомогнато дигитално от 

началото до края на производствения цикъл. Например служителите могат да 

получават помощ и насоки в реално време, като използват добавена реалност и 

дигитално свързани инструменти чрез изкуствен интелект. Тези инструменти 

предоставят поетапни инструкции и насоки, необходими за извършване на операции по 

поддръжката - те насочват служителите през това каква работа по поддръжката трябва 

да се извърши и в какъв ред, за да се гарантира ефективност и да се предотвратят 

грешки. Тъй като поддръжката се управлява дигитално, в обозримо бъдеще ще се 

събират данни за нейните особености и така тя ще се подобряват автоматично. 

Адитивното производство чрез 3Д принтери, контролирано от ИИ е полезно при 

ремонти и оборудване за поддръжка. То може да бъде генерирано и създадено на място 

с помощта на 3Д принтиране, което намалява времето за ремонт. 

Използване на данни и Интернет на нещата  

С бързата дигитализация в металната промишленост секторът започва да управлява 

огромно количество данни, събрани през целия производствен процес и екосистемата 

около завода. Интегрирането на съвместно управление на данни в цикъла на 

производство на метали е наложително при управлението на производствените цикли, 

доставките, управлението на ресурсите и поддръжката на оборудване и машини с цел 

развитие на рационализиран производствен процес. Създаването на съвместна 

структура от данни е важно за подобряването между операциите на централата и 
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ключовите партньори. Тясното сътрудничество с доставчици, звена за рециклиране, 

клиенти по веригата на стойността и доставчици на енергия е жизненоважно. 

По-голямата част от операциите на централите (производство и мениджмънт) ще бъдат 

контролирани виртуално и дистанционно в хоризонт до 20 г. С развитието и 

инсталирането на безжични технологии в 5G процесите и Интернет на нещата те ще 

могат да се контролират в реално време. Поради експоненциалните подобрения в 

автоматизацията и огромното количество събрани данни, човешкото взаимодействие с 

тези процеси ще се ограничава главно до поддръжка, разработване на процеси и 

внимание към специални, непредвидени ситуации.  

Блокчейнът и стоманопроизводителите15 

Блокчейнът предоставя възможност за сключване на сделки с помощта на 

интелигентни договори. Интелигентният договор означава, че транзакцията между 

страните се затваря автоматично, след като е изпълнено определено условие. Напр. 

продавачът автоматично получава плащането за продадените стоки, след като 

пристигнат в местоназначението. Интелигентните договори предлагат следните 

предимства: смекчаване на рисковете за договарящите страни, свързани с плащане и 

доставка на стоки; няма нужда да се ползва съда, тъй като договорът се изпълнява 

автоматично; няма нужда от комуникация с банкови институции в случай на забавяне 

или неуспех на плащането (тъй като блокчейнът е прозрачен, договарящите страни 

могат сами да проверят състоянието на плащането). Два фактора правят тази схема 

напълно работеща: а) усъвършенстван Интернет на нещата, позволяващ проследяване в 

реално време на движението на стоки; б) система от агенти, предаващи информация от 

външния свят в блокчейн. 

Блокчейнът предоставя и възможност за проследяване на стоки по цялата верига на 

доставки (от суровина до краен продукт). Една от възможните опции е записването на 

историята на движението на продукти в блокчейн. Канадското правителство вече 

прилага подход, позволяващ проследяване на доставките на стомана чрез платформа, 

базирана на блокчейн. Това ще позволи проследяване на произхода на стоманените 

продукти и ще разсее опасенията на САЩ, че стоманените продукти от трети страни 

могат да достигнат до САЩ като канадски износ, като по този начин се избягват 

вносни мита. 

                                                           
15 https://gmk.center/en/opinion/why-the-steel-industry-needs-blockchain/ 

 

https://gmk.center/en/opinion/why-the-steel-industry-needs-blockchain/
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Чрез блокчейнът е възможно удостоверяването на документи. Тази функция е сравнима 

с предишната, но е по- лесна за разбиране и прилагане на практика. Всеки документ е 

криптиран с помощта на специфичен алгоритъм, като изходът е низ от букви и цифри с 

фиксиран размер (т.нар. „Хеш“). След това този хеш се записва в блокчейн. 

Алгоритъмът за криптиране (хеширане) генерира уникален хеш за всеки документ. 

Дори незначително изменение на съдържанието на криптиран документ води до пълно 

промяна на неговия хеш.  

 

1. Демаркация с проектите/програмите и политиките, осъществени в съответния 

сектор от ЕК, европейските социални партньори и българските институции, НПО, 

програми и проекти. 

Във Великобритания се осъществява през 2017 г. преглед на 

браншовете/отраслите, ангажирани в производствена дейност, от гл.т. 

приложението на цифрови инструменти и иновации. Този независим преглед е 

поръчан от правителството на Обединеното кралство и e ръководен от професор Юрген 

Майер. В резултат от направения преглед възниква движението Made Smarter, което 

обединява инициативи за дигитализация на икономиката в следните четири 

направления: ЛИДЕРСТВО (информираност относно възможностите, произтичащи от 

дигитализацията); ПРИЕМАНЕ (разпространение на технологиите в бизнеса, 

включително във веригите за доставки и в малките и средни предприятия); 

ИНОВАЦИЯ (ускоряване на иновациите чрез фондове и бизнес акселератори); 

УМЕНИЯ (повишаване на квалификацията и придобиване на ключови умения, 

съответстващи на развиващите се тенденции в технологиите, посредством он-лайн 

платформа с над 600 безплатни обучения, провеждани от световните лидери в 

инжинерството и производството16).  

В рамките на движението и създадените към него фондове се провежда през периода 

2020-2022 година проект за дигитално трансформиране на британската метална 

индустрия. Двугодишният проект е дело на Британският институт за обработка на 

материали (Materials Processing Institute) в партньорство с няколко предприятия за 

производство на метал. Целта на проекта е изграждането на заводи-близнаци на вече 

съществуващите такива в рамките на Групата „Liberty Steel“, които да демонстрират 

                                                           
16 Платформата „Engage“ е първият учебен хъб, насочен специално към инженерния сектор и 

преработваща промишленост, предлагащ разнообразни по съдържание и ниво курсове за запознаване и 

усвояване на технологиите. 
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огромния напредък, който може да бъде постигнат с цифровизацията в рамките на 

производствения процес. За тази цел ще бъде извършен анализ на данни за 

представянето на машините, което ще доведе до създаването на по-рентабилен, 

ефективен, гъвкав и бърз производствен процес.  

Чрез проекта ще бъдат изведени ползите от въвеждането на индустриални цифрови 

технологии (ИЦТ) в стоманодобива и други сектори, обслужващи стратегически вериги 

на преработващата промишленост и строителство. Дейностите ще обхванат три завода, 

като началната точка ще е завода за стомана Normanton, където ще се оцени ефекта от 

ИЦТ върху производителността и продуктовото представяне. Ще бъдат използвани 

камери за заснемане успоредно с интелигентна обработка на данни за повишаване на 

точността на процесите, създаване на т.нар „дигитални близнаци“17 и интелигентни 

интерактивни модели на процеси. 

Въпреки че този проект е съсредоточен върху металургичния сектор, той може лесно да 

бъде приложен към всеки процес, където цифровите изображения могат да бъдат 

свързани с интелигентен машинен контрол на процесите. Сред индустриите, които 

могат да се възползват от резултатите на проекта, са: енергетика, добив на нефт и газ, 

фармацевтична индустрия, химикали и преработваща промишленост. 

Друд добър пример е проект на SAP за създаване на единен секторен регистър на 

базирани на блокчейн сертификати за стоманени продукти. Целта на този регистър 

е да удостовери сертификатите и по този начин да се бори с фалшивите продукти, 

които според експертни оценки надвишават 10% от общия обем на потреблението. 

Проектът е подкрепен и от руски стоманодобивни компании, включително 

„Северстал“. 

 

2. Деск рисърч за сектор- дигитални технологии на национално и международно 

ниво 

2.1. Международно ниво 

Tata Steel, като един от най-големите производители на стомана в Индия е внедрила в 

различни функционалности изкуствен интелект. Чрез науката за данни (data science) 

Tata Steel работи на три принципа- опростяване на процесите, синергия и мащаб. 

„Опростяване“ означава, че науката за данните трябва да се комуникира по начин, така 

                                                           
17 Това е виртуално представяне, което служи като цифров аналог в реално време на физически обект или 

процес. Първата практическа дефиниция на понятието произхожда от НАСА, която прави опит да 

подобри чрез симулация физическите модели на космически кораби през 2010 г. 
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че обикновеният човек да може да разбере техническите особености. „Синергия“ е 

мястото, където данните от различни области, като научноизследователска и развойна 

дейност, процеси и машини се обединяват, за да влязат в цялата работа, докато 

„мащабът“ е мястото, където един модел трябва да има потенциал за хоризонтално 

внедряване. 

Използваните методи са регресионни модели в машинното обучение, прогнозно 

моделиране, невронни мрежи, повишаване на градиента, за да генерират информация 

от различни точки от данни. Съществуват още модели за производство, генерирани от 

ИИ на всяка работна станция, които са свързани заедно, за да работят и дават желаните 

резултати. Повечето от тях работят чрез адаптивното обучение (reinforced learning), т.е. 

учат се от грешките от миналото и продължават да се актуализират, като се грижат за 

евентуални отклонения в бъдеще. 

Чрез имплементирането във фабриката става ясно, че свързаните машини и 

взаимозависимостта на процеса в сложна производствена среда затрудняват все още 

изкуственият интелект да предложи възможности в сектора и да измери своето 

интегрирано въздействие. Експерти в индустрията и дори с учени работят във 

концерна, за да постигнат по-добри приложения на производството с ИИ. 

Voestalpine (Центърът за високи постижения на ИИ на „Crayon“) разработва, 

базирано на ИИ приложение за подпомагане на вземащите решения със сложен 

инструмент за прогнозиране и препоръки за оптимизация на много складове за метали 

и стомана. 

Основната китайска търговска асоциация за метали разработва консорциум блокчейн, 

който да обхване цялата верига на доставка на стомана. Китай е най- големият 

производител в света (51%), както и най -големият потребител на стомана. Търговската 

асоциация на стомана създава алианса за верига блокчейн на стоманодобивната 

индустрия през 2018 г. 

В момента Алиансът е основният блокчейн консорциум в стоманодобивната 

промишленост. В сектора обаче се разгръщат няколко други случая на използване на 

блокчейн. Едно от приложенията е за финансиране на веригата за доставки. През 2015 

г. китайската държавна стоманодобивна компания Baosteel помогна за създаването на 

онлайн портал за стомана за електронна търговия Ouye Yunshang. 

Друга инициатива е блокчейн платформата за цифрови активи, създадена от Jiwei 

Internet of Things. Решението позволява проследяване на стоки между складове и 
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прехвърляне на правата върху товари и други активи. Банка Zheshang е изградила пет 

сервизни платформи, включително блокчейн за вземания и решение за складова 

разписка. Асоциацията изгражда верига от консорциуми специално за 

стоманодобивната промишленост, използвайки блокчейн, AI, IoT и други технологии. 

Целта е да се съберат всички заинтересовани страни на една платформа и да се изгради 

модерна верига за доставка на метали и стомана. Технологията на блокчейн ще изиграе 

роля в цялата връзка на стоманодобивната промишленост, като закупуване на 

суровини, производство и преработка, търговска циркулация, логистика и транспорт, 

преработка и дистрибуция и чак до крайната връзка. Проектът за блокчейн има 

подкрепата на Baosteel, Wuhan Iron and Steel, Anshan Iron and Steel и други 

предприятия. 

Правителството на Канада има договор с Peer Ledger и Mavennet за разработване на 

решение за проследяване на стомана. Министерството на вътрешната сигурност на 

САЩ възлага договор за използване на блокчейн за проследяване на суровини като 

стомана, влизащи в страната. Като най -големият вносител на стомана в света, САЩ 

получават около 19% от стоманата си от Канада. Междувременно канадският Minehub 

разработи блокчейн решение за металодобивната и минната индустрия. Наскоро 

Световният икономически форум (WEF) стартира блокчейн консорциум, наречен The 

Mining and Metals Blockchain Initiative. 

В Европа АББ е компанията, която успешно внедрява автономно транспортиране, 3Д 

принтиране, изкуствен интелект, дигитализация, употреба на данни и Интернет на 

нещата в производствата си, в това число и на метали. 

 

2.2. Национално ниво 

В сектора са идентифицирани редица проекти, както към усвояването на новите 

технологии, така и към повишаване на професионалната квалификация на наетите.  

Като експорно ориентирани производства, то в българските предприятия 

съществува непрекъснат процес на промяна, която да отговори на търсенето на 

металопродукти на европейските и световни пазари. Благодарение на напредъка в 

технологиите, процеси като ръчното измерване на температурите на стопилките в 

пещите и взимането на проби за определяне на химическия състав на продукцията, 

вече се контролират и променят от командните зали към съответните цехове или на 

централно ниво. Показателите на новите прокатни станове в обработващите 
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мощности също вече се наблюдават, контролират и променят дистанционно от 

съответни пунктове за управление.  

Последната инвестиция в КЦМ АД е на най-високо технологично ниво и изцяло 

промени облика на оловно производство. В един автогенен агрегат са обединени 

няколко металургични процеси, което доведе до по-висока производителност и намали 

разходите, включително на енергийни ресурси. В Алкомет АД работи нова напълно 

автоматизирана 2500-тонна преса за производство на специални алуминиеви профили. 

В експлоатация е ново поколение студено валцов стан за ленти с максимална ширина 

2200 мм и съоръженията към него. Алкомет АД изпълнява и инвестиционен проект за 

въвеждане на ново технологично оборудване за разширяване на продуктовите 

възможности на пресово производство с приложение в автомобилната индустрия. 

Модернизира се и линията за прахово боядисване.  

Производствените операции в електролитният цех на Аурубис България АД са изцяло 

автоматизирани и дигитализирани. С ускорени темпове се дигитализират и 

управленските дейности в Аурубис. Последната дигитална платформа „HERMES” 

осигурява на всеки работещ електронен достъп за месечната заплата, плануване и 

ползване на отпуски, графици за работа и промени в тях, е-информация за всички 

новости във фирмата. За тази цел на целия персонал са направени служебно електронни 

адреси и се провеждат обучения за тяхното ползване. В предприятието е внедрено и 

електронно обучение. 

Етем България АД стана производител на алуминиеви елементи за най-реномираните 

световни марки автомобили и предлага различни видове алуминиеви профили и 

архитектурни конструкции, дограми и фасадни елементи за строителството. 

В София Мед АД инвестициите са в ново оборудване за производство на валцови 

продукти. Монтиран е прокатен стан QUATRO SUNDWIG за увеличаване капацитета 

за студеното валцуване и нови пещи“Ebner” за отгряване на продукцията. 

В КЦМ АД през 2020 година беше въведена онлайн-система плануване и ползване 

на отпуски на целия персонал, публикуване за графиците за работното време и 

полагащите се почивки, промени в работните смени и друга важна информация. За 

тази цел на онрайн-платформ се качват материали от самия персонал и от 

съответните административни отдели, като на личните електронни адреси се 

изпраща необходимата за съответното лице информация.  
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Най-голямото обучение по дигитални компетенции на секторно ново беше 

проведено в рамките на проект на БСК „Разработване на информационна система 

за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, изпълнен 

в периода 2011-2016 год. по ОП ”РЧР”. Металургичната индустрия участваше като 

пилотен сектор с 10 предприятия. В рамките на този проект се проведоха 4 обучения за 

ръководители, мениджъри и работници от включените в проекта предприятия. В 

резултат на проведено присъствено обучение сертификати за преминалия курс 

получиха около 50 – 60 броя участници или приблизително по 5 души от всяко 

предприятие.  

Паралелно с регулярните обучения за повишаване на квалификацията и уменията за 

работа, предприятията провеждат обучения на персонала, свързани с внедряваните от 

тях проекти за дигитализация на дейностите, с цел тяхното използване. Допълнително 

се назначава и квалифициран персонал за поддръжка. Това задължително се прави при 

дигитализация на производствен процес и при внедряване на нова онлайн платформа. 

През 2008-2009 г. е изпълнен проект “Подобряване адаптивността на заети лица от 

КЦМ АД гр. Пловдив” по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

„Квалификационни услуги и обучения за заети лица”. В обученията по проекта са 

включени и модули за придобиване и разширяване на компютърни умения и основни 

икономически знания, както и за развитие на ключови компетенции. 

В периода 2010-2011г. се изпълнява проект „Конкурентоспособност и адаптивност в 

условията на промяна чрез професионално и личностно развитие на заетите лица 

в „Стомана Индъстри” АД“, финансиран от Оперативна програма "Развитие на 

човешките ресурси". Основната цел на проекта е повишаване професионалните знания, 

умения, мотивация и адаптивност на служителите на „Стомана Индъстри” АД чрез 

провеждането на обучения за професионални квалификации и ключови компетенции 

според нуждите на работодателя и потребностите на лицата, което да допринесе за 

повишаване производителността и ефективността на труда и конкурентоспособността 

на предприятието. 

През 2017 г. Алкомет АД изпълнява проект „Увеличение на производствения 

капацитет и повишаване на производствената ефективност“, който включва и 

финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация.  
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През 2019 г. ЕТЕМ България ЕАД приключва проект за повишаване на 

производителността на труда и адаптивността на служителите в компанията. 

Проектът е финансиран от Европейския съюз и предоставя възможност за специфични 

за компанията и работните процеси обучения, които от своя страна да създадат условия 

за устойчива заетост. Проектът „Интегрирана програма за специфични обучения в 

ЕТЕМ България ЕАД” е финансиран с помощта на Европейския Социален Фонд по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014- 2020 г. , процедура 

BG05M9OP001-1.022 „Специфични обучения“ и обхваща 125 служители. 

В Промет Стийл АД обучението за безопасност при посещение на външни лица в 

предприятието се осъществява чрез представяне на клипчета и филми. Разработени 

са подходящи въпросници за обратна онлайн връзка и оценка на резултатите от 

получената информация с оглед безопасно посещение в производствените звена. 

Подобна система се прилага и в Аурубис България АД.  

В КЦМ АД се осъществява дистанционно обучение с помощта на електронна 

платформа „Знание“, предназначена предимно за теоретична подготовка. При 

необходимост се извършват консултации чрез използване на виртуална класна стая в 

реално време. Чрез платформата ще се изготвят и предоставят на потребителите учебни 

материали, които бързо и лесно да могат да се актуализират. Те ще бъдат интерактивни 

до голяма степен и ще интегрират реални казуси от практиката, като се дава 

възможност за проследяване как всеки отделен обучаем се е справил с тях. 

Материалите ще са достъпни 24/7 и от всяка точка на света. Дават възможност за 

непрекъснато обучение, самообучение и проверка на знанията18. 

 

5. Дигитални умения, изведени на база извършения преглед на литература: 

Познанията на служителите за технологиите в машинното обучение, анализ на данни и 

изкуствен интелект ще бъдат от жизненоважно значение31.  

С оглед на роботизацията и автоматизацията на добива и производството, то ще са 

необходими умения: 

1. Ниско и средно ниво – работа с програми за контрол на роботи и автоматични 

системи 

За високо ниво- основи на програмирането;  

2. основни познания в мрежите; 

                                                           
18 https://znanie.kcm.bg 

https://znanie.kcm.bg/
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3. познание на микроконтролери; 

4. пневматика, хидравлика, контрол на стъпкови мотори, клапи, сензори и релета; 

С оглед на използването на блокчейнът за умни договори, транспорт, логистика, 

клъстеризация и управление, то за мениджърските позиции ще са необходими 

умения: 

1. aнализ на данни; 

2. статистика; 

3. основни статистически модели за Machine learning; 

4. визуализация на данни; 

5. основи на компютърната сигурност и криптография; 

За по-ниски позиции минимална компютърна грамотност как да следват инструкциите 

за функциониране и контрол на системите.  

Прилагането на 3 Д принтиране с метални суровини ще изисква умения:  

1. oсновна работа с CAD системи (Fusion360, Solidworks); 

2. oсновни знания в металургията и металостроенето в контекста на програмирането;  

С оглед навлизането на изкуствения интелект за команда на производството, 

рециклиране и мениджмънт:  

1. визуализация и анализ на данни; 

2. за по-ниски позиции минимална компютърна грамотност как да следват 

инструкциите за функциониране и контрол на системите.  

Използването на смарт гридове за електричество и фабрики за метал и стомана ще 

изисква уменията, приложими при „роботизация и автоматизация“. Трябва да се знае 

как се визуализират данните, как да се прочетат/анализират, да се вземе решение 

спрямо тях, и да може да се подадат съответните команди/операции на 

машината/системата/процеса. 

 

V. КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ  

  

VI. РАЗРАБОТВАНЕ НА КАЗУСИ/ПРИМЕРИ  

Настоящото обобщение е направено в резултат на анкетиране на мениджъри/ 

ръководители отдел „Човешки ресурси“ на пет големи частни предприятия от 

икономическа дейност 24 Производство на метали. Предприятията, включени в 

изследването са:  
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 Алкомет АД (гр.Шумен): най-голямо българско предприятие за обработка на 

алуминий до крайни валцови(плоски) и пресови(дълги) продукти с висока 

добавена стойност като рулони, листа, ленти, фолио, дограми, пръти, профили, 

компоненти за автомобилната индустрия и др. 

 Аурубис Бългаия АД (гр. Пирдоп): единствена мощност в страната за 

преработка на медни концентрати и вторични медни суровини до анодна и 

електролитна мед, като съпътстващи продукти се получават сярна киселина и 

шлам от благородни метали. 

 КЦМ АД (гр.Пловдив): предприятие за преработка на оловни и цинкови 

концентрати, от които се добива олово и цинк на блок с високо качество по 

стандартите на ЛМБ, олово-антимонови сплави, сярна киселина, кадмий, телур, 

злато, сребро, и други съпътстващи продукти. 

 Промет Стиил ЕАД (гр.Бургас): внася заготовки, които се подават за обработка 

на стан за горещо валцуване. Произвежда само дълги продукти, основно 

арматурно желязо за строителството и различни видове профили. 

 Стомана Индъстри АД (гр. Перник): предприятие със затворен цикъл на 

производство- от течен метал до готови продукти. В дъгови електропещи се 

топи железен скрап, стопилката се дообработва в конвертори за получаване на 

искания химически състав и качество на стоманата. Готовият метал преминава 

през машина за непрекъснато леене и следваща обработка в станове за горещо 

валцуване до плоски и дълги стоманени продукти. 

Анкетната карта е разпространена през месец януари 2022 г. към посочените 

предприятия. Анкетната карта се състои от два раздела: 

 Раздел I: Актуално състояние. 

 Раздел II: Обучение и повишаване квалификацията на работниците и 

служителите в областта на дигиталните умения/компетентности. 

Резултатите от попълнените карти са представени като проценти и са онагледени чрез 

графики. В раздел I: Актуално състояние са обобщени резултатите от петте 

предприятия по осем въпроса както следва. 

 

А1: Какво е в момента нивото но дигитализация на дейностите в предприятието? 
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Самооценката на предприятията по отношение на моментното им ниво на 

дигитализация на дейностите варира между средно и високо, като 60% смятат, че то е 

по-скоро средно, което означава, че дигитални технологии се използват в 

административната дейност и в част от основната дейност на предприятието, когато 

свързани помежду си процеси са автоматизирани и обединени заедно. При останалите 

40% преобладаваща част от основните дейности са дигитализирани посредством 

използването на широк набор от нови технологии- специализиран софтуер, роботи, 

изкуствен интелект, сензорни технологии и др., като множество системи, поддържащи 

бизнес процеси и информационни потоци, са интегрирани в системи за управление и 

това им дава основание да окачествяват нивото на дигитализация като високо. 

 

 

 

А2: Какви дигитални технологии се използват в предприятието към настоящия 

момент?  

 

В 100% от предприятията се използват специализирани софтуерни продукти и 

изкуствен интелект и онлайн платформи за сътрудничество и комуникация. В 60% от 

предприятията се използват роботи (машини с автоматично управление, които 

автоматизирано изпълняват определен вид задачи), а в 40 % използват мрежова връзка 

с отдалечени сървърни крайни устройства (облачни технологии) и мобилни платформи. 

В 20% от предприятията намират приложение сензори за регистриране на информация, 

софтуер за киберзащита (позволяващ откриване на потенциални атаки и пробиви в 
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сигурността, на база на автоматизирани системи и данни за инциденти с наблюдение на 

информационните и комуникационните ресурси в различни режими), а също и 

Блокчейн технологии (за съхранение на информация в компютърна мрежа, който 

представлява непрекъснато растящ списък от компютърни записи, наречени „блокове“, 

свързани помежду си и кодирани криптографски). 

 

 

 

От използваните специализирани софтуерни продукти и изкуствен интелект при 

100% от предприятията са в областта на финансите и счетоводство и за управление 

и планиране на ресурси (ERP). При 80% са в областта на управление на 

взаимоотношенията с клиенти (CRM); за инвентар/активи и складови наличности 

(ЕАМ) и за калкулация на сметки, платежни документи. В 60% от предприятията 

това са инструменти за продуктивност и отдалечена работа (Microsoft 365, Google 

Apps, OfficeSuite). В 40% от предприятията се използва софтуер за планиране на 
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материалните ресурси (MRP) и 20 % - за документооборот, логистика, анализ и 

прогнози (BI решения); управление на роботизирани системи и автоматизация; 

софтуерни продукти за металообработване и оптимизация на производствените 

процеси (топене, леене, коване, закаляване, фрезоване, щамповане). 

 

 

 

От сензорите за регистриране на информация в 40% от предприятията използват 

сензори за измерване на енергопотреблението, а сензори за ултразвуково откриване на 

обекти, за поток за наблюдение на охладителни вериги, за контрол на нивото на силози; 

за позициониране на резачки за пламък; за качеството на въздуха в производствената 
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зона, за разпознаване на опасни зони и предотвратяване на сблъсъци и за мониторинг 

качеството на въздуха и неговата влажност се използват в 20% . 

 

 

 

От онлайн платформите най-използвана е MS Teams (в 100% от предприятията), 

следвана от Zoom(в 60%), а 20 % използват микс от платформи (MS Teams, Zoom, 

Spatial, Google Hangouts Meet, Cisco Webex и др.).  
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А3: Според Вас, кои от изброените по-долу технологии е необходимо да бъдат 

въведени през следващите 5 години в предприятието, с оглед подобряване 

дейността му? 

 

Всички анкетирани (100%) смятат, че през следващите 5 години, с оглед подобряване 

дейността на предприятието трябва да бъдат въведени специализирани софтуерни 

продукти и изкуствен интелект, като 20%, разпределени в различни фирми, подкрепят и 

въвеждане на технологии на дигитална свързаност и/или Интернет на нещата (IoT) и 

роботи. 

 

 

 

От специализираните софтуерни продукти, за които в 100 % от предприятията се смята, 

че трябва да бъдат въведени през следващите 5 години 40% са за анализи и прогнози и 

20% за документооборот, инвентар/активи и складови наличности (ЕАМ); инструменти 

за продуктивност и отдалечена работа (Microsoft 365, Google Apps, Office Suite); за 

управление на роботизирани системи и автоматизация; софтуерни продукти за 

металообработване и оптимизация на производствените процеси (топене, леене, коване, 

закаляване, фрезуване, щамповане). 
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А4: Какъв е според Вас ефектът от дигитализацията в сферата на дейност на 

предприятието?  

 

По отношение на ефектът от дигитализацията в сферата на дейност на предприятието 

се смята, че по-високата степен на дигитализация:  

 оптимизира и автоматизира основни процеси в дейността(100% от анкетираните 

предприятия са посочили отговора);повишава производителността на труда-

(съответно 80% от предприятията); подобрява качеството на предоставяните от 

предприятието услуги (60%);води и до подобрение на условията на труд (40%); 

предоставя на предприятието по-голяма гъвкавост, бързина и свобода при 

вземане на важни бизнес решения (40%) и налага необходимост от по-високо 

квалифицирани работници и служители ( 60%). 

Също така се смята, че дигитализацията допринася за създаването на нови работни 

модели (40%); допринася за по-голяма прозрачност на работните и управленски 

процеси(60%) и гарантира устойчивост на предприятието (40%). 

В 60% от предприятията се смята, че има и отрицателен ефект– повишаване на 

дигиталния стрес (изразяващ се в очакване или изискване за: незабавна реакция в 

комуникационния процес; постоянна достъпност; едновременно изпълнение на 

множество задачи и др.). 
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А5: Има ли в предприятието служител/отдел, който носи централизирана 

отговорност по отношение на дигитализацията (предлага/взема решения за 

въвеждане на нови технологии- специализирани софтуерни продукти, платформи, 

технологични решения и др.)?  
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В 60% от предприятията няма служител или отдел който носи централизирана 

отговорност по отношение на дигитализацията. Предложенията за въвеждане на нови 

софтуерни продукти/технологични нововъведения се подават при възникване на 

необходимост от съответния служител/работник. В останалите 40 % това са 

изпълнителният директор, или съветът на директорите. 

 

 

 

А6: Превърна ли се дигитализацията в по-важен приоритет за предприятието с 

настъпването на пандемията COVID-19?  

 



 

77 
 

В 100% от предприятията настъпването на пандемията COVID-19 е превърнало 

дигитализацията в по-важен приоритет за предприятието  

 

 

 

А7: Какво, според Вас, възпрепятства по-нататъшната дигитализация на 

предприятието?  

 

В 40% от предприятията смятат, че по- нататъшната дигитализация на предприятието 

се възпрепятства от недостатъчната квалификацията на служителите, размерът на 

инвестициите и регулаторната рамка в сектора. За останалите 20% причините са 

осигуряването на сигурността на данните и недостатъчната стандартизация на 

работните процеси. 
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А8: Появиха ли се в предприятието нови длъжности/професии, за упражняването 

на които се изискват дигитални умения и използване на нови технологии?  

 

В 20% от предприятията са се появили нови длъжности или професии, за 

упражняването на които се изискват дигитални умения и използване на нови 

технологии. Като такива са посочени „Инженер автоматизация“, „САП специалист“. В 

40% са разполагали със специалисти и процесът на дигитализация не е наложил 

разкриване на подобни длъжности. Липсата на преценка в останалите 40% по-скоро е 

свързана с наличието на длъжности, свързани с процеса на дигитализация, поради 

което не се е наложило разкриването на нови такива. 

 

 

 

К15: Предвиждате ли провеждането на нови обучения по общи/специфични 

дигитални умения/компетентности в предприятието?  

 

Провеждането на нови обучения се предвижда в 80% от предприятията, като в 40% да 

бъдат вътрешни, в 20% - в ЦПО и в 20% при възникване на конкретна необходимост. 
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К16: От гл.т. навлизането на новите дигитални технологии, то какъв тип кадри 

ще са необходими на предприятието през следващите години?  

 

Процентноразпределение на отговорите на предприятията при въпроса за 

необходимостта от кадри с дигитални умения 

Тип кадри Ще бъде 

необходим 

на предпр. 

до 1 г. 

Ще бъде 

необходим 

на предпр. 

до 3 г. 

Ще бъде 

необходим 

на предпр. 

до 5 г. 

Няма 

необходимост 

от посочения 

специалист 

Специалисти по автоматизация 

на производството 

60 20  20 

Специалисти Big data и 

разширени анализи  

  20 20 

Специалисти компютърни 

симулации (изследват различни 

крайни потребителски продукти 

или технологични решения 

преди да бъдат пуснати в масова 

употреба). 

   40 
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Специалисти развитие на 

дигитални бизнес модели и 

услуги 

 20 20 20 

Специалисти киберфизични 

системи (системи, при които са 

свързани информационни, 

софтуерни компоненти с 

механични и електронни части, 

които комуникират посредством 

единна инфраструктура за 

предаване на данни, като 

например Интернет.  

  20 20 

Специалисти облачни 

изчисления (съхраняване и 

запазване на данни в отдалечени 

бази, достъпни чрез интернет) 

  20 20 

Специалисти разработване и 

интеграция на мобилни 

приложения 

  20 40 

Специалисти дигитален 

маркетинг 

  0 60 

Специалисти концептуално 

планиране и внедряване 

 20 20 40 

Специалист Интернет на нещата 

(IoT) 

  20 40 

 

Мнението на различните предприятия за необходимостта от различни видове кадри 

през следващите години в резултат на навлизането на дигитални технологии може да 

бъде обобщено както следва: 

 Специалисти по автоматизация на производството- в 60% от предприятията 

смятат, че такива кадри ще бъдат необходими до 1 година, а в 1 предприятие - 

до 3 години. 
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 Специалисти Big data и разширени анализи- само 1 предприятие смята, че 

необходимост от такива кадри ще се появи до 5 години. 

 Специалисти компютърни симулации- не се очаква необходимост от такива 

кадри през следващите 5 години. 

 Специалисти развитие на дигитални бизнес модели и услуги- 1 предприятие 

смята, че такива кадри ще бъдат необходими до 3 години, в  друго предприятие - 

до 5 години. 

 Специалисти киберфизични системи- само  1 предприятие смята, че такива 

кадри ще бъдат необходими до 3 години. 

 Специалисти облачни изчисления- само 1 предприятие смята, че такива кадри 

ще бъдат необходими до 3 години. 

 Специалисти разработване и интеграция на мобилни приложения- само 1 

предприятие смята, че такива кадри ще бъдат необходими до 3 години. 

 Специалисти дигитален маркетинг- само  1 предприятие смята, че такива кадри 

ще бъдат необходими до 3 години. 

 Специалисти концептуално планиране и внедряване-  1 предприятие смята, че 

такива кадри ще бъдат необходими до 3 години,  а друго 1 предприятие - до 5 

години. 

 Специалист Интернет на нещата (IoT)- 1 предприятие смята, че необходимост от 

такива кадри ще се появи до 5 години. 

 

Обобщение  

Самооценката на предприятията по отношение на моментното им ниво на 

дигитализация на дейностите в предприятията варира между средно и високо, като 

превес има към средното ниво, което означава, че дигитални технологии се използват в 

административната дейност и в част от основната дейност на предприятието, когато 

свързани помежду си процеси са автоматизирани и обединени заедно.  

Във всички предприятия се използват специализирани софтуерни продукти и изкуствен 

интелект и онлайн платформи за сътрудничество и комуникация, а в някои от тях се 

използват роботи. Облачните устройства все още не са намерили широко приложение, 

като те се използват предимно във предприятията, които са част от големи 

международни холдингови структури. 
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Най-масово използваните специализирани софтуерни продукти и изкуствен интелект от 

фирмите са в областта на финансите и счетоводство и за управление и планиране на 

ресурси (ERP), също така в областта на управление на взаимоотношенията с клиенти 

(CRM), а също и за инвентар/активи и складови наличности (ЕАМ) и за калкулация на 

сметки, платежни документи. Преимуществено се използват и инструменти за 

продуктивност и отдалечена работа (Microsoft 365, Google Apps, OfficeSuite). 

Най-използваната онлайн платформа е MS Teams, следвана от Zoom. 

По мнение на предприятията през следващите 5 години, с оглед подобряване, трябва да 

бъдат въведени специализирани софтуерни продукти и изкуствен интелект. 

Дигитализацията има положителен ефект, изразяващ се в оптимизиране и 

автоматизиране на основни процеси в дейността, повишаване производителността на 

труда и подобряване качеството на предоставяните услуги и на условията на труд. В 

повечето от предприятията се смята, че дигитализацията има и отрицателен ефект– 

повишаване на дигиталния стрес (изразяващ се в очакване или изискване за: незабавна 

реакция в комуникационния процес; постоянна достъпност; едновременно изпълнение 

на множество задачи и др.). 

В болшинството от предприятията все още няма служител или отдел, който носи 

централизирана отговорност по отношение на дигитализацията, въпреки, че 

настъпването на пандемията COVID-19 е превърнало дигитализацията в по-важен 

приоритет за наблюдаваните производствени структури.  

Очаква се през следващата година болшинството от предприятията да имат нужда от 

специалисти с дигитални умения в областта на автоматизация на производството. 

Реализиращите се реконструкции в предприятията от сектора са свързани с 

въвеждане на високотехнологично оборудване, което изисква и съответните нива 

на управление на процесите и оценяване на състоянието на оборудването. Това ще 

доведе до преминаване на болшинството от предприятията в категорията на 

предприятия с високо ниво на дигитализация, при която преобладаваща част от 

основните дейности са дигитализирани посредством използването на широк набор 

от нови технологии– специализиран софтуер, роботи, изкуствен интелект, 

сензорни технологии и други системи, поддържащи бизнес процеси и 

информационни потоци. Технологичното обновление  в бъдеще ще породи 

изискване за специалисти със съответните дигитални умения. 
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Обобщението на резултатите от Раздел II: Обучение и повишаване квалификацията на 

работниците и служителите в областта на дигиталните умения/компетентности е 

представено в част VIII. Препоръки и политики за постигане на дългосрочна синергия в 

дигиталните умения на работниците и служителите в съответния отрасъл/професия 

 

VII. НАСТОЯЩО И БЪДЕЩО ТЪРСЕНЕ НА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ  

 

VIII. ПРЕПОРЪКИ И ПОЛИТИКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА 

СИНЕРГИЯ В ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И 

СЛУЖИТЕЛИТЕ В СЪОТВЕТНИЯ ОТРАСЪЛ/ПРОФЕСИЯ 

 

Проведеното през януари 2022 г. анкетно изследване сред пет предприятия от 

икономическата дейност съдържаше и обособен раздел  за анализиране на прилаганите 

фирмени политики за обучение и повишаване квалификацията на работниците и 

служителите в областта на дигиталните умения/компетентности. Обощените резултати 

от раздела са представени графично и с процентна разбивка по всеки един от 

четеринадесетте въпроса. 

 

К1: Предприятието разполага ли със собствен център за обучения, в който се 

провеждат/биха могли да се провеждат курсове за усвояване/повишаване на 

дигитални умения/компетентности?  

 

В 40% от предприятията е наличен Център, извършващ обучения с външни обучители, 

които се наемат от външни школи/фирми. Други 40% не разполагат със собствен 

обучителен център, а в 20% се поддържа собствен ЦПО, в който обучението се 

извършва от външни обучители и вътрешни обучители в зависимост от спецификата на 

материята. 
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К2: При наемане на нови служители, как преценявате нивото на общите 

(необходими за всяка длъжност/професия, използваща ИКТ) дигитални 

умения/компетентности?  

 

В 40% от предприятията при наемане на нови служители дигиталните им умения се 

преценяват въз основа на информацията, посочена в автобиографията/CV, въз основа 

на документ за завършена степен на съответстващо образование или чрез допълнителен 

тест и оценка чрез практически изпит. В 20% от фирмите не се поставя изискване за 

наличие на общи дигитални умения или компетентности. 

 

 

 

40

40
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40
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Въз основа на информацията, посочена в 
автобиографията/CV.

Въз основа на документ за завършена степен на 
съответстващо образование.

Не поставяме изискване за наличие на общи 
дигитални умения/компетентности.

Друго: допълнителен тест, оценка чрез практически 
изпит

К2: При наемане на нови служители,  как преценявате 
нивото на общите дигитални умения/компетентности? 

[% от предпр.]
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К3: При наемане на нови служители, как преценявате нивото на специфичните 

(специфично за упражняването на конкретна длъжност/професия, използваща ИКТ) 

дигитални умения/компетентности?  

 

При наемане на нови служители специфичните дигитални умения за упражняването на 

конкретна длъжност, използваща ИКТ се преценяват на база: на информацията, 

посочена в автобиографията/CV, на документ за завършена степен на съответстващо 

образование, на специализиран сертификат за специфични за длъжността/професията 

дигитални компетенции и въз основа на тестване/практическа проверка на 

специфичните дигитални умения/ компетентности. Тези подходи са застъпени в 

различна степен в отделните предприятия като те използват един или два от тях. 

 

 

К4: Ако след наемане на работа на определен служител се установи, че той не 

разполага с необходимите общи и/или специфични дигитални 

умения/компетентности, как процедирате?  

 

Ако след наемане на работа на определен служител се установи, че той не разполага с 

необходимите общи и/или специфични дигитални умения, то 80% от фирмите 

организират обучение в процеса на работа, като му определят ментор/наставник. В 60% 

го изпращат на квалификационен курс в център за професионално обучение, а в 20% от 
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случаите организират курс за повишаване на общите/специфичните дигитални умения с 

вътрешни за предприятието обучители. 

 

 

 

К5: Как предприятието се справя с интензивното развитие на новите технологии и 

навлизането им сектора?  

 

Интензивното развитие на новите технологии и навлизането им сектора налагат на  

предприятията да обучават свои служители за повишаване на квалификацията, 

включително в областта на общите или специфични дигитални умения, като най- често 

(80%) ги изпращат в специализирани центрове за обучение, по- рядко (60%) 

организират на място курсове/обучения по конкретни дигитални компетентности и най-

рядко (20%) регулярно се организира обучение на място с вътрешни или външни 
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обучители. В отделните предприятия се прилагат един или два подхода от изброените 

по-горе. 

 

 

К6: Предприятието има ли приети стандарти и/или процедури за проверка и/или 

валидиране на дигиталните умения/компетентности на своите служители?  

 

В голяма част от предприятията (80%) нямат приети стандарти и/или процедури за 

проверка и/или валидиране на дигиталните умения/компетентности на своите 

служители, като в 40% от тях това е така, защото смятат, че наличните дигитални 

умения на служителите си проличават в процеса на работа, при 20% защото смятат, че 

въвеждането на подобни стандарти, от методологична гледна точка, не е по силите на 

предприятието, а в други 20% също няма, но считат наличието на подобни стандарти и 

процедури за важни, защото гарантират по-висока производителност и ефективност на 

работата и те следва да се разработват от работодателски и браншови организации, в 
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сътрудничество с външни експерти и/или висши училища. В 20% от предприятията 

въвеждането на подобни стандарти е в процес на подготовка и обсъждане от страна на 

ръководството на предприятието. 

 

 

К7: Къде според Вас е най-подходящо да се провеждат обученията за повишаване 

на общите дигитални умения/компетентности на персонала? (един възможен 

отговор) 
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В 40% от предприятията се смята, че най-подходящо е обученията за повишаване на 

общите дигитални умения/компетентности на персонала да се провеждат в 

предприятието с вътрешни обучители. За останалите 60% комбинираният подход- в 

предприятието и в ЦПО- е по- удачен. 

  

 

 

К8: Къде според Вас е най-подходящо да се провеждат обученията за повишаване 

на специфичните дигитални умения/компетентности на персонала?  

 

В 40% от предприятията се смята, че най-подходящо е обученията за повишаване на 

специфичните дигитални умения/компетентности на персонала да се провеждат в 

предприятието с вътрешни обучители. За останалите 60% комбинирания подход- в 

предприятието и в ЦПО- е по- удачен. 
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В предприятието с вътрешни обучители.

В предприятието с външни обучители. 

Извън предприятието, в центрове за професионално 
обучение (ЦПО).

Комбинирано, в предприятието и в ЦПО. 

К7: Къде според Вас е най-подходящо да се провеждат 
обученията за повишаване на общите дигитални 

умения/компетентности на персонала? [% от предпр.]
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К9: Как според Вас следва да се случват обученията за повишаване на 

дигиталните умения/компетентности на персонала? (един възможен отговор) 

 

Организирането на обучението за повишаване на дигиталните умения/компетентности 

на персонала според 60% от предприятията би трябвало да се реализира без откъсване 

от работа, в извънработно време. В останалите 40% по-удачно е провеждането да бъде 

като част от работното време или комбинирано– една част в работно време, една част в 

извънработно време, без откъсване от работа. Следователно за 100% от предприятията 

обучението трябва да се реализира без откъсване от работа. 

 

 

40

60

0 10 20 30 40 50 60 70

В предприятието с вътрешни обучители.

В предприятието с външни обучители. 

Извън предприятието, в центрове за професионално 
обучение (ЦПО).

Комбинирано, в предприятието и в ЦПО. 

К8: Къде според Вас е най-подходящо да се провеждат 
обученията за повишаване на специфичните дигитални 
умения/компетентности на персонала? [% от предпр.]
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Без откъсване от работа, в извънработно време.

С откъсване от работа, платен отпуск. 

С откъсване от работа, неплатен отпуск.

Друго: 1) като част от работното време и 2) 
комбинирано – една част в работно време, една част …

К9: Как според Вас следва да се случват обученията за 
повишаване на дигиталните умения/компетентности на 

персонала? [% от предпр.]
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К10: Според Вас как следва да се финансират обученията за повишаване на 

дигиталните умения/компетентности на персонала? (един възможен отговор) 

 

Финансирането на обученията за повишаване на дигиталните умения/компетентности 

на персонала според 40% от предприятията трябва да бъде от работодателя. 

Финансирането от работодателя със самоучастие на служителя се приема от 20%, а 

други 20% предпочитат това да става с целево финансиране по проекти. Останалите 

20% нямат конкретно становище по въпроса. 

 

 

 

К11: Кой е отговорен за разработването на графиците за обучение и 

квалификации в предприятието, включително тези в сферата на дигиталните 

умения/компетентности? (един възможен отговор) 

 

В 40% от предприятията смятат, че отговорен за разработването на графиците за 

обучение и квалификации в предприятието, включително тези в сферата на 

дигиталните умения/компетентности, трябва да бъде ръководител или служител на 

отдел „Човешки ресурси“. Според останалите 60% това трябва да бъдат преките 

ръководители на съответните звена/отдели. 
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От работодателя.

От служителя. 

От работодателя със самоучастие от служителя.

От работодателя и синдикалните организации.

От целево финансиране по проекти.

Не мога да преценя.

К10: Според Вас как следва да се финансират обученията 
за  повишаване на дигиталните умения/компетентности на 

персонала? [% от предпр.]
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К12: Кой разработва учебните програми за обучение и квалификации в 

предприятието, включително тези в сферата на дигиталните 

умения/компетентности? (един възможен отговор) 

 

Програми за обучение и квалификации в предприятията, включително тези в сферата 

на дигиталните умения/компетентности, трябва да бъдат разработени от вътрешни 

експерти според 40% от предприятията. В останалите 60% се смята, че учебните 

програми трябва да бъдат разработени от центровете за професионално обучение 

(ЦПО). 

 

0 10 20 30 40 50 60 70

Ръководител/служител отдел „Човешки ресурси“ 

Началник отдел „Планиране“ или еквивалентен

Преките ръководители на съответните звена/отдели

К11: Кой е отговорен за разработването на графиците за 
обучение и квалификации в предприятието, включително 
тези в сферата на дигиталните умения/компетентности?

[% от предпр.]
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К13: Има ли в предприятието фирмени обучителни/квалификационни програми? 

(един възможен отговор) 

 

Фирмени обучителни/квалификационни програми са налични в 80% от предприятията.  

 

 

К14: През последната календарна година провеждали ли сте обучения по 

общи/специфични дигитални умения/компетентности? (един възможен отговор) 

 

40

60

0 10 20 30 40 50 60 70

Вътрешни експерти.

Външни експерти

Центрове за професионално обучение (ЦПО).

К12: Кой разработва учебните програми за обучение и 
квалификации в предприятието, включително тези в 

сферата на дигиталните умения/компетентности?
[% от предпр.]

80

20

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Да, имаме.

Не, нямаме.

Не знам.

К13: Има ли в предприятието фирмени 
обучителни/квалификационни програми?

[% от предпр.]
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В 40% от предприятията през последната календарна година не са провеждани 

обучения по общи/специфични дигитални умения/компетентности. От останалите 60% 

в 40% са проведени вътрешни обучения и в 20% в ЦПО. 

 

 

 

Обобщение  

Малка част от предприятията в сектора имат наличен Център, извършващ обучения, 

повечето използват се външни обучители, които се наемат от външни школи/фирми.  

При наемане на нови служители, нивото на общите и специфични дигитални умения се 

преценяват въз основа на информацията, посочена в автобиографията/CV, въз основа 

на документ за завършена степен на съответстващо образование или чрез допълнителен 

тест и оценка чрез практически изпит.  

При наемане на работа на служител, който не разполага с необходимите общи и/или 

специфични дигитални умения, в предприятията организират обучение в процеса на 

работа, като му определят ментор/наставник или го изпращат на квалификационен курс 

в център за професионално обучение. 

Болшинството от предприятията нямат приети стандарти и/или процедури за проверка 

и/или валидиране на дигиталните умения/компетентности на своите служители. 

Интензивното развитие на новите технологии и навлизането им сектора налагат 

предприятията да обучават свои служители за повишаване на квалификацията, 

включително в областта на общите или специфични дигитални умения в 

40

20

40

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Да, вътрешни 

Да, в ЦПО

Не 

К14: През последната календарна година провеждали ли 
сте обучения по общи/специфични дигитални 

умения/компетентности? [% от предпр.]
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специализирани центрове за обучение, и по-рядко на място, като предпочитания подход 

е комбинирания- в предприятието и в ЦПО, без откъсване от работа и в извънработно 

време при финансиране от работодателя. Мнението на анкетираните от повечето 

предприятия е, че работните графици за обучение трябва да се изготвят от съответните 

звена/отдели, а учебните програми– от центровете за професионално обучение (ЦПО). 

В болшинството от предприятията има фирмени обучителни/квалификационни 

програми. В повечето от фирмите през последната година са проведени обучения 

(вътрешни обучения и в ЦПО) и се предвижда провеждането на нови такива. 

 

ІX. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА  

Изводи и препоръки, формулирани на базата на прегледа на литературата 

Осъществяването на технологичния напредък преминава през различни фази, 

изискващи ясен концептуален план. Следва да се направи прочит кои сектори се 

справят вече добре и какво всеки един сектор би спечелил от информационните 

цифрови технологии (ИЦТ). На следващо място трябва да се отчете наличието на 

междусекторно партньорство, предоставящо стратегическата визия, ориентация и 

координация.  

Необходимо е да се изгради координация между съществуващите центрове за 

техническа експертиза, включително изследователските центрове. Същевременно, за да 

се повиши производителността на труда в МСП, то следва да има целева бизнес 

подкрепа, включително подкрепа за преодоляване на рисковете около 

киберсигурността и за липсата на общи стандарти, позволяващи свързването на 

различни технологии. Друг вид насърчаване може да дойде от данъчната система. 

Бизнесът също така се сблъсква с недостатъчно добре развити умения на работниците, 

което е и следствие от липсата на системна ангажираност между образователната 

система и индустриалните предприятия. Необходими са и целеви инвестиции за 

изграждане на ИЦТ стартъпи. 

За да се приложат успешно новите цифрови възможности, то трябва да се вземат 

впредвид три елемента: а) използването на силата на данните чрез усвояване на 

цифрови технологии; б) изграждане на единен цифров „екип“ в организацията; в) 

непрекъснато поддържане на фокус върху директната стойност за бизнеса.  

Използването на силата на данните чрез усвояване на цифрови технологии 
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За ефективното внедряване на цифровите технологии е важно проблемът да се раздели 

на конкретни независими теми. Тези теми могат да бъдат разглеждани и внедрявани 

последователно, което ще позволи на предприятията да улавят стойността по-рано, без 

да се чака цялостното цифрово обновяване. 

Изграждане на единен цифров „екип“ в организацията 

Докато предприятията могат да постигнат бързи печалби само с тестването, то 

печалбите от цифровизацията ще станат устойчиви само чрез по-широки 

организационни мерки. Промяната на организационната култура и поведение може да 

бъде трудно. Отделите вече не могат да функционират като самостоятелни звена. Освен 

това компаниите ще трябва да развиват своите цифрови възможности, като поставят 

подходящите хора в три ключови роли. От една страна, това са собствениците на 

продуктите- „изпълнителните директори“ на даден проект, които следва да притежават 

както бизнес, така и дигитална компетентност. От друга страна, това са научните 

работници/ бизнес анализаторите- експертите, които изпълняват аналитични проекти, 

събират данни, конструират модели и поддържат действащи алгоритми. От трета стана, 

това са лицата, занимаващи се със спорните точки и действащи като ментори- експерти, 

които могат да създадат подходящата среда в началото на проекта и да помогнат на 

екипите да работят по-съсредоточено. Някои от тези роли се заемат чрез инициативи за 

обучаване на вътрешно-фирмени таланти; липсите се попълват чрез привличане на 

нови, външни таланти. 

Непрекъснато поддържане на фокус върху директната стойност за бизнеса 

Предприятията трябва да се обвържат стойността с инициативи, подплатени с 

количествено измерими ползи и отчетни механизми. Цифровизацията позволява на 

компаниите бързо да създадат стойност чрез въведените гъвкави екипи, използващи 

генерираната информация с цел създаване на оптимална организация на работата още 

във фазата на разработване на концепциите. 
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