
       БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА РАБОТА 

ПРЕЗ 2018 ГОДИНА    

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

17 май 2018 год. 

 

 

 



 2 

 

                  

І. Административна дейност 

 

ІІ. Индустриална политика, конкурентоспособност 

 А. Законодателство, бизнес-среда 

 Б. Промени в климата, енергетика 

 В. Околна среда  

 

 ІІІ. Европейски партньори, търговска политика и 

международна дейност  

 

ІV. Образователна и социална политика 

 А. Сътрудничество с национални и регионални 

образователни структури 

 Б. Партньорство и съвместни действия със синдикални и 

работодателски организации 

 

 V. Статистика, информационна политика, периодични 

отраслови издания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

І. Административна дейност 

 
 1. Засилване ролята на Асоциацията  пред производителите от 

металургичния бранш и нейното влияние върху  икономическия живот на 

страната, включително за формиране и  провеждане на подходяща 

индустриална политика чрез:  

- организиране на работни срещи с представители на фирмите-

членове по поставени от тях въпроси и проблеми, определяне на 

пътища и  мерки за тяхното решаване; 

- участие в събития на секторно, национално и международно 

ниво, запознаване с постиженията и устойчивото развитие на 

металургията, с предизвикателствата и проблемите, пред които е 

изправен бранша; 

- водене на активна информационна и комуникационна дейност за 

повишаване на обществения имидж чрез организиране на 

представителни среща на всички нива на управление; 

- участие в обществени, консултативни и експертни съвети към 

министерства и други държавни структури; 

- постоянни контакти с медиите, предоставяне на анализи и 

информация за  сектора или за отделни фирми-членове; 

- редовно изпращане на информация по теми, представляващи 

интерес за фирмите от бранша, издаване и разпространяване на 

собствени периодични издания; 

    -  приемане на нови членове в структурата на Асоциацията. 

2. Организиране на срещи с представители на държавни структури, 

правителствени и неправителствени организации за подпомагане и 

съдействие на фирмите-членове при решаване на възникнали проблеми. 

3. Висока събираемост на членския внос в размер и срок, съгласно 

приетото от Общото събрание разпределение по фирми, постоянен контрол 

и спазване на бюджетните разходи. 

4. Материално и кадрово осигуряване на дейността по заверка на 

сертификати за произход, качествено изпълнение на задачите и включване 

на нови потребители на тази услуга. 

5. Организиране и провеждане на регулярни заседания на 

Управителния съвет, участие и контрол в изпълнението на взетите 

решения.   
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II. Индустриална политика, конкурентоспособност 

 
 1. Подготовка на предложения за включване на БАМИ в  мероприятия 

от програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС, 

изпращане на писма и провеждане на срещи в МИ, МЕ, МОСВ и МБП на 

Съвета на ЕС,2018.  

 2. Организиране и провеждане на Конференция „Иновации за 

конкурентоспособност. Базовите индустрии – двигател на растеж”, 

съорганизатори БФИЕК и БКХП. 

 - участие на представители на базовите индустрии в неформалната 

среща на министрите от ЕС, отговарящи за конкурентоспособността и 

представяне на заключителен документ за дългосрочна индустриална 

стратегия на Европа. 

 3. Подкрепа и лобиране  пред държавни институции за решаване на 

поставени от фирмите проблеми, свързани с тяхната производствена 

дейност, за подобряване на бизнес-средата и конкурентоспособността. 

 4. Подкрепа на Европейската стратегия за суровините - ресурсна 

ефективност и прилагане на най-добри практики за оползотворяване и 

рециклиране на отпадъците, облекчаване на процедурите по техния 

транспорт и преработка.  

А) Законодателство, бизнес-среда 

 

5. Запознаване с подготвени проекти на нови законодателни и 

нормативни актове, информиране и съгласуване с фирми, имащи 

отношение по тях; представяне на становища при разглеждането им на 

различни нива, участие в провежданите обществени обсъждания.  

6. Внасяне на предложения в Консултативния съвет за индустриална 

стабилност и растеж към Министъра на икономиката за промени и 

актуализация на действащи нормативни актове и закони. 

7. Лобиране/застъпничество и участие на експерти от БАМИ в 

работни групи към министерства и други организации за подготовка на 

нови или изменения в действащи нормативни актове, като: 

- Наредбата за работното време, почивките и отпуските 

- Актуализация/нов Кодекс на труда 

- Закон за индустриалните зони, оптимизация на достъпа до 

електроенергийна инфраструктура 

- Закон за чужденците и Правилника за неговото прилагане 

- други актове, предложени от бизнеса и държавата. 
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Б) Промени в климата, енергетика 

 

8. Участие в обсъждането на промените в Закона за енергетиката (ЗЕ) 

и подзаконовите актове. 

9. Съгласуване на позиции и присъединяване към действията на 

Асоциацията на Организациите на Българските Работодатели (АОБР) за 

недопускане на нови участници при формиране и ръст на добавката „ЗКО” 

към цената на електроенергията. 

10.  Подкрепа на общи позиции на производителите на метали пред 

български и европейски структури при обсъждане и приемане на нови 

насоки за държавна помощ и промени в ЕСТЕ (2020-2030). 

- Участие при обсъждане на общоевропейски хармонизиран 

механизъм за компенсиране на директни и индиректните разходи.  

11.  Активно участие при формиране на политики и правила на 

свободния енергиен пазар, застъпничество за запазване на конкурентни 

цени на електроенергия и природен газ, за спиране на кръстосаното 

субсидиране и ненарушаване на конкурентната среда. 

12.  Участие като съорганизатори на Конференция „Чиста енергия и 

индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие”, събитие от 

програмата на МЕ за Българското председателство на Съвета на ЕС, с 

партньори от европейски и български организации на енергоинтензивните 

индустрии. 

 

В) Околна среда 

 

13.  Участие в работна група към МОСВ за обсъждане и подготовка на 

промени в Закона за опазване на околната среда,  с цел опростяване на 

процедурите и намаляване на сроковете за издаване на: 

- КПКЗ 

- Доклад за ОВОС 

- Доклад по СЕВЕЗО  

14.  Включване в работата на Експертния съвет по промени в климата 

към МОСВ, участие в обсъжданията на Националната стратегия за 

адаптация към изменението на климата и План за действие.  

15.  Координиране и съдействие за участие на металургичния сектор в 

събития на МОСВ, провеждани по време на Българското председателство 

на Съвета на ЕС: 
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- Европейски форум за еко-иновации „Екоиновации за качество на 

въздуха” - представяне на металургични фирми  

16.  Участие на представител на БАМИ в Междуведомствена работна 

група 20 „Околна среда” към МОСВ за хармонизация на българското 

екологично законодателство с това на ЕС. 

17.  Запознаване, информиране на фирмите  и организиране на срещи с 

отговорни държавните институции (МОСВ и МИ) по проблеми, свързани с 

европейското и българско законодателство в областта на: 

- чиста работна среда и контрол на риска, свързани с промени в  

CLP/REACH 

- класификация на сплави и отпадъците от тях за целите на кръговата 

икономика и безопасното рециклиране.   

 

ІІІ. Европейски партньори, търговска политика и 

международна дейност 

 
1. Продължаващо членство на БАМИ, респективно на фирми-членове 

в EUROMETAUX и EUROFER, участие в техните управляващи структури: 

Изпълнителния комитет, тематични групи.  

2. Планиране на общи действия, провеждане и участие в събитията от 

програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС:  

- провеждане на две конференции 

- посещения в предприятия (Стомана Индъстри и Аурубис) 

- съвместно участие в две събития на високо ниво от националната 

програма (НДК - по конкурентоспособност и по търговска политика)  

 

3. Тримесечни и годишни отчети за Еврофер и Световната асоциация 

по стомана за българското производство и реализацията на стомана, 

стоманени продукти и изделия от тях. 

4. Включване на БАМИ в обществени допитвания/консултации на ЕК 

по проекти на нови нормативни актове, които имат отношение към 

металургичната индустрия, препращане за запознаване и участие на 

български фирми. 

5. Регулярно информиране на членовете на БАМИ за промени в 

търговската политика на ЕС: мерки за търговска защита, Регламенти за 

ограничаване вноса на „конфликтни минерали”, споразумения за свободна 

търговия с трети страни, санкции срещу трети страни (Русия) и др.  
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6. Взаимодействие с компетентните национални структури (МИ, 

митници) за защита интересите на металургията при формиране на 

българските позиции, свързани с :  

- въвеждане, продължаване или прекратяване на действащи 

инструменти за търговска защита 

- искания за въвеждане на суспендирани мита/квоти за определени 

продукти и страни 

- подкрепа и действия за отстраняване на нелоялни практики в 

търговските отношения с трети страни. 

7. Запознаване и информиране за търговските политики и защита на 

пазара, които се въвеждат от САЩ, за тяхното въздействие и предлагани 

мерки за подкрепа на европейската/българска стоманена и алуминиева 

индустрия.  

8. Информиране на фирмите за организирани от МИ, респективно 

ИАНМСП на международни изложения, възможностите за участие и 

предлагана подкрепа за български МСП-изложители. 

9. Партньорство с австрийски организации на минно-металургичния 

сектор и EUMIKON, съдействие за участие на наши представители в 

организирани от тях събития. 

10. Сътрудничество с Търговския отдел на Австрийското посолство, 

участие в общи мероприятия в интерес на бизнеса на двете страни.  

ІV.  Образователна и социална политика 

А. Сътрудничество с национални и регионални образователни 

структури 

1. Подписване на план-програма за съвместна дейност през учебната 

2018 г. – 2019 год. с ХТМУ/ФММ, включваща:  

 - организиране на срещи и дискусии в предприятията по учебните 

програми на основните дисциплини и специалности, провеждане на част от 

обучението на производствените площадки (производство на мед, олово и 

цинк; производство на прокат); 

      - участие на водещи мениджъри от компаниите като лектори по 

определена от ФММ тематика; 

- организиране на Ден на металургичната индустрия, с презентации на 

БАМИ и фирми;  

-  представяне на фирмените стажантски програми и  възможности за 

реализация на студентите в металургичните предприятия.  

2. Включване на студенти и преподаватели в честването на 

професионалния празник „Ден на металурга”, присъждане на грамоти и 
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парични награди на изявени студенти по металургия и други инженерни 

специалности от ХТМУ и ТУ, София. 

3. Сътрудничество с Министерство на образованието, младежта и  

науката (МОМН) и Регионалните инспекторати по образование (РИО) за:  

 - Осигуряване на фирми-спонсори за провеждането на Националната 

олимпиада по техническо чертане през 2018 год., участие при 

награждаването на класираните на първите три места ученици; 

 - Координация и съдействие за провеждане на ученически конкурси на 

тема „Индустрията в моя град”: за региона на гр.Шумен и региона на 

Перник-Радомир. 

 

Б. Партньорство и съвместни действия със синдикални и 

работодателски организации 

 

1. Поддържане на контакти и партньорство с представителните 

организации на работниците и служителите на национално ниво – СФ 

„Металици” - КНСБ и НФ „Металургия” - КТ Подкрепа.  

2. Организиране на процедурите и започване на преговори за 

подписване на нов Браншов колективен договор (БКТД). 

3. Участие в заседанията на Отрасловия съвет за тристранно 

сътрудничество (ОСТС) и Отрасловия съвет по условия на труд (ОСУТ) 

към Министерството на икономиката, обсъждане на проблеми и промени в 

нормативни документи, свързани с металургичната дейност. 

4. Участие като партньори при изпълнението на проекти, 

финансирани от програми на ЕС за засилване капацитета на синдикатите 

при водене на социалния диалог, за запознаване с добри  практики между 

социални партньори от страни-членки и региона.  

5. Дискусия в рамките на Браншов съвет за социално сътрудничество 

(БССС) на поставени от фирмите въпроси, намиране на консенсусни 

решения.  

6. Активно взаимодействие с БСК при решаване на проблеми пред 

металургичния сектор и българския бизнес на национално ниво.  

7. Общи действия и сътрудничество чрез БСК с други работодателски 

организации от състава на АОБР (КРИБ, АИКБ и БТПП) за обсъждане и 

решаване на важни за индустрията проблеми, подкрепа при организиране 

на общи действия със синдикатите на национално ниво.  
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8. Партньорство и сътрудничество със сродни работодателски 

организации – БФИЕК, БКХП и БМГК, организиране на съвместни 

събития и подготовка на общи становища по важни за бизнеса въпроси.  

9. Участие в работата на УС на НТС по МДГМ, организиране на 

кръгла маса „Металургичните предприятия и индустрия в България”. 

Подпомагане и активно участие в работата на КСИСР към МИ, включване 

в състава на Секретариата на съвета, предлагане на дневен ред за неговото 

провеждане.  

 
V. Статистика, информационна политика, периодични 

отраслови издания 

 
1. Събиране, подготовка и изпращане на Еврофер и Световния 

институт по стомана на статистическа информация и тримесечни данни за 

производството и реализацията на българската стоманодобивна 

продукция, обработка за публикуване на интернет-страницата на БАМИ. 

2. Обобщаване на материали и статистически данни, получавани от 

външни партньори -  Еврометали, Еврофер и Световната асоциация  за 

производството и реализация на черни и цветни метали в ЕС и света.  

3. Подготовка, издаване и изпращане на членове и партньори  на 

годишното издание „Металургията в България през 2017 година” 

(български и английски език). 

4. Завършване на новата web-страницата на БАМИ, постоянна 

поддръжка и актуализация на съдържанието, разпространяване на новия 

електронен адрес до членове и партньори. 

5. Подготовка и разпространение на месечен Информационен 

календар за актуални събития с участие на фирми и представители на 

БАМИ, важни новини от страната и ЕС, предстоящи мероприятия в 

бранша; публикуване в уеб-страницата на български и английски език. 

6. Подготовка и разпространяване по заинтересовани експертни 

групи от състава на фирмите-членове  на периодични бюлетини: Пазар на 

труда. Трудово и осигурително право и Околна среда (актуални за бранша 

извадки от бюлетини на БСК).  

7. Организиране на годишната среща на ПР-Комитета по 

информационна и комуникационна политика и членове на УС на БАМИ с 

журналисти от печатни и електронни медии.  
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8. Изпращане на регулярна информация за организирани от външни 

институции събития - конференции, кръгли маси, изложения и други, 

представляващи интерес за фирмите-членове. 

 

9. Включване с доклади и презентации в провеждани на национално 

или секторно ниво срещи, конференции, кръгли маси по подходяща за 

металургията тематика, с цел по-широко обществено запознаване със 

сектора и българската индустрия. 

 

 10. Поддържане на контакти с национални и регионални медии, 

участие в предавания, представяне на материали за публикуване и 

запознаване с постиженията на металургичния отрасъл и отделни 

предприятия.  

11. Участие в организацията и провеждането на годишното честване 

на националния професионален празник „Ден на металурга”.  

 

 

 

 

 

Приети на 17 май 2018 год. от годишното Общо събрание на БАМИ 

 

 

 

 


