
ОБЩО СЪБРАНИЕ  
 

17 май 2018 г.  

гр. София 
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ 
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                 ОБЩО СЪБРАНИE 
                     

                      ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Отчет за дейността на УС на БАМИ за 2017 год.; 

2. Доклад на Контролния Съвет за финансовото състояние и 

счетоводната отчетност за 2017 год.; 

3. Освобождаване от отговорност на членовете на КС и на УС.; 

4. Приемане на Основни насоки за работа през 2018 год.; 

5. Приемане на годишен бюджет за 2018 год.; 

6. Разни. 



ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ 2017 Г. 

Динамика на изменение на СРЗ и БВП на глава от населението 
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 ЕКСПОРТЕН СЕКТОР – износ на продукция                           

                                                             2016 г.                2017 г. 

-Общо износ на стоки,  млн.евро                             24 126                 26 713 

 в т.ч. метали и метални продукти                               2 607,6                3 668,5                  

Дял на металите в стоковия износ: 12 % - 15 % 

(силна зависимост от цените на световните пазари )  
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2017 г. 

oбщ износ на стоки,  млн.евро 

от тях метали и метални продукти  

     черна металургия  

     цветна металургия 

26 713             13.7%                               3 134.7       533.8    



ПОКАЗАТЕЛИ  - ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ 

ЧЕРНА МЕТАЛУРГИЯ 

                                                  2016 г                  2017 г.           %   

Сурова стомана, х.т.        527.3                   652.4        123.7 

Производство на ВЧМ, х.т                               921.3                   910.9         98.8 

в т.ч. - плоски                      182.1                   263.9        144.9 

      - дълги                      730.2                   647.0         88.5  

Реализация ВЧМ, х.т                                        874.5                   865.9         99.0                             

      - вътрешен пазар                                      223.1                   180.4          

      - износ                       651.4                   652.9              

в т.ч. за ЕС                                                           466.9                   464.6 

Изделия от ВЧМ, х.т                                   102                       80,1         81.4 

 

 Общото производство и реализация на ВЧМ отчита лек спад. Ръст се  

наблюдава при плоски продукти (44.9 %), а при дълги продукти има спад 

от 11,5 % (поради проблеми в доставка на заготовки от Украйна). 

 При изделията от ВЧМ се отчита  също спад от 18.6 %. 
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 Реализация на ВЧМ  - 75 % за износ, от тях за ЕС – над 70 %   

 Износ на изделия от ВЧМ  - около 50%, за  страни на ЕС близо 90 % 
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ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЧЕРНИ МЕТАЛИ 
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ЦВЕТНА МЕТАЛУРГИЯ  

 ПРОИЗВОДСТВО, хил.тона              2016 г.             2017 г.      % 

А. Метали, блок 

Анодна мед    296.8          375.2  126.4 

Електролитна мед                   216.4               228.5           105.6  

Цинк                    75.8            73.8             97.4 

Олово, общо                 100.8               103.2           102.4 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Б. Прокат и изделия 

Прокат тежки цветни метали(ТЦМ)            57.7                71.8          124.4 

Алуминиев прокат, х.тона                            88.0                89.9          102.2 

        

Цветните метали  са основна продукция в стоковия износ 

 90 % от произведените Zn-блок и Cu-катоди са предназначени за износ  

 70% от блоковото олово се изнася, 25-30 % е за вътрешния пазар 

(производство на акумулатори) 

 над 90 % от произведения прокат от тежки и леки цветни метали се изнася 
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  По голяма вътрешна реализация има при електролитната мед и оловото  

  Много малка е реализацията на българския пазар на прокат от ТЦМ ( 2 %)  
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ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ 
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1. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УС НА БАМИ ЗА 2018 ГОД. 

НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ЗА РАБОТА  

 І. АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ, ВРЪЗКИ С ФИРМИ И ПАРТНЬОРИ 

 ІІ. Индустриална политика, конкурентоспособност 

• A. Законодателство и бизнес-среда 

• Б. Енергетика и промени в климата 

• В. Околна среда  

 ІІІ. Международно сътрудничество и търговска политика  

 ІV. Образование, пазар на труда, социална политика 

• А. Образование,  обучение, пазар на труда 

• Б. Социална политика  

 V. Статистика, отраслови издания и мероприятия 

 

9 



І. АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 

 Проведени 5 (пет) заседания на УС, приети 36 решения - изпълнени и 

отчетени, работено е по много допълнително поставени и актуални задачи 

 Организирано и проведено отчетно годишно ОС за 2016 г. 

 Постигната е висока събираемост на членския внос – до 31.12.2017 г. са  

получени 97.4 % от плана (96% през 2016 г.), до м.04.2018 г. – 99.6 % 

 Намалени са разходите спрямо плана с - 9 636 лева, в т.ч. за сертификати -

4923 лева,1200 лв. неизплатени награди на студенти,1600 лв. трудови разходи 

 Осъществяват се постоянни  контакти с фирмите-членове  чрез: 

 - запознаване с текущата дейност от ежемесечен  Информационен календар 

 - организирани са срещи с представители  от държавната и местна власт  

 - информиране за откритите процедури и условията 

   за участие по проекти финансирани от ЕС 

     - разработен и се усвоява нов сайт на БАМИ www.bami.bg 

 - работни срещи на Комитетите към БАМИ – 

   К-т “ИКП” – 2 срещи, К-т “Образов. и СП” – 5 срещи 

 - регулярно информиране за промени в  

   националното и европейско законодателство  

 - подпомагат се членовете при решаване на  

     индивидуални проблеми  
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НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ЗА РАБОТА 

  

 І. Административно управление, връзки с фирми и партньори 

 ІІ. ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 

• A. Законодателство и бизнес-среда 

• Б. Енергетика и промени в климата 

• В. Околна среда  

 ІІІ. Международно сътрудничество и търговска политика  

 ІV. Образование, пазар на труда, социална политика 

• А. Образование,  обучение, пазар на труда 

• Б. Социална политика  

 V. Статистика, отраслови издания и мероприятия 
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ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 

А. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И БИЗНЕС-СРЕДА  

 

 

 

 Продължи съвместната работа на бизнеса в рамките на РГ към МФ за 

промени в Закона за управление на отпадъци (ЗУО), в частта за битови 

отпадъци 

 БАМИ предизвика национална дискусия относно приети промени в 

Наредбата за работното време, почивките и отпуските : 

- проведени обсъждания в рамките на КС за ИСР към МИ и в БСК 

- внесени възражения, организирана среща в МТСП 

 Организирана среща, изпратени становища по “Концепция за реформиране 

на системата за експертиза на работоспособността”(преработва се) 

 Проведена среща на Председателя на УС с Министъра на труда и СП по 

проблеми на трудовото законодателство 

 Изпращани становища до М-во на здравеопазването, МОСВ и МИ за 

изключване на металите като биоциди и опасни вещества –  за Cu и Pb 

 Запознаване с прието от ЕК и ЕП през годината ново законодателство: 

- Регламент за конфликтни минерали 

 -  Рамкова директива за отпадъците 

 

 



Б. ЕНЕРГЕТИКА И ПРОМЕНИ В КЛИМАТА 

 Продължи обсъждането на ниво МОСВ и ЕК/ЕП на Директива 

2003/87/ЕО и ЕСТЕ  (Европейска схема за търговия с емисии) за 

периода 2020-2030 г. за държавната помощ като мярка срещу 

“изтичане на въглерод”, безплатни квоти, секторен корекционен 

коефициент и др. 

 - Проведени две срещи в МОСВ 

 БАМИ подкрепи европейските стоманопроизводители и се включи 

към тяхното протестно  писмо за очакваното влияние на ЕСТЕ върху 

конкурентоспособността и иновативното развитие на сектора 

 По инициатива на БАМИ се проведе съвместна среща на български 

евродепутати, експерти от МОСВ, МИ и МЕ с представители на 

бизнес-организации (БАМИ, БФИЕК и БКХП) по: 

 - актуални въпроси на европейската енергийна политика и пакета    

       “Чиста  енергия” 

 - политики по промени в климата и ЕСТЕ 

 - търговската политика и нова Методология за защита на пазара 
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ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 



В. ОКОЛНА СРЕДА  
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ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 

 Представител на БАМИ участва в Работна група 20 към МОСВ за 

съгласуване на европейското законодателство в областта на околната среда 

 Имахме представител в експортната група за обсъждане на действащото 

законодателство за намаляване на административната тежест и опростяване 

на процедурите по ОВОС, КР и СЕВЕЗО; предложени са промени 

 Фирми участваха в семинар, организиран от БСК за “Предстоящи 

промени в директивите за отпадъци - кръгова икономика”, БАМИ 

подготви и изпрати становище за Al-отпадъци 

 Провеждат се регулярно срещи и 

контакти с участниците в работните 

групи от МОСВ и МИ по REACH и CLP, 

изпращат се официални становища на 

европейския и български бизнес относно 

предложения за промени в класификация 

на метали и сплави - за запознаване и 

подкрепа.  



НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ЗА РАБОТА 

  

 І. Административно управление, връзки с фирми и партньори 

 ІІ. Индустриална политика, конкурентоспособност 

• A. Законодателство и бизнес-среда 

• Б. Енергетика и промени в климата 

• В. Околна среда  

 ІІІ. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА  

 ІV. Образование, пазар на труда, социална политика 

• А. Образование,  обучение, пазар на труда 

• Б. Социална политика  

 V. Статистика, отраслови издания и мероприятия 
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МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА  

 Продължава активното членство в EUROMETAUX, EUROFER и WSA; 

изпращат се данни и информация за българската металургия, страната 

присъства на европейската и световна карта на производителите на метали 

 Председателят на УС на БАМИ е преизбран за член на Изпълнителния 

Комитет на Еврометали 

 Осъществява се постоянен диалог и партньорство с ръководствата и с 

експерти от Еврофер и Еврометали за съгласуване на теми и общи 

действия пред български и европейски институции  

 

 

 

 

 

 Ръководителите на европейските 

организации от черната и цветна металургия 

присъстваха на националното честване на 

Деня на металурга  

 Обсъждани бяха с ръководството на МИ   

предложения за участие на европейските 

бизнес-организации в събития, които 

БАМИ ще организира в рамките на 

българското председателството на ЕС  

 

 

 ) 



 

 През 2017 г. ЕК и ЕП прие нова Методология за определяне на 

антидъмпинговите мита и модернизиране на инструментите за 

търговска защита, БАМИ информира своите членове за тези процеси 

 Подготвени бяха становища, в които БАМИ подкрепи и лобира пред МИ 

за приемане на следните защитни мерки: 

    -  допълнителни антидъмпингови мита при внос на неръждаема                

       стомана от Китай и Тайланд 

    -  антидъмпингово мито (36%) при внос на горещовалцувана стомана от           

       Китай 

 Отменени бяха въведените от Р.Турция ограниченията за износ на 

скрап от алуминий и мед, БАМИ направи официално питане за 

тяхната законосъобразност и изпрати до МИ и ЕК възражение  за 

нарушаване на правилата  на свободния пазар 

 Влезе в сила търговско-икономическото споразумение на ЕС с Канада 

– СЕТА, металургичните изделия все още са слабо застъпени на този 

пазар  
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МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА  



НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ЗА РАБОТА 

 

 І. Административно управление, връзки с фирми и партньори 

 ІІ. Индустриална политика, конкурентоспособност 

• A. Законодателство и бизнес-среда 

• Б. Енергетика и промени в климата 

• В. Околна среда  

 ІІІ. Международно сътрудничество и търговска политика  

 ІV. ОБРАЗОВАНИЕ, ПАЗАР НА ТРУДА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 

• А. Образование,  обучение, пазар на труда 

• Б. Социална политика  

 V. Статистика, отраслови издания и мероприятия 
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 БАМИ подкрепи проект на ХТМУ по програма на ЕК за „ИЗГРАЖДАНЕ И 

РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ”, с ангажимент при 

финансиране да съдейства за успешното изпълнение. 

 Продължава практиката изтъкнати специалисти и мениджъри от 

металургичните компании да бъдат гост-лектори по отделни 

дисциплини в рамките на учебната програма на студентите от ФММ-ХТМУ 

 В “Стомана индъстри”  се проведе симулационна бизнес игра за студенти 

от специалности на Факултата на Металургия и материалознание към 

ХТМУ. Инициативата имаше образователна цел да запознае студентите с 

мениджърски умения в областта на стоманодобива. 
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ОБРАЗОВАНИЕ, ПАЗАР НА ТРУДА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 

А. ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, ПАЗАР НА ТРУДА 

 Продължава активното сътрудничество с Факултета по 

металургия и материалознание  към ХТМУ. 

 Подписа се нова работна програма за съвместна дейност и 

сътрудничество за учебната 2017 - 2018 година. Прие се 

план за работа и за провеждане на съвместни регионални 

мероприятия. 
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ОБРАЗОВАНИЕ, ПАЗАР НА ТРУДА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 

 В организирана от KРИБ и в. „Стандарт” ХVІІІ-та 

национална дискусия „Да! На българската 

икономика” в гр. Пловдив по проблеми на 

работната сила и липсата на кадри за 

индустрията като спирачка за растежа от 

металургията се включи представител на КЦМ АД 

(г-н Н. Добрев), които запозна участниците с 

добрата практика в предприятието. 

 

 И през 2017 г. БАМИ подкрепи МОН за провеждане 

на 33-та Национална олимпиада по техническо 

чертане. Постоянни спонсори са  Аурубис 

България, КЦМ 2000, Металко България и Алкомет, 

които осигуряват  средства за нейното провеждане, 

парични и предметни награди на  отличените 

участници. За тази помощ МОН отново изпрати 

благодарствено писмо. 

 

А. ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, ПАЗАР НА ТРУДА 



 БАМИ, ХТМУ и Алкомет организираха ученически конкурс в две възрастови 

категории за есе по тема “Индустрията в моя град” гр. Шумен. От 

Алкомет на победителите бяха връчени предметни награди, БАМИ осигури 

книги, а ХТМУ – грамоти. Това стана на 1 юни - Деня на детето на 

организирано тържество от Община Шумен с подходяща програма. 
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ОБРАЗОВАНИЕ, ПАЗАР НА ТРУДА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 

 

 

 



 Запази се традицията за Деня на металурга да се присъждат и връчват  

парични награди и грамоти на отличили се студенти от ХТМУ и ТУ. На 

присъстващите на празника в Етем България студенти наградите връчи 

Председателя на УС на БАМИ.  

 От НТС по МДГМ почетно звание “Заслужил металург” беше присъдено на 

инж.Никола Шопов от “ДЦМ-1” - за заслуги към металургията на България.  
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ОБРАЗОВАНИЕ, ПАЗАР НА ТРУДА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 

А. ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, ПАЗАР НА ТРУДА 

 



 

 Подписан беше нов двегодишен БКТД, 

договорени са промени в основни 

параметри, като: 560 лева МРЗ в бранша 

- ръст от 122 %, увеличен размер за 

отработен нощен труд – 112.5 %; ръст 

в минималната стойност на 

безплатната храна – 110 %; и др. 
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ОБРАЗОВАНИЕ, ПАЗАР НА ТРУДА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 

Б. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 

 Социалните партньори – двата синдиката и БАМИ подписаха 

Меморандум за общи действия и сътрудничество. Приети бяха 

конкретни задачи, включително за промени в трудовото законодателство. 

Поради трудното съгласуване на предложените от работодателите 

текстове за промени в нормативни актове, основно от страна на КНСБ 

съвместната работа по задачите от Меморандума беше преустановена.   

 БАМИ е партньор на СФ “Металици” към КНСБ в проект "Оценка на 

процеса на информиране и консултиране в металния сектор - нови 

възможности и нови стратегии”, финансиран от ЕК с участие на още 5 

европейски държави. 



НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ЗА РАБОТА 

 

 І. Административно управление, връзки с фирми и партньори 

 ІІ. Индустриална политика, конкурентоспособност 

• A. Законодателство и бизнес-среда 

• Б. Енергетика и промени в климата 

• В. Околна среда  

 ІІІ. Международно сътрудничество и търговска политика  

 ІV. Образование, пазар на труда, социална политика 

• А. Образование,  обучение, пазар на труда 

• Б. Социална политика  

 V. СТАТИСТИКА, ОТРАСЛОВИ ИЗДАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 
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 По линията на международното сътрудничество се подготвят тримесечни и 

годишни справки за производството и реализацията на стоманени 

продукти, които се изпращат на Еврофер, на Световната асоциация по 

стомана и фирмите-членове.  

 Подържа се постоянна комуникация и информация за последните новини и 

политики на ЕС, свързани с металургичната индустрия, за проведени 

срещи и разговори на Еврофер и Еврометали с представители на ЕК и ЕП, 

  които намират място в седмичните им бюлетини.  
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СТАТИСТИКА, ОТРАСЛОВИ ИЗДАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 Възложена беше и вече е 

достъпна нова интернет 

страницата и електронен 

адрес на БАМИ: 

 

  web: www.bami.bg 

mail: bami@bami.bg  

http://www.bami.bg/
http://www.bami.bg/
http://www.bami.bg/
http://www.bami.bg/
http://www.bami.bg/
mailto:bamo@bami.bg
mailto:bamo@bami.bg
mailto:bamo@bami.bg
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СТАТИСТИКА, ОТРАСЛОВИ ИЗДАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 БАМИ е единствена браншова организация, която всяка година, 

включително и през 2017, подготви и разпространи издание “Металургията 

в България през 2016 година”, с превод и на английски език.  

 

 

 

 

 

 

 Като месечно издание се разпространява “Информационен календар”– 

на български и английски език, изпращан по електронен път до широк кръг 

ръководители и специалисти от фирмите-членове и партньори; включва   

основната дейност на БАМИ за периода, проведени и предстоящи 

събитията в България и ЕС.  

 От тематичните бюлетини на БСК по публикации в медиите се подготвят 

извадки на актуалните за сектора новини по две теми: “ Пазар на труда”.       

                                     “Трудово и осигурително право” и “ Околна среда”. 

 

 

 

 

 



СТАТИСТИКА, ОТРАСЛОВИ ИЗДАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 Отново на високо ниво беше организирано  националното честване на 

професионалния празник – 5 ноември Ден на металурга; домакин стана 

“Етем България” АД, гр. София; участие взеха представители на 

изпълнителната и законодателна власт, партньори от страната и ЕС, много 

гости от металургичните предприятия. 
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Управителният съвет благодари на ръководството на Етем България 

за домакинството и добрата оргазнизация на празника! 
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БЪЛГАРИЯ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ЕС 

 

През 2017 година БАМИ работи за представяне и участие на фирми 

от металургичната индустрия  в националните събития по време на 

Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. 

В резултат на проведени активните действия и срещи на високо ниво 

представители на БАМИ и европейските ни партньори участваха в 

следните мероприятия от официалната програма на Правителството: 

 Конференция “Иновации за конкурентоспособност. Базовите 

индустрии- двигател за растеж”,31.01.2018 г. – (организатор с МИ) 

 Неформална среща на министрите от страните-членки и ЕК, 

отговарящи за конкурентоспособността, 01.02.2018 г.,НДК – (МИ) 

 21-ви Европейски форум ЕКО ИНОВАЦИИ,5-6.02.2018 г.,София (МОСВ) 

 “Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво 

развитие” ,11.04.2018 г., (съорганизатор с БФИЕК, МЕ) 

 Неформално заседание на РГ по търговски въпроси, 26-27.04.2018 г. 

(организатор с МИ) 

  26.04 – Перник, посещение  в Стомана Индъстри, официална вечеря 

  27.04. – НДК, участие в заседанието и дискусиите на РГ,  

  (Еврофер, Еврометали, Металко, Стомана Индъстри, Алкомет)  



БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ 

София 1309,  бул. Александър Стамболийски 205  

имейл: bami@bami.bg 

тел./факс +359 2 9203739, +359 2 9204047 

              www.bami.bg 

    

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 

end 

mailto:bami@bami.bg
mailto:bami@bami.bg
mailto:bami@bami.bg
http://www.bami.bg/

