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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ 

 

ВИЗИЯ 

- Да работи в полза на своите членове и помага за устойчивото 

развитие на българската металургична индустрия; 

- Да съдейства и координира процесите по прилагането на 

националните и европейските индустриални политики и практики; 

- Да допринася за запазване и повишаване на конкурентната 

способност на металургичните производства; 

- Да съдейства за решаване на проблеми от взаимен интерес в 

областта на енергетиката, транспорта, образованието, околната 

среда.  

МИСИЯ 

- Да информира за приноса на металургичните производства в 

икономиките на България и ЕС, за ролята на металите за 

постигане на европейските цели за неутрална към климата 

икономика и Зелена планета за всички; 

- Да популяризира добрите практики и постижения на българската и 

европейска металургия,  да работи за повишаване престижа на 

бранша и на професията, като основа за развитие на останалите 

дейности по веригите на преработка; 

- Да представлява българските производители на метали и техните 

общи интереси пред националните, европейските и международни 

институции. 

СПОДЕЛЕНИ ЦЕННОСТИ  

- Да опазва природата, да подобрява работната среда и условията 

на труд; 

- Да инвестира във високотехнологични процеси, да създава нови 

продукти с висока добавена стойност; 

- Да има стабилно и прозрачно управление, коректно отношение към 

бизнес-партньори и изпълнители; 

- Да споделя добрите резултати по веригата на производство, да  

работи в полза на колектива и обществото. 
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І. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

1. Осигуряване на административен капацитет и финансов ресурс за 

изпълнение на целите в Основните направления за работа, на 

поставените от Управителният съвет и Общото събрание задачи за 

2020 година. 

2. Осигуряване на висока събираемост и в срок на годишния членски 

внос, съгласно приетото от ОС разпределение на средствата по 

групи и фирми-членове. 

3. Организиране на дейностите по заверка на сертификати за произход 

при износ на металургични продукти в непрекъснат целодневен 

работен режим, включително в условията на криза от COVID 19.  

4. Създаване на организация за работа от дома и график за присъствие 

в офиса на БАМИ, с оглед защита на здравето на работещите без 

прекъсване на работния процес в периода на извънредното 

положение, осигуряване на качествено и срочно изпълнение на 

задачите.  

5. Организиране и провеждане на заседания на Управителния Съвет в 

следните периоди: 

І-во полугодие - м. февруари 2020 г. и  м. юни 2020 г. (юли) 

ІІ-ро полугодие - м. септември 2020 г. и  м. ноември/декември 2020 г. 

6. Организиране на годишно Общо събрание на БАМИ (м.август- 

м.септември 2020). 

7. Организиране и координация на дейности, свързани с обявеното 

извънредното положение и последиците от COVID 19: 

- съдействие за получаване на предпазни средства и дезинфектанти 

чрез БСК и МИ; 

- организиране на дарителска кампания от фирми-членове на БАМИ 

и предоставяне на средства на МЗ за преодоляване на епидемичната 

криза и  последствията от нея.  

8. Провеждане на работни срещи с представители на изпълнителната 

власт (МС, МИ, МОСВ) по актуални въпроси и проблеми за сектора 

или на отделни фирми-членове.  

9. Информиране на фирмите-членове за провеждани обществени 

обсъждания по нормативни актове, с препоръки за лично участие 

или чрез БАМИ в този процес – на национално и на ниво ЕК. 

10. Предоставяне на информация и съдействие за установяване на 

контакти и срещи между фирми-членове, с външни структури и 

държавни институции. 
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ІІ. ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА 

 

А. Енергетика и промени в климата 

 

1. Запознаване с решения и нормативни актове за промени на 

европейски и национални политиките в областта на енергетиката, 

пазарите и цените на енергоносителите, които имат отношение към 

металургичните производства, информиране на фирмите и подготовка 

на общи позиции по: 

- Промени в Закона за ограничаване измененията на климата; 

- Наредба за компенсиране на индиректни разходи за СО2 в цените на 

електрическата енергия; 

- Цени на електрическа енергия на Българската независима енергийна 

борса, нарушаване на пазарните принципи и нелоялни практики; 

- Цени на природен газ, възстановяване на надвзети суми по доставки 

за минали периода; 

- Компенсации за енергия от комбинирано производство, дерогация 

на помощта от ЕК; 

- Нови продукти и услуги от БНЕБ с отделна платформа за 

индустрията. 

2. Организиране и провеждане на среща с представителите на 

България в Европейския парламент, в Брюксел и София, с участие на 

БФИЕК и БКХП, обсъждане на въпроси в областта на: 

- Енергетика и климатични промени; 

- Европейска схема за търговия с емисии; 

- Политики по химикалите;  

- Търговска политика, пазари. 

3. Участие в  Обществена консултация на ЕК относно компенсиране 

на косвени разходи за въглеродни емисии след 2020 г. и проекта на 

Насоки за държавна помощ по Европейската схема за търговия с 

емисии (ЕСТЕ).  

4. Съвместни действия с евродепутати за запазване и защита на 

енергоинтензивните индустрии в процеса на трансформация към 

климатична неутралност, становище до Председателя на комисията 

по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните в ЕП, 

чрез А.Слабаков. 

5. Информиране за новите политики и документи на ЕК, свързани с 

ЕЗП за неутрална по отношение на климата икономика и тяхното 

отражение върху металургичните производства, участие в:  
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- подготовка и съгласуване на общи становища и предложения от 

производителите на метали в ЕС (Еврофер и Еврометали); 

- лобиране/застъпничество пред българските евродепутати и 

националните власти (МС, МИ, МОСВ, МЕ) за отразяване на тези 

предложения в националните позиции и приемането им от ЕП.  

Б. Околна среда, политики по химикалите 

1. Запознаване с промените в националното и европейско екологично 

законодателство и политиките по химикалите (REACH/CLP), 

застъпничество в полза на металургичната индустрия и запазване на 

нейната конкурентоспособност (МОСВ, Еврометали). 

2. Участие в срещи, подготовка на позиции и възражения до ИОСВ и 

МОСВ относно промени в КР за съдържание на ПОВ в зауствани 

води и нулеви емисии на Hg и Cd (съвместно с БСК). 

3. Изпращане на информация за разработени от ЕК и провеждани по 

тях процедури по обществено обсъждане на нормативни документи с 

висока значимост, като: 

- Европейски зелен пакет  

- Европейски цели по климата до 2030 

- Индустриална стратегия 

- План по кръговата икономика 

4. Постоянен преглед на годишните национални програми от 

структурните фондове на ЕС, информиране на фирмите-членове за 

открити процедури и възможности за участие с проекти. 

5. Действия/застъпничество пред национални и европейски структури 

за оценка на поставените цели пред нисковъглеродната икономика в 

паралел с провежданите политики за химикалите и отпадъците:  

 - Запазване статута на металното олово по Регламента REACH/CLP; 

- Оценка на Директивата за батериите,  въздействие и подготовката на 

нова Директива; 

- Промени в Закона на управление на отпадъците. 

6. Подготовка на становища по инвестиционни намерения и ОВОС за 

обекти на фирми-членове, участие в провежданите обсъждания по тях. 

7. Участие и подготовка на становища в рамките на МРГ 20 към 

МОСВ за хармонизация на българското законодателство с това на ЕС. 

8. Включване на експертно ниво в проект „Анализ на нормативните 

актове по безопасност и здраве при работа в металургията”.  
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9. Участие с доклад в Кръгла маса „Добри практики в рециклирането 

на ИУЕЕО”, организатор БАР. 

10. Участие на представител на БАМИ в работата на Национален 

експертен сьвет по изменения на климата към МОСВ и в процеса на 

приемане на Национална стратегия за адаптация и План за действие.  

11. Включване в инициативите на Еврофер и Еврометали за 

предоставяне на безплатни квоти на въглеродни емисии, с цел 

предотвратяване „изтичането на въглерод” и прехвърляне на дейности 

в трети страни. 

В. Търговска политика, защита на пазара 

1. Периодичен анализ за вноса и износа на металургична продукция от 

стомана и скрап от черни метали. 

2. Участие в процеса на съгласуване и актуализация на 

споразуменията за свободна търговия с трети страни и региони. 

3. Запознаване с търговските ограничения за внос на субсидирана 

продукция от трети страни, подкрепа на европейския бизнес за 

премахване на субсидиите и забрана за достъп на такава продукция на 

пазара на ЕС.  

4. Подкрепа на политиките за надлежна проверка на доставките, 

включително от рискови региони; запознаване и съдействие за 

прилагане на приетата от ЕС/ОИСР отговорна стратегия за 

снабдяване.  

5. Участие в обсъжданията по втори преглед на защитните мерки по 

стомана, подготовка на становище до Министерството на 

икономиката и българските депутати в ЕП.  

6. Периодичен преглед и информиране за промени в правилата за 

произход на стоки при внос и износ от трети страни. 

7. Подкрепа пред национални и европейски структури за въвеждане 

като допълнителна защитна мярка за индустрията на въглероден 

граничен коригиращ данък за стоки с голям въглероден отпечатък 

(CBTA). 

8. Информиране и подкрепа на действията на СТО и ОИСР за 

премахване на субсидирания свръхкапацитет на алуминий (основно в 

Китай), пазарните изкривявания и нарушения по веригите на 

доставки.  
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9. Повишаване на информираността и сътрудничеството между 

страните-членки за проблемите в производството и търговията с 

метали в условията на COVID 19.  

 

ІІІ. ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 

1. Сътрудничество с технически университети, участие в съвместни 

мероприятия и проекти. 

- Подписване на годишна план-програма за съвместни действия с 

Факултета на металургия и материалознание към ХТМУ.  

- Участие на студенти и преподаватели от ХТМУ, ТУ-София и 

РУ „Ангел Кънчев”-Русе в честването на професионалния празник, 

награждаване на отличили се студенти редовно и задочно 

обучение.  

2. Подкрепа на ХТМУ и ФММ пред МОН за включване на 

металургичните специалности към списъка на защитените 

професии. 

3. Участие в организацията и провеждането на ученически конкурс 

„Индустрията в моя град”, гр.Шумен с привличане на съседни 

общини, в партньорство с ХТМУ и основен спонсор „Алкомет” АД. 

4. Участие в разработката на Анализ на нормативните актове по 

безопасност и здраве при работа в металургията, съвместен проект 

на синдикати и работодатели и финансират от Фонд „Условия на 

труд” (ФУТ) към МТСП. 

5. Оказване на методична и експертна помощ в изпълнението на 

финансиран от ФУТ към МТСП и  подкрепен от Отрасловия съвет на 

условия на труд към МИ проект за изработване на нова Наредба за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в черната и 

цветна металургия.  

6. Експертно участие при изпълнението на проекти на СФ 

„Металици”, КНСБ по европейски проекти и теми от социалното 

партньорство, с участие на други страни-членки на ЕС и от 

балканския регион.  

7. Участие като партньор на БСК в проект „Активно стареене” от ОП 

„РЧР” към МТСП, подписване на договори и подпомагане на 

пилотните предприятия при изпълнение на задачите за подготовката 

на инструменти и модели и тяхното тестване. 
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8. Участието в партньорство с БСК в подготовката на проекти за 

промени в трудовото законодателство, представяне на становища по 

предложени нови или частични промени в действащи нормативни 

актове и закони. 

9. Организиране на дейностите по браншовото договаряне, създаване 

на Контактна работна група и стартиране на преговори за сключване 

на нов Браншов Колективен Трудов Договор 2021-2022.  

10. Съвместно участие на БАМИ и браншовите синдикати 

СФ „Металици” към КНСБ и НФ„Металургия” към КТ Подкрепа в 

Отрасловите съвети по условия на труд (ОСУТ) и за тристранно 

сътрудничество (ОСТС) към Министерството на икономиката. 

11. Организиране и координация на дарителска кампания от фирми-

членове на БАМИ за предоставяне на средства за закупуване на 

медицински изделия и консумативи от Министерството на 

здравеопазването и преодоляване на последствията отCOVID 19.   

 

ІV. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  

ИНФОРМАЦИОННА ПОЛИТИКА 

1. Подготовка и изпращане на обобщени годишни (за 2019) и 

тримесечни данни до Eurofer и World Steel Association (WSА) за 

националното производство и реализация на стомана и стоманени 

продукти. 

2. Участие на представител на БАМИ в заседанията на Изпълнителния 

комитет на Еurometaux и в организирани събития от европейските 

партньори. 

3. Съдействие и координиране участието на български евродепутати 

в събития, организирани от Eurometaux и Eurofer. 

4. Изпращане на данни и информация на европейски структури за 

въздействието на кризата от COVID 19 върху металургичната 

индустрия на България, информиране за състоянието на европейския 

стоманодобив в този период.  

5. Партньорство с Търговския отдел към посолството на Австрия, 

участие в съвместни мероприятия. 

6. Сътрудничество със Синдикат на индустрията и минното дело 

(СИМА), Португалия по проект Съвместни социални ангажименти. 

Ключ към I§C и предизвикателства от тяхното участие; 

съорганизатори на международна среща в София. 
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7. Участие в предавания на национални медии по актуални за 

металургията европейски политики, за тяхното влияние върху 

българската индустрия, за устойчивото развитие на сектора. 

8. Организиране и провеждане на професионалния празник –             

„5-ти ноември – Ден на металурга”. 

9. Подготовка и разпространение на електронен месечен 

Информационен календар за проведени събития и дейности от плана 

на БАМИ. 

10. Регулярна подготовка и изпращане до експерти и ръководители на 

предприятия на тематични бюлетини по актуални за бранша 

медийни публикации: 

- Околна среда 

- Пазар на труда. Трудово и осигурително право 

11. Събиране на данни и анализ на информацията за производствената 

дейност и показателите на българската, европейска и световна 

металургичната индустрия; подготовка и издаване на годишния 

бюлетин на БАМИ „Металургията в България през 2019 година”.  

12. Постоянна поддръжка и актуализация на  интернет страницата 

на БАМИ (www.bami.bg), отразяване на важни за бранша и за 

предприятията събития, публикуване на анализи и информации за 

националната, европейска и световна икономика. 

http://www.bami.bg/

