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ВИЗИЯТА  

на Българската асоциация на металургичната индустрия през 

2021 година с съобразена с протичащите от 2020 година 

процеси на икономическа и епидемична криза, които доведоха 

да промени в основните европейски ценности за свободно 

движение на хора, стоки и капитали.   

В тези условия металургичната индустрия продължава да 

изпълнява поставените цели за  устойчиво развитие и за:  

- Запазване и повишаване на конкурентоспособността на 

българските металургични предприятия и тяхното 

присъствие на националния, европейския и на 

международните пазари.  

- Запознаване с европейските политики и законодателни 

актове, за очакваното въздействие върху националната 

икономика от  тяхното прилагане. 

- Оказване на съдействие при  решаване на общи за 

отрасъла проблеми или на отделни предприятия, защита на 

интересите в областта на  околната среда, енергетиката, 

транспорта, образованието.  

- Информиране на обществото за високия принос на 

металургичните производства в икономиките на България и 

ЕС, за ролята на металите в процеса на изпълнение на 

Зелената сделка и дигиталната трансформация на Европа. 

 

МИСИЯТА 

на Българската асоциация на металургичната индустрия е :  

- Да популяризира добрите практики и постижения на 

българската металургия, нейното високотехнологично 

развитие на основа на най-добрите световни техники и 

технологии. 

- Да работи за повишаване престижа на металургията, да 

информира за ролята на металите в новия дигитален и 

нисковъглероден свят. 

- Да представлява и защитава общите позиции и интереси на 

българските производители на метали пред националните, 

европейските и международни институции. 
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І. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

1. Създаване на административен капацитет и организация за 

изпълнение на приетите от Общото събрание Основни направления за 

работа, на поставяните от Управителния съвет оперативни задачи за 

2021 година. 

2. Осигуряване на финансов ресурс чрез висока събираемост и в срок на 

годишния членски внос в размер, съгласно приетата от Общото 

събрание схема за разпределение по фирми-членове. 

3. Създаване на добра организация и висок потенциал за своевременно 

изпълнение на дейностите по заверка на сертификати за произход при 

износ на металургични продукти и присъствена офис-работа, 

включително и в условията на COVID - кризата.  

4. Създаване на гъвкави условия и режим по график  и нова организация 

за работа в дом-офис, с оглед защита на здравето на работещите без 

прекъсване на работния процес и изпълнение на  задължителните 

ограничителните мерки на национално ниво за справяне с COVID 

кризата.  

5. Организиране на присъствени и онлайн-заседания на Управителния 

съвет в следните времеви периоди: 

І-во полугодие - м. март 2021 г.,  м. май 2021 г.  

ІІ-ро полугодие - м.септември  2021 г., м. октомври/ноември 2021 г.,  

м. декември 2021 г. 

6. Организиране и провеждане на годишно Общо събрание на БАМИ 

(м.юни / м.юли 2021). 

7. Информиране на фирмите-членове за провеждани обществени 

обсъждания на проекти на нормативни актове, участие на БАМИ с 

обобщени становища и препоръки, отразяващи интересите на бранша.  

8. Съдействие за провеждане на срещи в държавни структури или други 

външни организации с представители на фирмите и на БАМИ за 

изясняване и разрешаване на поставени пред тях въпроси.  

9. Информиране за открити процедури и условия за кандидатстване с 

проекти за финансиране от национални и европейски програми.  

10. Осъществяване на контакти, организиране на срещи и информиране 

на ръководствата и икономическите екипи на политическите партии, 

участващи в изпълнителната и законодателна власт, относно 

проблеми на сектора, лобиране за тяхното решаване. 

 

 



4 
 

ІІ. НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО/НОРМАТИВНИ АКТОВЕ  

 

БАМИ запознава и информира фирмите за националните политики и 

предлаганите промени по теми и нормативни актове, като: 

1. НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВОСТ И РАЗВИТИЕ 

(НПУР) – участва в обществените консултации и предложения на 

работодателите за промени в целите и финансовите средствата за 

дигитална и неутрална към климата трансформация на индустрията. 

2. ЕНЕРГЕТИКА, пазари и цени на енергоносителите.  

 - Националната стратегия за развитие на енергетиката до 2030г.,  

като  представя становище в обществената процедура на обсъждане  

- Плана за реформи на българския електроенергиен пазар –

изпраща писмено мнение с препоръки чрез обявената от ЕК 

обществена консултация  

- Застъпничество/лобира пред законодателната и изпълнителна власт 

за промени в законодателството и предоставяне на финансова помощ 

за компенсиране на индиректните разходи от ръста в цените на 

електрическа енергия. 

- Съгласува и участва в изготвянето на становища с работодателски 

организации (БФИЕК, БКХП, БСК) по нарастващите цени на 

енергоносителите, работата на  Българската независима енергийна 

борса, нарушаване на пазарните принципи и нелоялни практики. 

  

3.  ОКОЛНА СРЕДА, политики по климата и химикалите 

 - Следи националните политики по промени в климата, информира 

и съдейства на фирмите за тяхното прилагане и очаквано отражение 

върху металургичната индустрия. 

 -  Информира и изпраща становища по предложения за промени в 

действащото или ново национално законодателство, свързано с 

целите на Европейската зелена сделка и кръговата икономика, в т.ч.  

➢ Промени в Закона за управление на отпадъците за постигане на 

съответствие между националните и европейски цели за 

рециклиране и оползотворяване 

➢  Обществено обсъждане на Национален план за управление на 

отпадъците 2021 – 2028 год. (проект на МОСВ). 

- Участва в подготовката на предложения до МОСВ за изменение на 

Наредба № 1/2014 (във връзка с Регламент (ЕС) 1013/2006) е 

съгласуването на промени по предварително уведомление при 

извършване на трансграничен превоз на безопасни отпадъци. 
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- Подпомага и съдейства  на фирмите при издаване на нови или 

актуализация на комплексните разрешителни, с цел поставяне на 

приемливи и отговарящи на европейските изисквания ПДК и 

срокове за тяхното постигане.  

- Изпраща становища до МОСВ и МИ при актуализация на схема за 

търговия с емисии да бъдат отчетени националните  интереси за 

предоставяне на безплатни квоти за въглеродни емисии на 

енергоинтензивните производства.    

- Следи промените в екологичното законодателство и политиките по 

химикалите (REACH/CLP), изпраща становища в подкрепа на 

металургичната индустрия (МОСВ)  и за запазване на нейната 

конкурентоспособност, включително при: 

➢ Промени в статута на оловото и медта в тяхната метална форма 

по хармонизирания списък за опасни вещества съгласно CLP. 

- Подготвя становища за инвестиционни намерения и разработки по 

ОВОС за проекти на фирми-членове, участва в провежданите 

обществени обсъждания. 

- Участва в работата на Работна група 20 към МОСВ и представя 

становища по предложенията за хармонизиране на националното 

законодателство с това на ЕС. 

 

4. ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА, защита на пазара на метали  

-  Прави периодичен анализ за вноса и износа на продукция от стомана 

и скрап от черни метали. 

- Изпраща становища до МИ за продължаване на срока за прилагане на 

защитните мерки при внос на стоманени продукти от трети страни, 

за тяхното отразяване в националните позиции и подкрепа от страна на 

българските представители в ЕК.    

- Следи процеса по актуализация на споразуменията за свободна 

търговия с трети страни и региони, изпраща становища до МИ за 

отчитане на българските интереси. 

- Запознава отговорните държавни органи (МОСВ и МИ) за позициите 

на бранша по проекта на ЕК да наложи въглероден данък при внос 

на продукти от трети страни (СВАМ). 

- Запознава фирмите за създадения от ЕК портал Access2Matkets  за 

подпомагане на бизнеса в търговията с трети страни, като предоставя 

пълна информация за изнасяните продукти/стоки. 

- Информира за процедурите и задълженията на фирмите по 

Регламента на ЕС за надлежна проверка по веригите на доставки на 

критични суровини, участва в обсъждането на : 
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➢  Проект на Наредба на МИ от 2021 г. за осигуряване на 

прилагането на Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и 

на Съвета от 17 май 2017г. и задълженията на вносителите. 

- Участва в консултации, проучвания на Министерството на 

икономиката и в подготовката на други информационни материали 

относно търговската практика и проблеми в националния/европейски 

пазар на метали. 

- Следи и информира за проблеми в производството и търговията с 

метали в страната и износа  в условията на COVID 19.  

- Съдейства пред отговорните държавни структури за подобряване на 

услугите  в ж.п.-превоза на суровини и готова продукция. 

5. ТРУДОВО-ПРАВНИ  и социални политики, образование 

- Инициира и участва с предложения за промени в трудовото 

законодателство и КТ, с цел привеждането им в съответствие с 

подобрените условия на труд и  на работна среда. 

- Оказва експертна помощ при разработването на нова Наредба за оси-

гуряване на здравословни и безопасни условия на труд в черната и 

цветната металургия, при нейното обсъждане в предприятията и на 

национално ниво.  

- Организира преговорите на КРГ със синдикалните браншови 

организации на КНСБ и Подкрепа за приемане на нов Браншов 

колективен трудов договор (БКТД), координира и съгласува 

направените предложения с членовете на БАМИ.  

- Участва в процеса на подготовка на промени в Наредбата за 

работното време, почивките и отпуските (НРВПО) и предлага 

включване на непрекъсваемите металургични производства в списъка 

на допустимите дейности (БСК).  

- Представител на БАМИ е член и участва в работата на създадените 

към Министерството на икономиката национални структури за 

партньорство със синдикатите: 

➢ Отраслов съвет по условия на труд (ОСУТ) 

➢ Отраслов съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС)  

- Участва като партньор на БСК в проект „Активно стареене” от ОП 

„РЧР” към МТСП, подпомага подготовката на инструменти и модели, 

тяхното тестване и въвеждане в пилотните предприятия. 

- Поддържа активно партньорство с Факултета по Металургия и 

материалознание (ФММ) към ХТМУ и подписва Годишна план-

програма за общи действия, участва в: 

➢ Дни на кариерата 

➢ Регионални ученически конкурси „Индустрията в моя град” 
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➢ Ден на  металургичната индустрия в ХТМУ 

- Има представител и участва в работата на Националния съвет към 

НАПОО за приемане на образователните стандарти по свързани с 

металургията професии.  

- Партнира на СФ „Металици”, КНСБ в изпълнението на европейски 

проекти по теми на социалното партньорство, с участие на други 

страни-членки на ЕС и от балканския регион. 

 

 

III. ЕВРОПЕЙСКИ  ПОЛИТИКИ, ИНТЕГРАЦИЯ 

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

Осъществява сътрудничеството с европейските и международни 

организации на производителите на черни и цветни метали, участва в 

процесите на подготовка и прилагане на нормативните актове на 

Европейската комисия и Европейския парламент, чрез: 

1. Членство в Еврофер и Еврометали, участие в ръководните органи 

и тематични комитети,  информира и съдейства за решаване на 

ключови въпроси за европейските производители на метали, като: 

➢ Критичните суровини. Следи процесите и информира заинтересо-

ваните фирми за нови изисквания на ЕС при доставка на суровини от 

критични региони 

➢ Стратегия за устойчивост на химикалите.  Нова „Стратегия за 

устойчивост в областта на химикалите — към нетоксична околна среда“ 

на Европейската комисия от 2020 г., като част от Зеления пакт за нулево 

замърсяване и плана за възстановяване от COVID-кризата. 

➢ План за действие за нулево замърсяване. Запознава фирмите с це-

лите на Европейската зелена сделка и намаляване на въглеродните 

емисии до 2030 г. с 55 %. 

➢ Преглед на промишлените емисии. Участва в Обществените 

консултации на ЕК за преразглеждане и актуализация на Схемата за 

търговия с емисии (СТЕ) през II-ро тримесечие на 2021г.  

➢ CBAM - Механизъм за регулиране на въглеродните емисии на 

граница. Участва в консултации на европейско ниво, запознава 

българските представители в ЕП с позициите на бранша.  

 

 

➢ Насоки за държавна помощ в областта на енергетиката и окол-

ната среда. Следи, информира и участва в обсъжданата от ЕК  актуали-

зация на Насоките за периода до 2030 г. 
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➢ Батерии и устойчивост. Информира за предложен от ЕК Регламент 

за батериите, с цел да подобри законодателството и пазара, да стимулира 

кръговата икономика и да намали социалните и екологични въздействия. 

➢ Европейски алианс на суровините ЕРМА. Участва в неговото съз-

даване за автономия на Европа по отношение на суровини за дигитално 

и нисковъглеродно развитие. Информира фирмите за възможностите да 

получат финансиране по проекти за осъществяване на целите.  

➢ Устойчиви финанси - таксономия на ЕС (в сътрудничество с уп-

равлението на енергетиката и химикалите). Следи разработките на ЕК за 

определяне на сектори и технологии за устойчиво финансиране, които 

опазват природната среда и са енергийно ефективни.  

2. Обмена на данни и информация с Еврофер за производството и ре-

ализацията на стомана и продукти в ЕС, за въздействието на  кризата от 

COVID 19 върху европейските/български производители. 

3. Информира фирмите за предстоящи онлайн събития, срещи и семи-

нари, организирани от Еврофер и Еврометали за участие на заитере-

совани представители в тях. 

4. Сътрудничество със Световната стоманена асоциация (WSA) : 

- Изпраща тримесечни справки с данни за националното 

производство и реализацията на стомана и стоманени продукти. 

- Получава данни за световното производство и реализацията на 

стомана и стоманени продукти по страни и региони, прави анализи и  

запознава заинтересованите фирми с тях. 

5. Осъществява контакти с  Търговския отдел към посолството на 

Австрия, съдейства при организирането и участва с представители на 

бранша в съвместни мероприятия. 

6. Подържа връзки с българските депутати в ЕП и информира за 

националните интереси и позициите на бранша по европейските 

законодателни проекти.  
 

 

 

 

IV. ИНФОРМАЦИОННА ПОЛИТИКА  

КОМУНИКАЦИИ 

 

Информационната политика и комуникации между БАМИ, фирмите и 

външни партньори по основни теми и действия се осъществяват чрез: 
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1. Постоянен преглед и актуализация на публикуваните на интернет-

страницата на БАМИ (www.bami.bg) материали за: 

➢ Организирани и проведени от фирмите събития 

➢ Изпълнявани и приключили проекти в предприятията-членове. 

➢ Новости в производствените процеси и продукти, получени отличия 

и сертификати на национално и световно ниво 

➢ Организиране и участие на представители на БАМИ в мероприятия 

на национално и браншово ниво и др. 

2. Публикуване на статии/интервюта в национални издания 

(вестници, списания) и участия в предавания на електронни медии 

за популяризиране на постиженията и запознаване с актуални за бранша 

теми. 

3. Подготовка и разпространение на електронен месечен 

Информационен календар за проведени събития и изпълнени задачи 

от плана на БАМИ. 

4. Изпращане до ръководители на предприятията и широк кръг 

специалисти на периодични бюлетини за актуални медийни 

публикации в областта на:  

➢ Околна среда 

➢ Пазар на труда. Трудово и осигурително право 

5. Подготовка и издаване на годишното издание на БАМИ 

„Металургията в България през 2020 година”  с данни и анализ за 

производствената дейност и показателите на българската, европейска и 

световна металургичната индустрия. Разпространяване на: 

➢ Национално ниво (българска версия) – предприятия-членове, 

работодателски и други неправителствени организации, синдикални 

партньори, министерства. 

➢ Международно ниво (английска версия) -  Еврометали, Еврофер,  

други външни партньори на фирми-членове и на БАМИ. 

➢ Качване на двете версии в сайта на БАМИ. 

 6. Организиране и провеждане на чествания за професионалния 

празник  „5-ти ноември – Ден на металурга”. 

 

Приети от ОС на .........2021  

http://www.bami.bg/

