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1. Значимост на неенергийните суровини
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Стратегическо значение на 
суровините за икономиката

Рециклиране: €9 милиарда, 
164k работни места

Ремонт: €43 милиарда, 
791k работни места

-ОБЩО: €53 милиарда, 
955k работни места

РЕМОНТ И РЕЦИКЛИРАНЕ

Метали:  €787 милиарда, 12 млн. 
работни места
Не-метали: €511 милиарда, 9.9 млн. 
работни места

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЕТАПИ

ПРОИЗВОДСТВО НА ОСНОВНИ 
МАТЕРИАЛИ

Метали:  €60 милиарда,  0.9 
млн.работни места
Не-метали: €62 милиарда,  1.1 
млн.работни места

Метали:  €4.6 милиарда, 46k работни 
места
Не-метали: €11.7 милиарда,  185k работни 
места

ДОБИВНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩО

Метали:  €853 милиарда

13 милиона работни 
места

Не-метали: €585 милиарда

11 милиона работни 
места

Източник: Доклад за суровините 2018 в подготовка

Суровините могат да заемат малък процент 
в БВП и работните места, но имат 

стратегическо влияние върху икономиката
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Суровините са в 
началото на веригата на 

стойността

Стратегическо значение на 
суровините за икономиката

Фиг. 2 - Глобален поток на стомана от желязна руда до стоки за 
крайно потребление (млн. тона, 2008) (Източник: ЕС Доклад на ЕС за 
суровините 2016)

Фиг.1 Процент на световния добив на метали по региони (1850-
2009)
(Източник: Доклад на ЕС за суровините 2016; © Международен съвет по 
минно дело и метали, 2012, ‘Тенденции в добивната и 
металообработващата промишленост - Приносът на минното дело към 
устойчивото развитие')
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Зависимост от вноса
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Стратегическо значение на 
суровините за икономиката

Фиг. 3 – Дял на вноса в 28-те страни-членки на ЕС сравнен с 
директното използване на материалите (2002-2013) (Източник: 
Доклад на ЕС за суровините 2016 г.)

Фигура 4 – Зависимост от вноса на избрани суровини (първични 
суровини) (Източник: Доклад на ЕС за суровините 2016 г.)
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Фигура 6 - Реалната скорост на рециклиране в края на
жизнения цикъл (EOL-RIR)
(Разработено от Генерална дирекция «Съвместен изследователски
център», EOL-RIR измерва приноса на рециклирането за посрещане на
търсенето на материалите, т.е. колко от общото количество материали
в производствената система идва от рециклирането)
(
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Стратегическо значение на 
суровините за икономиката

Материални потоци в 
икономиката на ЕС

Фигура 5 – Диаграма на Санкей (Sankey) на материалните потоци в 
икономиката на ЕС (2014)
(Източник – Работен документ на службите на Комисията SWD (2018) 17 
окончателен - Измерване на напредъка към кръгова икономика в ЕС -
Основни показатели за мониторинг рамка)
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ЕС има силен потенциал за 
полезни изкопаеми
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Стратегическо значение на 
суровините за икономиката

Фигура 7 – Находища на полезни изкопаеми/потенциал 
в ЕС
(Източник – Френско геоложко дружество 2016; G. Bertrand, 
D. Cassard, ProMine проект)

Фигура 8 – Добив на метали и избрани индустриални 
материали в ЕС (Източник – Доклад на ЕС за суровините 
2018 г. – в подготовка)
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2. Политика на ЕС. Текущи 
действия
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Стратегия на ЕС за суровините и 
приоритети на Юнкер

Европейска платформа за 
иновации (EIP) за суровините. 

Стратегически план за 
изпълнение

Инициатива за 
суровините

Политика на ЕС

 Списък с критични 
суровини

 Финансиране в рамките 
на H2020

Приоритети на ЕК 2015-19

1. Работни места, растеж и инвестиции
- кръгова икономика и зелен растеж

3. Енергиен съюз
- преход към ниско-въглеродна икономика

(възобновяеми източници, пазар на 
електричество, транспорт…) 

4. Вътрешен пазар
- Разкриване на пълния потенциал на еднния 

пазар
- обновена стратегия на ЕС за индустриалната 

политика
6. Търговска политика за контролиране на 

глобализацията
- Икономическа дипломация

- Раздели за суровини в Споразуменията за 
свободна търговия (ССТ)

9. По-силен световен играч
- Международно развитие и сътрудничество

10

Рамка на политиката на 
ЕС



ENTR G3

Raw 
Materials

Инициатива за суровини

• Цел: осигуряване на устойчиви доставки на суровини

• Неенергийни, не-земеделски суровини

• Интегрирана стратегия (3 стълба)

• Въвежда списък с критични суровини
през 2011 г. и актуализира списъка през 2014 г. и 2017 г.

Рамка на политиката на 
ЕС

11

Инициатива за суровини = Политика на ЕС за суровини
Осигуряване на 
равномерен 
достъп до 
ресурси в трети 
страни

Насърчаване на 
устойчиви 
доставки от 
европейски 
източници

Насърчаване на 
ефикасността и 
рециклирането на 
ресурсите
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Кога: стартира през 2013 г., въз основа на Инициативата за 
суровини, Индустриалната политика и Съюза за иновации 

Кой: Индустрия, публичен сектор, академични среди и НПО в 
Ръководна група на високо равнище +“Шерпа“,  работни 
групи

Групите са обновени през 2017 г.

123 поети ангажимента за суровини: 980 партньора, 
индикативен бюджет ± 2 милиарда евро

Защо: …да осигури устойчиви доставки на суровини за 
европейската икономика …

Какво: Стратегически план за изпълнение, приет през 2013
г. Постигане на цели

Позиция за бъдещи намерения на Ръководната група на 
високо равнище на Европейското партньорство за иновации 
(ЕПИ). 20 December 2017

Европейско партньорство за 
иновации при суровините

Рамка на политиката на 
ЕС
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• Оценка и обмен на добри практики за устойчиви 
доставки на суровини в рамките на ЕС (2014)

• Проучване Minventory (2015) – структурирана 
статистическа информация за качеството и количеството на 
находищата на суровини в ЕС 

• Доклад за суровините (2016)

• Проучване Minlex (2017) – проучване на правната рамка 
за добив на полезни изпаеми и разрешителните режми за 
проучване и добив в ЕС

• Преглед-проучване на списъка с критични суровини 
(2017) 

• Доклад за критичните суровини и кръговата 
икономика (2017)

• Анализ на системата от материали (завършен 2018)

13

Рамка на политиката на 
ЕС

Инструменти, проучвания, ЕИИТ-
суровини

Инструменти, проучвания
Европейски институт за иновации и 
технологии – суровини (ЕИИТ-суровини)
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I. – Технологичен стълб

I.A – Изследвания за суровини и координация на иновации

I.Б – Технологии за производство на първични и вторични 
суровини

I.В – Замяна на суровини

II. – Нетехнологичен стълб на политики

II.A – Подобряване на рамковите условия за суровини в Европа

II.Б - Подобряване на условията на европейската рамка за 
управление на отпадъците и високите постижения

II.В - Знания, умения и суровини

III. – Стълб за международно сътрудничество

Investment activities

I.A; 6 431 389; 
2%

I.B; 231 212 826; 
81%

I.C; 18 677 201; 
7%

II.A; 5 591 004; 
2%

II.B; 1 498 400; 
0%

II.C; 15 264 605; 
5%

III; 7 484 853; 
3%

Принос на ЕС по приоритетна област на 
ЕИИТ, €

(2014-2017, €291 милиона, 54 проекта, 560 участника)

Проекти по програма „Хоризонт 2020“ -
суровини

(2014-2017)

Хоризонт 2020Обхват на програма 
„Хоризонт 2020“
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Информационна система 
за суровините (RMIS)

 Доклад

 Профили и 
потоци на 
суровини

 Критични 
суровини

 Профили на 
страните

 Търговски 
потоци

15

Инициатива за суровините
База знания
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3. Минната индустрия в Европа до 2050 г. 
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a) Historical data b) Projections

Стратегическо значение на 
минералните суровини в 
икономиката

Световен добив

Фигура 7 – Световен добив според тип ресурс
(Източник – Доклад за суровините 2018, в подготовка, UNEP, World Bank)

Глобална картина и 
перспектива

• До 2050 г., ще има 9,7 милиарда хора в света

• Използването на ресурси може да се увеличи със
120% между 2010 and 2050

• Търсенето ще бъде предимно от развиващите се
региони, където до 3 милиарда души ще преминат
от ниско към средно ниво в доходите си

• През 2050,

Добивът на метали по света ще се увеличи с
50%

Добивът на неметалните минерали ще нарастне
със 100%

• Урбанизацията ще бъде ключов фактор за
потреблението на индустриални минерали и основни
метали

• Декарбонизацията ще бъде ключов двигател в
много вериги на стойността за минерални
суровини
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Пътната карта за нисковъглеродна
икономика предполага, че:

• До 2050 г. ЕС трябва да намали
емисиите на парникови газове до 80%
под нивата от 1990 г.

• Важните етапи за постигането на тази
цел са намаляване на емисиите с 40% до
2030 г. и 60% до 2040 г.

• Всички сектори трябва да допринесат.

• Преходът към ниски въглеродни емисии е
осъществим и постижим.

Експертна група на високо равнище за
енергийно интензивна промишленост

Политика на ЕС – 2050 г.

Енергия – пътна карта 
2050 г.

Визия 2050:

“През 2050 г. живеем добре в рамките на
екологичните граници на планетата. Нашият
просперитет и здравословна околна среда
произтичат от новаторска, кръгова
икономика, в която нищо не се губи и
където природните ресурси се управляват
устойчиво и биоразнообразието е
защитено, оценено и възстановено по
начин, който повишава издържливостта на
нашето общество. Нашият нисковъглероден
растеж отдавна е разграничен от
използването на ресурсите, определяйки
темпото за безопасно и устойчиво глобално
общество.

Седма програма за действие в 
областта на околната среда

Някои елементи…
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Минната индустрия в 
Европа до 2050 г.

Европейско партньорство за иновации при суровините. 
Стратегически план за изпълнение 

I. Технологичен стълб

• I.A – Изследвания за суровини и координация на иновации 

• I.Б – Технологии за производство на първични и вторични суровини

• I.В – Замяна на суровини

II. Нетехнологичен стълб на политики

• II.A – Подобряване на рамковите условия за суровини в Европа

• II.Б - Подобряване на условията на европейската рамка за управление на отпадъците и 
високите постижения

• II.В - Знания, умения и суровини

III. Стълб за международно сътрудничество 

• III.1 Технология

• III.2 Управление и диалог за световните суровини

• III.3 Здраве, безопасност и околна среда

• III.4 Умения, образование и знание

• III.5 Инвестиционни дейности

Прилагане на ЕПИ при 
суровините
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Дей-
ност

Описание Изпълнение през 2050 г.

II.1.4
Проучване как да се управляват минните 
отпадъци като ресурс

Минните отпадъци, признати като минерални 
ресурси в страните-членки на ЕС

II.1.6
Насърчаване на превеждането на 
политиката/ информацията на 
подходящ език/ци

Превеждане на английски език на 
законодателството на страните-членки

II.1.7
II.1.8

Насоки на ЕС по отношение на 
процедурите за издаване на 
разрешителни.
Насоки на ЕС за рационално 
прилагане на законодателството на 
ЕС в областта на околната среда

Насоки на ЕС за рационално прилагане на 
законодателството на ЕС в областта на околната 
среда за проучване, добив, преработка, 
управление на отпадъците, затваряне и т.н.
Страните-членки проследяват в реално време 
издаването на разрешителни. Страните-членки 
идентифицират затрудненията по подсектори 

II.1.9
II.2.1

Прилагане на концепцията за полезни 
изкопаеми от обществено значение 
(КПИОЗ), за да се насърчат инвестициите

Насоки на ЕС за определяне на КПИОЗ 

II.1. Рамка на политиката за полезни изкопаеми (2020) 

II.10. Потоци на суровините по веригата на стойността (2020)

Дей-
ност

Описание Изпълнение през 2050 г.

II.10.1 Партньорство в областта на суровините в 
различни вериги на стойността

Междусекторни партньорства, обмяна на знания 

Минната индустрия в 
Европа до 2050 г.

Прилагане на ЕПИ при 
суровините
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II.2. Достъп до потенциала на полезни изкопаеми в ЕС (2020)

Дейно
ст

Описание Изпълнение през 2050 г.

II.2.1 
Разработване на определение за 
находища на полезни изкопаеми с 
обществено значение (НПИОЗ)

Насоки на ЕС и страните-членки за определяне 
на НПИОЗ 
Страните-членки имат идентифицирани НПИОЗ 

II.2.3 
Увеличаване на общото 
проучване/публична идентификация на 
минералния потенциал

Фондове на ЕС и страните-членки за 
идентифициране на находища на полезни 
изкопаеми (ПИ)
Данъчни облекчения за проучване на ПИ в 
страните-членки

II.2.4 Защита на НПИОЗ на съответното ниво НПИОЗ са защитени (подобно на НАТУРА 2000)

II.2.5 
Разработване на указания за 
директивата INSPIRE и или 
подобряване на изпълнението

INSPIRE подкрепя планирането на 
използването на земята и защитата на НПИОЗ, 
включително подземното използване

II.2.7 
Проучване на възможността за 
интегрирано картографиране за 
използването на или под повърхността

II.2.8 

Свързване на политиките за 

планиране на земеползването с 

националните политики за ПИ

Планирането на използването на земята 

включва НПИОЗ, включително геоложкия 

потенциал

Минната индустрия в 
Европа до 2050 г.

Прилагане на ЕПИ при 
суровините
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II.3. Обществена осведоменост, приемане и доверие(2020)

ЕПИ-суровини
Стратегически план за 
изпълнение

Дейн
ост

Описание Изпълнение през 2050 г.

II.8.2
II.8.4

Въвеждане на данни, европейски/глобални 
стандарти за оперативна съвместимост с 
националните и други бази данни
Обществени данни за отчитане, експертиза и умения

Рамкова класификация на ресурсите на ООН 
(РКРООН) се използва широко за 
докладване на равнище ЕС (и на национално и 
фирмено ниво?)
Карти и оценка на европейските запаси
Годишник на ЕС за минералите
Системи за ранно предупреждение

II.8.3 
Интелигентност на суровините - методи, инструменти 
и анализ

Статистиките на ниво ЕС и страните-членки 
са приведени в съответствие, за да 
предоставят информация. Прилагат се методи 
и инструменти за оценка на 
предлагането/търсенето. 

Дейн
ост

Описание Изпълнение през 2050 г.

II.3.1 Включване на скорошни примери за най-добра 
практика за комуникация със заинтересованите 
страни

Обществото разбира добре значението на 
неенергийните суровини 

II.3.2 Насърчаване на ранна и открита комуникация със 
съседите и местните общности

Насоки на ЕС и страните-членки относно
съвременните стратегии за добив и 
смекчаване на последиците

II.3.4 Насърчаване на индустрията да приеме/повиши
осведомеността за спазването от страна на индустрията 
на доброволни кодекси

Промишлеността (включително МСП) е 
приела доброволни кодекси 

II.8. База данни на Европейския съюз за суровините(2020)

Прилагане на ЕПИ при 
суровините



Raw 
Materials

4. Заключения
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Заключения

• Суровините ще продължат да имат стратегическо въздействие върху икономиката

• Търсенето и търсенето на суровини ще се увеличи, за да се постигне 
нисковъглеродна и кръгова икономика

• Обществото ще осъзнае значението на неенергийните суровини

• Декарбонизацията ще бъде ключов двигател в много вериги на стойността за 
суровини 

• ЕС ще има по-добра рамка и знания за потенциала си да разработва своите 
суровини

• Суровините ще бъдат напълно интегрирани в икономическите и индустриалните 
стратегии 

24
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Следващи събития

3та Седмица на суровините
(Брюксел, 12 - 16 ноември 2018)

25

Презентациите за Седмицата на суровините през 2017 г. са налични на:
http://ec.europa.eu/growth/content/raw-materials-week-2017_en

http://ec.europa.eu/growth/content/raw-materials-week-2017_en
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Суровини в ЕС:
http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/index_en.htm

ЕПИ за суровините:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eip-raw-materials/en

Хоризонт 2020 - суровини:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/raw-materials

H2020 портал на участниците
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Хоризонт 2020 – експерти:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

ЕИИТ материали за суровини: www.eitrawmaterials.eu

Благодаря!!

http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/index_en.htm
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eip-raw-materials/en
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/raw-materials
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
http://www.eitrawmaterials.eu/
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Резервни 
слайдове
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Обща цел:

Да допринесе за постигането на целите на индустриалната политика на 
ЕС за 2020 г. (увеличаване на дела на промишлеността в БВП до 20%), 
Съюзът за иновации и Водещите инициативи за ресурсна ефективност 

Конкретни цели на ЕПИ :

• До 10 иновативни пилотни проекта

• Заместители за най-малко три приложения на критични суровини

• Подобряване на рамковите условия за първичните и вторичните 
суровини

• Базата от знания на ЕС за потоците и тенденциите при суровините

• Стратегия за международно сътрудничество

 Стратегически план за изпълнение приет на 25-ти септември 
September 2013 г.

Цели на ЕПИ до
2020 г.

Европейско партньорство за 
иновации при суровините
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Source: Study on the review of the list of critical raw materials 2017

Най-големите доставчици в ЕС 
на критични суровини 

Инициатива за суровини
Критични суровини в ЕС

Икономическо 
значение

•Значение на 
суровините за 
отделните 
икономически 
сектори
& значение на 
сектора в 
европейската 
икономика
(добавена 
стойност)

•Заместване 
(технически и 
ефективност на 
разходите)

Риск при 
доставката

• Глобални доставки и 
източници от ЕС

• Концентрация на 
пазара
(HHI)

• Управление на 
ефективността (WGI)

• Разчитане на вноса

• Търговски 
споразумения и 
ограничения

• Заместване 
(производство, 
критичност, съвместно 
производство / 
вторично 
производство)

• Скорост пре 
рециклирането в края 

29
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Къде имаме суровини за 
батерии и къде има заводи за 
батерии?

30

Суровини
Основни световни 

производители
Основни 

доставчици за ЕС
Добив в ЕС

Процент 
на вноса

Процент на 
рециклиран
е в края на 
жизнения 

цикъл

Кобалт
Д.Р. Конго(64%)

Китай(5%)
Канада (5%)

135 500t

Финландия(66%)
Русия(31%) 

1 900t
Финландия

Франция

32% 0%

Литий
Чили (44%)

Австралия (32%)
Аржентина (11%)

25 500t

Чили (66%)
Португалия (11%)

САЩ (9%)
4 200t

Португалия
Испания

86% 0%

Никел

Индонезия (24%)
Филипините (16%)

Австралия (10%)
Канада (10%)

Нова Каледония (7%)
2 255 500t

Русия (20%)
Финландия (16%) 
Великобритания

(13%)
Норвегия (8%)

293 400t

Австрия
Финландия

Франция
Гърция
Полша

Испания
Великобритания

59% 34%

Природен
графит

Китай (69%)
Индия (12%)

Бразилия (8%)
1 100 000t

Китай (63%)
Бразилия (13%)

Норвегия (7%)
95 000t

Австрия
Германия

99% 3%

Spain
Lithium 136 (3.2%)
Nickel

Poland
Copper    426 006 (8.4%)
Nickel            740 (0.3%)

Austria
Natural graphite 382 (0.4%)
Nickel             1 000 (0.3%)

Romania
Manganese  11 851 (0.8%)

Hungary
Manganese 50 000 (3.4%)

Portugal
Lithium 472 (11.3%)

United Kingdom
Nickel

Sweden

Finland
Cobalt 1 233  (65.7%)
Nickel 46 624 (15.8%)

Germany
Natural graphite 179 (0.2%)

Source: EU Criticality assessment 2017

Cobalt

Lithium

Lithium

Cobalt

Cobalt, Lithium

Lithium

Легенда:
Производство в тонове (процент от общите
доставки за ЕС)

Завод за батерии – планиран или в процес
на изграждане

Работещ завод за батерии

Потенциално производствоn

France 
Cobalt
Nickel

Greece 
Nickel
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Проучвания и проекти

• ORAMA (H2020, 2017-2019) 

• SCRREEN експертна мрежа (H2020, 2016-2019) 

• Изследване на критичните суровини (DG GROW, 2017)

• Анализ на системите материали (DG GROW study, 2014-2015) + JRC

• Minfuture (H2020, 2016-2018) 

• MICA (H2020, 2015-2018) 

• Minerals4EU (FP7, 2013-2015) + GEO-ERA (H2020, 2017-2022)

• ProSUM (H2020, 2015-2017) 

• SmartGround (H2020, 2015-2018) 

• Minventory (DG GROW study, 2013-2015) 

• MINEA (COST action, ongoing)

Сътрудничество с основни доставчици на данни

• Евростат (Eurostat)

• ЕвроГеоИзследвания (EuroGeoSurveys)

• Национални доставчици на данни

Източници на знание
Инициатива за суровини

База знания
Инф.система за суровини

31

http://scrreen.eu/
http://scrreen.eu/
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Имаме ли подкрепяща регулаторна 
рамка?

32

Политиката за суровините и рамковите политики за планиране на ПИ в 
Европа допринасят за осигуряването на доставките за икономиката

Източник: Minatura2020

Забележка: Германия има децентрализирана 
система, а общият брой на законите е само пример 
за Мекленбург-Западна Померания. Обединеното 
кралство включва закони за Англия, Уелс и Северна 
Ирландия.

Общ брой закони за всяка страна-членка, отнасящи се до 
процедурите за издаване на разрешителни за добив 

Източник: MINLEX study

Важно е да се интегрират суровините в 
икономическите и индустриални стратегии
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Преход 
към 

кръгова 
икономика

Стойността на продуктите, 
материалите и ресурсите се 

поддържа в икономиката 
колкото е възможно по-

дълго

Генерирането на отпадъци се 
минимализира

Постига икономически, 
социални и екологични 

ползи

33

Кръгова икономикаПлан за действие

„Затваряне на кръга. План за действие на ЕС за кръговата 
икономика"

Комюнике на Комисията COM(2015) 614 final 


