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Българска асоциация на металургичната индустрия 



Металургията в България 2018 г. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 2017 год. 2018 год. 
2018/2017 

(%) 

БВП, млрд. лева 

• дял на промишлеността 

101  

 21 % 

108  

20 %  

106.9   

-  

Производство на ВЧМ, хил. тона 910 1131 124.3 

Електролитна мед, хил. тона 229 224 97.8 

Олово, хил. тона 103 103 100.0 

Цинк, хил. тона 74 75 101.4 

Прокат от ТЦМ, хил. тона 72 81 112.5 

Алуминиев прокат, хил. тона 91 94 103.3 

Износ на метали и изделия, млрд. лева 

• дял в общия стоков износ 

9 

16.4 % 

8 

14.5 % 

   88.9 * 

- 

 ДЯЛ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕТАЛИ ОТ ОБЩОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕС(28): 

* спад в цените на металите на световните борси 



 

 

І. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

ІІ. ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 

• Законодателство, бизнес-среда  

• Промени в климата, енергетика 

• Околна среда 

ІІІ. ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТНЬОРИ, ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА И  

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

ІV. ОБРАЗОВАТЕЛНА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 

• Сътрудничество с национални и регионални образователни структури 

• Партньорство и съвместни действия със синдикални и работодателски 

организации 

V. СТАТИСТИКА, ИНФОРМАЦИОННА ПОЛИТИКА, ПЕРИОДИЧНИ И 

ОТРАСЛОВИ ИЗДАНИЯ 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УС НА БАМИ ЗА 2018 ГОД. 
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Управителен съвет и помощни структури 

•УС – 4 броя редовни заседания, 1 неприсъствено, приети над 40 решения 

•Комитет по комуникационна и информационна политики – 2 заседания 

•Комитет по социална политика – 3 заседания, преговори по БКТД 

Събираемост на членския внос към 31.03.2019 г. – 98.5 %  

Заверка на сертификати за произход – 392 броя, 29 хил.лева 

Срещи с държавни институции по теми и проблеми на бранша и фирми: 

•МОСВ – 4 срещи (ОВОС, КР, СЕВЕЗО, REACH, CLP) 

•МТСП – 1 среща (списък на защитени професии) 

•МИ – участие в заседания на ОСУТ и ОСТС 

•НС, Икономическа комисия –открито заседание за българската металургия 

Участие в ръководни органи на национални и международни структури 

•  УС на БСК  

•Изпълнителен комитет EUROMETAUX 

•Комитет по стомана ОИСР 

•УС на НТС по МДГМ     

І. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
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ІІ. ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 

 ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС 

Министерството на икономиката (спонсорство)  

• Неформално заседание Съвет по конкурентоспособност, Конференция „Иновации  

  за конкурентоспособност. Базовите индустрии – двигател за растеж” 

  (партньори БФИЕК, БКХП, Eurometaux, Eurofer, Cefic) 

 Пленарен доклад БАМИ, доклади Аурубис, КЦМ, Алкомет 

• РГ по търговски въпроси към Съвета на ЕС – Пленарен доклад Еврофер(мерки 

защита САЩ),  посещение в Стомана Индъстри, вечеря 
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Министерство на околната среда и водите 

•21-ви Европейски форум за екоиновации “Екоиновации за качество на 

въздуха”, добри практики-  КЦМ и Аурубис България 

 

Министерство на енергетиката 

•“Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчив 

растеж” (БФИЕК, БАМИ, БКХП); доклади БФИЕК, Aурубис България, Еurofer, 

Еurometaux  

ІІ. ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 



А. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, БИЗНЕС-СРЕДА 

  

Запознаване с нормативни документи и участие в работни групи за подготовка 

и обсъждане на проекти, ЗАСТЪПНИЧЕСТВО пред: 

 

Министерство на околната среда и водите 

 - ЗИД на Закона за опазване на околната среда, приета обединена 

процедура ОВОС, КР и СЕВЕЗО (Доклад за Безопасност)  

 - Методика за разработване на КПКЗ – становище по проект за промени 

 

Министерство на труда и социалната политика 

•Закон за хората с увреждания, приети алтернативни за бизнеса решения    

•Наредба за работното време, почивките и отпуските  

•Кодекс на труда, участие в РГ (квота БСК), промени в параметри за 

извънреден и нощен труд, категоризация, допълнителен отпуск и др.  

•Закон за чужденците и Правилник за неговото прилагане (трудова 

миграция,  признаване на документи за правоспособност 
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  Обсъждане на национална и европейски политики относно промените в 

климата и националните цели в областта на енергетиката 

•Становища до МИ, МОСВ, ЕП за промени в ЕСТЕ след 2020 г., съгласуване 

на списък на сектори, застрашени от “изтичане на въглерод”; 

•Подкрепа на предложение за общоевропейски хармонизиран механизъм за 

компенсиране на директни и индиректни разходи;  

•Становища по визията за развитие в сектор „Енергетика“, по бъдещето на 

въглищните централи, възражения относно прехвърляне на разходи за 

емисии към цените на електроенергията и покриване на загуби в 

енергетиката чрез цени и ЗкО.  

 

Б. ПРОМЕНИ В КЛИМАТА, ЕНЕРГЕТИКА 
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Възражения пред държавни и регулаторни органи за: 

•   Сигурни  доставки на енергийни ресурси,  достъпни и конкурентни цени 

  - Срещи в Булгаргаз и МЕ за отмяна на текстове в договорите за  

              доставка на природен газ; 

  - Отворено писмо до МЕ (БАМИ, БФИЕК, БКХП) с остра позиция      

              против промени в ЗЕ и ръста в цените на електроенергията; 

  - Протестни писма до МЕ и КЕВР относно изкривяване пазара на      

   електроенергия и манипулативни цени на енергийната борса.  

 

     

Б. ПРОМЕНИ В КЛИМАТА, ЕНЕРГЕТИКА 
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Участие: 

•  В проект за промени в  Наредба за ВЕИ и 

включване на  когенерациите (кафява 

компонента в такса „задължение към 

обществото“ 

•  В ЕС към МОСВ по промени в климата, 

обсъждане на Национална стратегия за 

адаптация към изменението на климата и План 

за действие. 



В. ОКОЛНА СРЕДА 

  

• БАМИ е член на РГ 20  към МОСВ за хармонизиране на българското 

законодателство с това на ЕС. 

 

•Възражение до МТСП, до представителя в ЕК и Eurometaux относно промени  

  в Директива 37/2004 г. за многократно намаляване на кадмий (Cd) в работна 

среда, което не отговаря на НДНТ; 

 

•  Среща в МОСВ, изразена позиция и обосновка на отрицателния вот на 

българското представителство в Комитета по REACH относно включване на 

четири оловни субстанции на разрешителен режим (Приложение ХІV 

Authorization). 
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ІІІ. ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТНЬОРИ, ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА И  

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

• Сътрудничеството с EUROFER и EUROMETAUX : 

   - участие на високо ниво в събитията по време на Българското 

председателство на Съвета на ЕС, участие с доклади в:  

- Конференция по конкурентоспособност 

-РГ към Съвета на ЕС по търговски въпроси 

-  Конференция по енергетика 

Представено на делегатите “Ключово послание за необходимостта от 

всеобхватна дългосрочна индустриална стратегия на Европа”  

• Тримесечни и годишни отчети за EUROFER и World Steel Association (WSА) с 

данни за производството и реализацията на стоманени продукти.  

• Контакти и участия в събития на Търговския отдел към Посолството на 

Австрия в България (посещение в ЛКМК, Радомир, среща на президентите на 

двете страни с бизнеса и др). 
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• Запознава фирмите с мярка 232 на САЩ за мита при внос на стомана и 

алуминий и за реципрочните мерки/мита на ЕС върху 200 вида европейски 

стоки от промишлен и селскостопански характер. 

• Активно застъпничество и контакти с МИ по: 

-  защита на пазара от внос на стоманени продукти от трети страни. 

- търговските споразумения и защитни мерки към трети страни за подкрепа 

на българските производители и пазара от нелоялни търговски практики.   

• Участие на Председателят  на УС в Комитета по стомана към ОИСР 

  ( упълномощен представител на България в този комитет) 

• Разпространява се информация за предстоящи международни изложения 

и конференции, с условията за участие в тях.  
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ІІІ. ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТНЬОРИ, ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА И  

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 



ІV. ОБРАЗОВАТЕЛНА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 

А. Сътрудничество с национални и регионални 

образователни структури 

• Сътрудничество с ХТМУ/ФММ и ТУ,София/МФ, участие в:   

-  Включване в Дни на кариерата  

-  Участие и присъждане на награди на студенти за Деня на металурга  

-Становище и участие в комисията на МОН за акредитация на ХТМУ 

-Организиране и провеждане на регионални ученически конкурси 

• Партньорство с МОН/ТУ-Факултет по машиностроене/ (10-та година) 

   - Спонсори на ХХХV Национална олимпиада по техническо чертане  

      Аурубис България, Металко България  

      КЦМ 2000  и Алкомет  

 

 

 

 

 

 

 
 

• Съгласуване на списък от  МТСП на защитени професии, включване на      

  металургични специалности в тях. 
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ПРОВЕДЕНИ РЕГИОНАЛНИ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРСИ 

 

•м. юни - гр.Шумен, домакини Алкомет АД  и Кмета на общината,  

  по 3 награди в 3 категории осигурени от  Алкомет АД, БАМИ и ХТМУ  
 

•м. ноември - гр.Перник, награди от „Стомана Индъстри” АД, БАМИ, ХТМУ 
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ІV. ОБРАЗОВАТЕЛНА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 



Б. ПАРТНЬОРСТВО И СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ СЪС СИНДИКАЛНИ  

И РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

• Сътрудничество с браншови синдикати - СФ„Металици” и НФ „Металургия” 

- Общи становища за подкрепа на металургичната индустрия 

- Старт на преговорите за нов Браншов колективен трудов договор (БКТД).  

- Споразумение по трудов спор в Браншовият Съвет за Социално     

   Сътрудничество (БССС) и „Промет Стиил” ЕАД. 

- Участие в европейски проекти за информиране, консултиране и социален     

  диалог на ниво бранш/фирма; в Национален семинар „Пряко работническо  

  участие – европейски опит и приложение в България” (проект БСК и КНСБ) 

• Съвместна дейност и партньорство с БСК  

- Участие в дейността на УС на БСК 

- Включване на БАМИ в Работни Групи за обсъждане на трудовото и   

   екологично  законодателство (на национално ниво) 

- Становища в подкрепа на бизнаса по важни нормативни актове, за енергийна 

политика в интерес на енероинтезивните индустрии 

• Партньорство с БФИЕК, БКХП, БМГК, ИК Средногорие, НТС по МДГМ  -    

  проведени 8 броя конференции и бизнес-форуми   
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 Web-страница:  www.bami.bg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницата съдържа актуални данни и анализи за металургичните 

производства, за  внедрявани нови процеси, за проведените и предстоящи 

събития, новини за бранша и материали за фирми – членове,  

качват се периодичните издания и друга актуална информация   
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V. СТАТИСТИКА, ИНФОРМАЦИОННА ПОЛИТИКА, ПЕРИОДИЧНИ И 

ОТРАСЛОВИ ИЗДАНИЯ 

http://www.bami.bg/


V. СТАТИСТИКА, ИНФОРМАЦИОННА ПОЛИТИКА, ПЕРИОДИЧНИ И 

ОТРАСЛОВИ ИЗДАНИЯ 

• Статистика за производството и реализацията на стоманени  продукти   

   и изделия  – до фирми-членове, EUROFER и WSA 

• Годишно издание „Металургията в България” – информация за 

българската металургична и съпътстваща продукция, за световното и 

европейско производство на черни и цветни метали, за годишните 

икономически показатели на България (на български и английски език) 

• Месечен „Информационен календар” - проведени и предстоящи събития 

• Периодични бюлетини по материали в медии (публикации на БСК),   

   с актуална тематична информация: 

   - Околна среда  

 - Пазар на труда. Трудово и осигурително законодателство. 

• Връзки с национални медии, участие на журналисти в браншови събития, 

интервюта и статии за металургията  
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 Честване на професионалния празник „5 НОЕМВРИ - ДЕН НА МЕТАЛУРГА”  
 

 Домакин, основен организатор и спонсор на събитието -  “Аурубис България” АД  

 Съорганизатор – Българска асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) 

 

V. СТАТИСТИКА, ИНФОРМАЦИОННА ПОЛИТИКА, ПЕРИОДИЧНИ И 

ОТРАСЛОВИ ИЗДАНИЯ 

Управителният съвет на  БАМИ благодари на ръководството на                     

Аурубис България за организирания  и проведен на високо ниво национален 

празник на българските металурзи! 



БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ 

София 1309,  бул. Александър Стамболийски 205  

имейл: bami@bami.bg  

тел./факс: 02 9203739, 02 9204047 

              www.bami.bg    

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 
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