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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ
МЕТАЛИТЕ И ТЯХНАТА РОЛЯ ЗА НЕУТРАЛЕН И
ОПАЗВАЩ ПЛАНЕТА СВЯТ
✓ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МНОГОКРАТНО РЕЦИКЛИРАНЕ,
ПОЧТИ БЕЗКРАЕН ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ
✓КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА Е УСТОЙЧИВ ПЪТ ЗА
ПОСТИГАНЕ НА ВЪГЛЕРОДЕН НЕУТРАЛИТЕТ
✓ ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА УВЕЛИЧАВА ГЛОБАЛНОТО
ТЪРСЕНЕ НА МЕТАЛИ И РЪСТ В ПОТРЕБЛЕНИЕТО ДО:
- 200% ВЪВ ВЯТЪРНИТЕ ТУРБИНИ,
- 300% В СЛЪНЧЕВИТЕ ПАНЕЛИ
- НАД 500% В БАТЕРИИТЕ

ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА ЩЕ ПОСТАВИ ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ ПРЕД ВИСОКА И НАРАСТВАЩА
ЗАВИСИМОСТ ОТ ЦЯЛАТА ГАМА МЕТАЛИ,
НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕХОДА КЪМ НЕУТРАЛНАТА ЗА
КЛИМАТА ИКОНОМИКА
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МЕТАЛУРГИЯТА В БЪЛГАРИЯ 2019 г.
ПОКАЗАТЕЛИ

2019/2018
(%)
109.9
100.7

2018 год.

2019 год.

БВП, млн. лева
в т.ч. промишленост
• относителен дял на промишлеността

107 925
21 642
21 %

118 669
21 807
18.4 %

Производство на ВЧМ, хил. тона

1 130.9

968.1

85.6

224.1

207.2

102.8
75.2
80.5
94.4
7.8
14.1 %

102.5
73.5
79.7
92.9
6.7
11.5 %

92.5
99.7
97.7
99.0
98.4
85.9

Електролитна мед, хил. тона
Олово, хил. тона
Цинк, хил. тона
Прокат от ТЦМ, хил. тона
Алуминиев прокат, хил. тона
Износ на метали и изделия, млрд. лева
• oтносителен дял в общия износ

ДЯЛ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕТАЛИ ОТ ОБЩОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕС(28):
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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УС НА БАМИ ЗА 2019 ГОД.

ОСНОВНИ НАСОКИ
І. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ И ОБСЛУЖВАНЕ
ІІ. ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА И УСТОЙЧИВОСТ
• Конкурентоспособност и развитие
• Промени в климата, енергетика
• Околна среда, здраве и безопасност при работа
ІІІ. ЕВРОПЕЙСКО/МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ТЪРГОВСКА
ПОЛИТИКА
ІV. ОБРАЗОВАНИЕ, ПАЗАР НА ТРУДА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
• Сътрудничество с национални и регионални образователни
структури
• Социална политика, партньорство с работодателски и синдикални
организации
V. ИНФОРМАЦИОННА ПОЛИТИКА, ОТРАСЛОВИ ИЗДАНИЯ
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І. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ И ОБСЛУЖВАНЕ
✓Организираха се и проведоха редовни заседания на УС – 6 броя
✓ През м.юни се проведе годишно Общо събрание на БАМИ – приети промени
в Устава, избрани нови ръководни органи – членове на Управителен съвет и на
Контролен съвет
✓Работи се целогодишно за осигуряване на финансови проходи от членски
внос и от заверка на сертификати:
- Събираемост на чл.внос към 31.12.2019 г. – 97.2 %
- Приходи от заверка на сертификати – 132.2 % спрямо плана
(116 % спрямо 2018)
✓ Организираха се срещи на специализираните комитети
- Комитет по социална политика – за преговори и подписване на нов БКТД
- Комитет по информационна политика и комуникации – по подготовка на
националния празник Ден на металурга
✓ Провеждат се срещи и контакти с фирмите-членове, изпращат се регулярно
материали и информация за бранша и текущата дейност на БАМИ
✓ Организирани бяха и проведени срещи с представители на изпълнителната
власт и партньори на БАМИ по въпроси от взаимен интерес за решаване на
възникнали проблеми – с БСК, МИ, МОСВ
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ІІ. ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА И УСТОЙЧИВОСТ
А. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И РАЗВИТИЕ
Запознаване с нормативни документи, участие в работни групи за
подготовка на становища по промени и/или нови законодателни актове
✓ Относно промени в Закона за административно регулиране на икономически дейности,
свързани с нефт и нефтопродукти–постигнахме съгласие да бъде изключен бранша
от обхвата на закона
✓ БАМИ участва в обществената консултация по Закона за ОИК, подкрепи
необходимостта от финансови компенсации за индиректни енергийни разходи по СО2
✓ Проведе се среща с Министъра на транспорта, ИТ и съобщенията за подобряване на
ж.п.транспорта и услугите за големите товародатели от металургията
✓ Мероприятия в подкрепа на политики и мерки за “кръговата икономика” и
оползотворяване на металургични отпадъци и шлаки:
- Участие във форум „Бизнеса говори за ….кръгова икономика” (организатор БСК)
- Проведена Конференция „Кръгова икономика и околна среда 2019” (организатор ИК
„Средногорие”, като партньор БАМИ участва с три презентации – Аурубис, КЦМ, БАМИ)
- Включване на представител в РГ „Кръгова икономика” към БСК
✓Участвахме в заседания на специализирани комисии към НС:
- Комисия по икономическа политика и туризъм – в 3 заседания
- Комисия по енергетика – 2 заседания
- Комисия по околна среда и водите – 2 заседания
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ІІ. ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА И УСТОЙЧИВОСТ
Б. ПРОМЕНИ В КЛИМАТА, ЕНЕРГЕТИКА
Обсъждане на национална и европейски политики относно промените в
климата и националните цели в областта на енергетиката
✓ С участие на БАМИ в РГ към МИ се подготиви финансов механизъм за
компенсиране на индиректните разходи за СО2 в цената на ел.енергията
✓ Включихме се в обществената консултация по промените в ЗОИК
✓ Проведе се съвместно заседание на Управителните съвети на БАМИ и
БФИЕК по проблеми на енергийната борса и цените на електроенергията
✓ Подготвиха се 8 броя становища (БАМИ, БФИЕК, БКХП) по енергийни
въпроси и промени в националното и европейско законодателство (промени в
ЕСТЕ до 2030, въглероден данък, държавни помощи за косвени разходи)
✓ БАМИ се включи като партньор в следните организирани събития:

- Индустриален триатлон „Климат, Енергетика, Околна среда 2019” (БФИЕК)
- Конференция „Индустрия, Климат, Енергетика 2019” (ИК „Средногорие”)
✓ Представители участваха в дискусия “European Green DeaL и климатичните
промени-присъда или нова надежда за българската индустрия и енергетика”,
организатор Р. Кънев, ЕП
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ІІ. ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА И УСТОЙЧИВОСТ
В. ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ
Информиране за промени в екологични показатели за околна среда и
здравословни условия на труд, за хармонизация на националните с
европейските стандарти
✓ Изпратени са становища по промени в законодателството и политиките
по химикалите, на този етап се запази статута на металното олово в
екологичната класификация като нетоксично (REACH/CLP)
✓ Отстоявахе интересите на металургията по изпълнението на ЗХУ и
Правилника за неговото прилагане ( проведени срещи в МИ, МТСП)
✓Представител на БАМИ активно участва в РГ 20 към МОСВ, изпращаме
становища по европейски политики и законодателни промени
✓ Изп. директор на БАМИ е член на Националния експертен съвет по
изменение на климата към МОСВ и участва в неговата работа
✓ Информирхе фирмите за резултатите от проведени проверки на
ИА „ГИТ” по изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия
на труд, за състояние на работната среда в бранша
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ІІІ. ЕВРОПЕЙСКО/МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО,
ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА
✓ Активно е членството в EUROMETAUX и EUROFER с участие в органите на
управление (Изпълнителен комитет на Еврометали и работни комитети).
✓ Подготвоят се периодични данни за стоманодобива (EUROFER и World Steel
Association, чрез БАМИ страната присъства на производствената карта на ЕС и света.
✓ Имаме партньорство с Търговския отдел към Посолството на Австрия, участвахме в
организиран бизнес-форум „Миннодобивна индустрия и металургия” с посещение в
София МЕД, присъстват на Деня на металурга.
✓ Присъединихме се към открито писмо на EUROFER „Криза в европейския
стоманодобив” и фирми-производители до ЕК, ЕП и Съвета на ЕС с предложени
мерки за защита.
✓ Проведохме активно застъпничество пред МИ за приемане на нови защитни мерки
при внос на стоманени продукти на пазара на ЕС.
✓ Информираме фирмите за организирани от МИ срещи със задгранични търговски
представители и възможностите за търговски обмен.
✓ Изпращаме регулярна информация за предстоящи международни изложения и
конференции, условията за участие в тях.
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ІV. ОБРАЗОВАНИЕ, ПАЗАР НА ТРУДА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
А. СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ
ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТРУКТУРИ
✓Сътрудничество с ХТМУ/ФММ и ТУ,София/МФ, съвместно участвахме в:

- Дни на кариерата
- Студенти и преподаватели в националното честване на Ден на металурга,
връчени са парични награди и грамоти на отличени студенти

✓ Вече 10 години продължава партньорството с МОН/ТУ – станахме спонсори
на ХХХVI Национална олимпиада по техническо чертане
(Аурубис България АД, Металко България ЕАД, КЦМ 2000 АД и Алкомет АД)
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ІV. ОБРАЗОВАНИЕ, ПАЗАР НА ТРУДА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
✓ Проведени са регионални ученически конкурси, съорганизатори ХТМУ,
фирми-членове и общини
• Регионален ученически конкурс, гр. Шумен, домакин Кмета и Алкомет,
награди осигурени от Алкомет, БАМИ и ХТМУ
• Ученически конкурс в гр. Радомир, домакин Кмета с осигурени награди от
ВМВ Метал, Стомана Индъстри, БАМИ и ХТМУ
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ІV. ОБРАЗОВАНИЕ, ПАЗАР НА ТРУДА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Б. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ПАРТНЬОРСТВО С РАБОТОДАТЕЛСКИ И
СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
✓ Обсъждахме трудовото законодателство със социалните партньори, в рамките
на ОСУТ към МИ с участие на МТСП и ГИ „ГИТ”
- Проект на Правилник за прилагане на ЗХУ
- Действащи правилници за безопасни и здравословни условия на труд в
черната и цветна металургия и тяхната приложимост.

✓ Съвместно работодатели и синдикати участваме в проект за изготвяне на нов
Правилник за безопасна и здравословна работа в металургията, с
подкрепата на МИ и финансиране от Фонд „Условия на труд” към МТСП.
✓ Проведено е открито заседание на ОСУТ за обсъждане доклад на ИА „ГИТ”
от проверки за прилагане на трудовото законодателство и ЗБУТ в металургията.

✓ Социалните партньори изпращат съгласувани позиции по общи проблеми и в
подкрепа на бранша, адресирани до отговорни държавни институции.
✓ Като партньори БАМИ участва в европейски проекти на СФ „Металици” за
информиране, консултиране и социален диалог на ниво бранш/фирма.
✓ Споделихме опита на металургията (Аурубис) на тема „ИКТ/дигитализацияпрогнозиране и нововъзникващи рискове” на проведен от КНСБ семинар.
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Б. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКИ, ПАРТНЬОРСТВО С РАБОТОДАТЕЛСКИ И
СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Показатели на новия Браншов Колективен
Трудов Договор „Металургия” 2019 - 2020
-Ръст на основната Минимална работна заплата
(МРЗ) в бранша – 18 %;
-Ръст на изплащаното допълнителното трудово
възнаграждение за времето, в което работникът
е на разположение на работодателя извън
територията на предприятието - 2 пъти;
-Ръст
на
допълнителното
трудово
възнаграждение за отработен нощен час - 11%;
-Ръст на определения диапазон за стойностите
на безплатната храна - 10%;
-Ръст в сумата за допълнителното подпомагане
на работници при прекратяване на трудов
договор и упражнено право на пенсиониране 20 %.
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ІV. ОБРАЗОВАНИЕ, ПАЗАР НА ТРУДА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Б. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКИ, ПАРТНЬОРСТВО С РАБОТОДАТЕЛСКИ
И СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
✓ Съвместна дейност и партньорство с БСК
- Участие на Председателя на БАМИ в ръководството на БСК (член на УС)
- Включване на ескперти от бранша в РГ на национално ниво, в рамките на
квотата на БСК, за обсъждане на трудовото и екологично законодателство
- Лобиране пред националните организации на работодателите (АОБР) за
подкрепа на енергоинтензивните индустрии по проблеми в цените и
пазарите на енергия

- Изпращане на съвместни писма до ресорни министерства за решаване на
важни въпроси и проблеми в металургията – компенсиране на индиректни
разходи в цените на ел.енергията, гранични стойности на опасни вещества в
отпадни продукти, кръгова икономика и др.
✓ Постоянни контакти, общи действия, организиране и провеждане на
конференции и бизнес форуми, съвместно с БФИЕК, БКХП, БМГК, ИК
Средногорие, НТС по МДГМ, БАР, АРИ
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ІV. ОБРАЗОВАНИЕ, ПАЗАР НА ТРУДА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
БАМИ - ПАРТНЬОР НА БСК ПО ПРОЕКТ:
„Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на
работната среда към специфичните възрастови потребности на
различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и
способност за работа“ (активно стареене)
- Сключени са договори между БСК, БАМИ и 10 предприятия –
пилотни изпълнители на проекта

15

V. СТАТИСТИКА, ИНФОРМАЦИОННА ПОЛИТИКА, ПЕРИОДИЧНИ И
ОТРАСЛОВИ ИЗДАНИЯ
Поддържане Web-страницата: www.bami.bg

Извършва се постоянна актуализация на публикуваните материали - текущи
новини, данни и анализи за производството, информация за проведени и
предстоящи събития, новости за бранша и за фирми – членове, периодични
издания, друга важна за дейността информация
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V. ИНФОРМАЦИОННА ПОЛИТИКА, ОТРАСЛОВИ ИЗДАНИЯ
✓ Води се периодична статистика за производството и реализацията на
стоманени продукти и изделия от тях, предназначена за EUROFER,
WSA и фирмите – членове на БАМИ
✓ Годишното издание „Металургията в България” е единствено по своя
характер браншово издание и дава информация за националното
производство на метали и съпътстваща продукция, за световната и
европейска металургична индустрия, за основните демографски и
икономически показатели на страната (български и английски език)
✓ Всеки месец се прави отчет на дейността чрез разпространяван по
електронен път „Информационен календар”
✓ Подготвят се периодични (месечни) бюлетини по актуални за бранша
публикации в медиите от тематичните издания на БСК:
- Околна среда
- Пазар на труда. Трудово и осигурително законодателство.
✓ Подържат се връзки с национални медии, канят се журналисти на
организирани в бранша събития, има участия в предавания по Блумбърг
България и БНР
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V. СТАТИСТИКА, ИНФОРМАЦИОННА ПОЛИТИКА, ПЕРИОДИЧНИ И
ОТРАСЛОВИ ИЗДАНИЯ
Честване на професионалния празник „5 НОЕМВРИ - ДЕН НА МЕТАЛУРГА”
Домакин, основен организатор и спонсор на събитието - „Алкомет” АД
Съорганизатор – Българска асоциация на металургичната индустрия (БАМИ)

Управителният съвет на БАМИ благодари на ръководството на
„Алкомет” за високото ниво на организирания и проведен национален празник
на българската металургична общност!
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ
София 1309, бул. Александър Стамболийски 205
имейл: bami@bami.bg
тел./факс: 02 9203739, 02 9204047
www.bami.bg
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