
Приложение 1 

 Видове суровини   

1 Горивно- енергийни ресурси дименсия код
1,1   черни въглища                            хил.т. 150
1,2   кафяви въглища                          хил.т. 151
1,3   лигнитни въглища                      хил.т. 152
1,4   антрацитни въглища                  хил.т 153
1,5   нефт                                             хил.т 154
1,6   горивен земен газ                        мил.куб.м. 155

1,7   кондензат                                    хил.т. 156
2 Метални полезни изкопаеми   код

2,1   железни руди                              хил.т. 009
2,2   манганови руди                          хил.т. 010
2,3   хромови руди                              хил.т. 123
2,4   медни руди                                  хил.т. 001
2,5   златни руди                                 хил.т. 002
2,6   златосъдържащи разсипи           хил.куб.м. 003
2,7   волфрамови руди                        хил.т. 004
2,8   молибденови руди                      хил.т. 005
2,9   пиритни руди                              хил.т. 006

2.10  оловно-сребърни руди             хил.т. 007

2.11  оловно-цинкови руди              хил.т. 008
3 Нерудни полезни изкопаеми   код

3.1   каолинова суровина хил.т.  015
3.2   огнеупорни глини хил.т.   016
3.3   каменинови глини хил.т.  017
3.4   глини за глинести разтвори и тампонаж хил.т.  018
3.5   бентонитови глини за леярството хил.т.  019
3.6   огнеупорна пръст хил.т.  020
3.7   флуоритова суровина хил.т.  021
3.8   баритова суровина хил.т.  022
3.9   фосфоритова суровина хил.т.  023

3.10  каменна сол /солна маса/ мил.т.  024
3.11  варовици за химическата промишленост хил.т.  025
3.12  варовици за флюс хил.т.  026
3.13  доломити като огнеупорна глина хил.т.  027
3.14  кварц за кварцово стъкло хил.т.  028
3.15  флинт за динасов огнеупор хил.т.  029
3.16  кварцити за динасов огнеупор хил.т. 030
3.17  серпентизирани дунити за огнеупори хил.т.  031
3.18  азбест хил.т.  033
3.19  слюдосъдържащи пегматити хил.т.  034
3.20  вермикулитова суровина хил.т.  035
3.21  талкошисти хил.т. 037
3.22  гранат дистенови шисти хил.т.  038
3.23  кизелгур хил.т. 039
3.24  кварц за кристално стъкло хил.т. 040
3.25  пясъчници за стъкларската промишленост хил.т.  043
3.26  кварцови пясъци за леярството хил.т.  044
3.27  кварцови пясъци за филтрационни цели хил.т. 045
3.28  кварц фелдшпатови пясъци хил.т. 046
3.29  кварцови пясъци в каолинова суровина хил.т.  047
3.30  доломити за производство на ксилолит хил.т. 048
3.31  гипсова суровина хил.т.  049
3.32 перлит хил.т.  050
3.33  креда-винервайс хил.т.  051



3.34  охра хил.т.  052
3.35  магнезит хил.т.  053
3.36 ЗЗ талкомагнезит хил.т. 054
3.37  торф хил.т.  055
3.38  варовици за фуражната промишленост хил.т.  056
3.39  трахит за цветно стъкло хил.т.  057
3.40  клиноптилолитови зеолитити хил.т.  058
3.41  българити хил.т.  059
3.42  базалт за лети базалтови изделия хил.т.  060
3.43  натриеви пегматити хил.т.  092
3.44  пегматити за обогатяване хил.т.  093
3.45  бял бентонит за винарството хил.т.   117
3.46  глини за коагуланти хил.т.    119
3.47  халцедонови силицити хил.т.   120
3.48  морденитови зеолитити хил.т.   121
3.49  торф за разсадопроизводството хил.т.   122
3.50  кварцити за феросилиций хил.т.   124
3.51  габро-диоритови порфирити за минерална вата  хил.т.   129
3.52  нефтошисти за черната металургия хил.т.   130
3.53  жилен кварц за феросплави хил.т.   157
3.54  бентонит за белилна пръст хил.т.   159

3.55  витрофир за стъкларската промишленост хил.т.   158
4 Строителни полезни изкопаеми           код

4.1   варовици за цимент хил.т.  061
4.2   мрамори за цимент хил.т.  062
4.3   мергели за цимент хил.т.  063
4.4   глини за цимент хил.т.  064
4.5   кварцови пясъци за цимент хил.т.  065
4.6   пясъчници за цимент хил.т.  066
4.7   трае за цимент хил.т.  067
4.8   варовици за строително въздушна вар хил.куб.м.  068
4.9   мрамори за строително въздушна вар хил.куб.м.  069

4.10  глини за тухли и керемиди хил.куб.м.  070
4.11  глини за тухли хил.куб.м.  071
4.12  глини за керемиди хил.куб.м.  072
4.13  мергели за тухли и керемиди хил.куб.м.  073
4.14  мергели за тухли хил.куб.м.  074
4.15  мергели за керемиди хил.куб.м.  075
4.16  льосовидни глини за тухли хил.куб.м.  076
4.17  пясъци за тухли хил.куб.м.  077
4.18  глинести шисти за шистопорит хил.куб.м.  078
4.19  глини за керамзит хил.куб.м.  079
4.20  пясъци за варопясъчни тухли                 хил.куб.м.  080
4.21  диатомит хил.куб.м.  081
4.22  глини за битова керамика хил.куб.м.  082
4.23  глини за фасаднооблицовъчни плочки хил.куб.м.  083
4.24  глини за теракотни плочки хил.куб.м.  084
4.25  мергели за фасаднооблицовъчни плочки хил.куб.м.  085
4.26  туфи за фасаднооблицовъчни плочки хил.куб.м.  086
4.27  порцеловидни туфи за керамичната промишлен хил.т.  087
4.28  глини за фаянс и киселиноустойчива каменина хил.т.  088
4.29  глина за санитарна керамика хил.т    089
4.30  мрамори за мраморно брашно за керамика хил.т.  090
4.31  кварцфелдшпатови пясъчници за подови плочк хил.т.  091
4.32  сиенити за получаване на фелдшпат хил.т.  094
4.33  глини за каменинови тръби хил.т.  096



4.34  глини за фасадни плочки                           , хил.т.  097
4.35  варовици за облицовка хил.куб.м.  098
4.36  мрамори за облицовка хил.куб.м   099
4.37  брекчоконгломерати и мраморна брекча за обл хил.куб.м.  100
4.38  калцит за сувенири хил.куб.м.  101
4.39  гранити и гранодиорити за облицовка хил.куб.м.  102
4.40  кварц-монцонити за облицовка хил.куб.м.  103
4.41  риолити за облицовка хил.куб.м.  105
4.42  туфи за облицовка хил.куб.м.  106
4.43  пясъчници за облицовка хил.куб.м.  107
4.44  мрамори за мозайка и брашно хил.куб.м.  108
4.45  мрамори за трошен камък хил.куб.м.  109
4.46  варовици и доломити за трошен камък хил.куб.м.  110
4.47  варовити мергели за трошен камък хил.куб.м.  111
4.48  риолити за трошен камък хил.куб.м.  112
4.49  андезити хил.куб.м.  113
4.50  гранити за трошен камък хил.куб.м.  114
4.51  пясъчници за трошен камък хил.куб.м.  115
4.52  пясъци и чакъли за пълнител на бетон хил.куб.м.  116
4.53  травертин за облицовка хил.куб.м.  118
4.54  серпентинит за облицовка хил.куб.м.  126
4.55  гипс за строителство хил.куб.м.  128

4.56  гнайси за облицовки и настилки хил.куб.м.  144

 


