
 

ПРОМИШЛЕНИ ПРОДУКТИ В НАТУРАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ 

По предварителни данни през 2008 г. в сравнение с 2007 г. по съществено увеличение е 
регистрирано при производството на следните промишлени продукти: 
В добивната промишленост: обикновени глини и глинести шисти за строителството - с 
82.2%, бентонит - с 53.5%, шисти - с 34.4%, трошен камък, използван като пълнител за бетон, 
при настилане на пътища или друго строителство - с 27.3%, суров гипс и анхидрид - с 17.4%. 
В преработващата промишленост: eлектрически локомотиви със захранване от 
електрическата мрежа - с 100.0%, мед, рафинирана, нелегирана, недеформирана - с 81.2%, 
инвалидни колички - със 77.4%, спиртни напитки от вино или гроздови джибри - със 71.1%, 
хартия и картон за писане, печатане или други графични цели - с 69.7%, сок натурален от 
домати - с 69.4%, лекарствени продукти, съдържащи антибиотици, на дози или п.п.д - с 
66.1%, готови за изливане бетонови смеси - с 57.3%, ориз, полубланширан или бланширан - с 
56.2%, филета от риба, замразени - с 53.9% и други.  
Същевременно продължава и през 2008 г. да се увеличава производството на: доматено 
пюре; филета и друго обезкостено месо от риба, пресни или охладени; плугове с лемежи; 
двигатели и генератори за постоянен ток с мощност > 0.75 квт и ≤ 7.5 квт; електрически 
бойлери с моментално загряване; брашно, различно от пшеничното или от брашното - смес 
от пшеница и ръж; прежди от вълна, щрайхгарни, н.п.д.; месо от свинете, замразено - бутове, 
плешки и разфасовки, необезкостени; сок натурален от други плодове или зеленчуци, 
неконцентриран; сярна киселина; вина тихи, червени и розе и други. 

Намаление на производството през 2008 г. спрямо 2007 г. е регистрирано при 
производството на следните промишлени продукти: 
В добивната промишленост: доломит - с 68.9%, руди на благородни метали и техните 
концентрати - с 64.5%, гранит, необработен - с 58.0%, огнеупорни глини - с 36.8%, каолин - с 
35.7%, креда - с 30.9%, каолинови глини - с 16.7%, мрамор и травертин, необработени - с 
13.0%, силициев пясък - с 9.4%, пясък, строителен - с 3.2% и други. 
В преработващата промишленост: синтетичен латекс - със 73.6%, памучни тъкани за 
спално бельо - с 61.1%, месо от пуйки, прясно или охладено (неразфасовано) с 56.7%, броячи 
за електричество - с 34.8%, месо от патици, гъски, прясно или охладено - неразфасовано - с 
30.8% и други.  
През 2008 г. се забавят темповете на спад в производството на: електрически бойлери, без 
моментално загряване; хидратна вар; велосипеди; мъжки обувки от естествени кожи; 
маслени бои и лакове; ваксини за ветеринарната медицина; каолин; спално бельо, тъкано, от 
памук; електрокари с височина на подема >= 1м; сглобяеми строителни елементи (панели); 
маргарин; слънчогледово или шафраново масло, рафинирани; гасена вар; вина тихи, бели, 
качествени; шампоани; паста за зъби; керемиди от неогнеупорна керамика; огнеупорни 
глини и други. 
В сравнение с предходната година през 2008 г продължава спадът в производството на: месо 
от патици, гъски, прясно или охладено - неразфасовано; спринцовки, със или без игли; сок 
натурален от други цитрусови плодове, неконцентриран; прежди от вълна, камгарни, н.п.д.; 
перилни и почистващи препарати, н.п.д.; пробивни инструменти от всякакъв вид ; памучни 
тъкани, за облекло; паста за зъби, броячи за течности; шампоани; гасена вар; слънчогледово 
или шафраново масло, рафинирани; маргарин и други. 
За някои производства делът на ишлемето достига от 90% до 100% - части за бутални 
двигатели; обувки за ски и сноуборд; двигатели с мощност ≤ 37.5 Вт; спално бельо, 
нетъкано, от синтетични или изкуствени влакна; обувки, както и за голяма част от 
шивашките изделия - сака, панталони, поли, костюми, ансамбли, блузи и други. Запазва се 
тенденцията относителния дял на производството на ишлеме за чуждестранни клиенти от 
общото, да е над 60%. 


