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 ОСНОВНИ ЦЕЛИ, БАМИ  2019 

 

 

ВИЗИЯ  

- Да работи за устойчиво развитие на металургичната 

индустрия, да  допринася за иновативна и конкурентна 

българската икономика, която създава висока добавена 

стойност в полза на цялото общество 

 

 

МИСИЯ  

- Да бъде гласът на българската металургия пред 

националните, европейските и международни 

институции.  

- Да работи за висок престиж и позициониране на 

металите и металните продукти като основен 

компонент от съвременната икономика, важен елемент 

по веригата на производство в новия дигитален свят.  

 

 

СПОДЕЛЕНИ ОТГОВОРНОСТИ 

- Грижа за околната среда, за хората и обществото 

- Иновации и създаване на висока добавена стойност 

- Отчетност и прозрачност към всички заинтересовани 

страни 

- Почтеност и стабилност в управлението 

- Ефективност и ползи по цялата верига на производство и 

съпътстващи дейности 
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НАСОКИ, ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ 

 

І. Административна дейност и обслужване  

 

ІІ. Индустриална политика и устойчивост 

 

      А. Конкурентоспособност и развитие 

  Б. Промени в климата, енергетика 

 В. Околна среда, здраве и безопасност (EHS)  

 

ІІІ. Европейско/международно сътрудничество, търговска 

политика 

 

ІV. Образование, пазар на труда и социална политика 

 

 А. Сътрудничество с национални и регионални 

образователни структури, с местни власти  

 Б. Социална политика, партньорство с работодателски и 

синдикални организации 

 

 V. Информационна политика, отраслови издания 
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І. Административна дейност и обслужване 

1. Административно, кадрово и финансово осигуряване на 

изпълнението на основните цели, задачи и решения на Общото събрание и 

Управителния съвет за 2019 г., постигане на:    

 - висока събираемост на членския внос в размер и срок, съгласно 

приетото от Общото събрание разпределение по фирми, постоянен контрол 

и спазване на бюджетните разходи; 

- добра подготовка и провеждане на заседанията на Управителния 

съвет, участие и контрол в изпълнението на взетите решения;   

- организиране на дейността по заверка на сертификати за произход, 

нейното кадрово и материално осигуряване, с цел качествено изпълнение 

на услугата за потребителите-членове на БАМИ; 

   -  проучване и контакти с фирми за приемане на нови членове. 

2. Организиране работата на тематичните комитети към БАМИ и 

провеждане на работни срещи с експерти от фирми-членове за обсъждане 

на теми и проблеми в бранша, изготвяне на становища и план за решаване. 

3. Провеждане  на срещи с представители на държавни институции, 

правителствени и неправителствени организации за: 

- запознаване с позициите на бранша по важни теми и политики; 

- застъпничество за отразяване на становищата и предложенията на 

бранша в проектите за промени или нови нормативни документи.  

4. Участие в организацията/провеждането на национални, европейски и 

международни събития за популяризиране на постиженията и устойчивото 

развитие на металургията, за нейното присъствие на индустриална карта на 

България и ЕС.  

5. Активно участие в обществени, консултативни и експертни съвети 

към министерствата и други държавни структури. 

6. Изпращане на информационни материали по теми от общ интерес, 

подготовка и разпростряняване на собствени периодични издания и 

календар за проведени и предстоящи събития.  

7. Провеждане на  информационна и комуникационна политика за 

повишаване на обществения престиж на металургичната индустрия на 

регионално, национално и европейско ниво, за растящата роля на металите 

в дигиталния свят.  

8. Съдействие пред медии и фирми за установяване на преки контакти, 

предоставяне на информация за предприятията и тяхното развитие. 
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I.Индустриална политика и устойчивост 

 1. Включване в национални и международни събития за информиране 

и популяризиране на постиженията на металургичната индустрия, важната 

и неотменима роля на металите, като част от решенията за устойчива 

дигитална икономика. 

 - Участие в срещи на европейско ниво (Еврофер, Еврометали) с 

представители на организации от стоманодобива и производството на 

цветните метали, формиране на общи политики. 

 2. Постоянна и на всички нива защита на интересите на 

производителите от металургичната индустрия и запазване на нейното 

водещо място в българската икономика.  

А.Конкурентоспособност и развитие 

 1. Подкрепа на кръговата икономика и политиките за ефективно 

използване на ресурсите 

 - Участие в процедурата на оценка на въздействието и новите 

законодателни предложения по Регламент за превозване на отпадъци – в 

рамките на РГ20 към МОСВ и в партньорство с Еврометали; 

 - Участие  като съорганизатори в национална кръгла маса за кръговата 

икономика като фактор за устойчиво развитие на добивната 

промишленост, металургична индустрия и строителството; 

 - Включване в инициативите на ЕК по планиране на Пакета Кръгова 

икономика 2.0, за качествено рециклиране и достъп на индустрията до 

вторични ресурси (МОСВ, Еврометали, представители в ЕК/ЕП). 

 2. Действия/застъпничество пред национални и европейски структури 

за разглеждане на целите на нисковъглеродната икономика паралелно с 

политиките за потенциално опасните метали 

 - Запазване на статута на металното олово по Регламента REACH/CLP 

 - Участие в процеса на оценка от ЕК на Директивата за батериите, вкл. 

при оценка за нейното въздействие и подготовката на нова Директива. 

 3. Запознаване с регулациите и политиките по химикалите, 

продуктите и отпадъците, действия за отстраняване на припокриващи се 

мерки или за отпадане поради непропорционални за бизнеса въздействия.  

 4. Следене на годишните национални програми от структурните 

фондове на ЕС, информиране на фирмите-членове за открити процедури и 

участие с проекти. 

  5. Подкрепа със становища и участие в обществените обсъждания на 

инвестиционни предложения и проекти за строителство на нови обекти и 

иновации в предприятията от металургията и съпътстващите производства.   
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Б.  Промени в климата, енергетика 

1. Запознаване и участие в процедурите на ЕК по оценка/преглед и 

актуализация на “Правила за ЕСТЕ” с цел въвеждане от държавите-членки 

на схеми за финансова помощ за индустрията поради ръста в цените на 

електроенергията (Еврометали).  

2. Участие в Работна група към Министерството на икономиката за 

анализ и предложение на финансов механизъм за компенсиране на 

индиректните разходи за емисии на парникови газове в цената на 

електроенергията за отрасли, изложении на значителен риск от «изтичане 

на въглерод» 

- Подготовка на проект на ЗИД на Закона за ограничаване 

изменението на климата за предоставяне на държавна помощ за 

индиректни разходи за електроенергия  

- Подготовка на проект на Наредба за подпомагане на предприятия, за 

които е преценено, че са изложении на значителен риск от «изтичане на 

въглерод»  

3. Застъпничество пред българските депутати в ЕП за разработване и 

приемане на «Стратегия за декарбонизация на ЕС2050», основана на 

кръгова икономика, индустриална симбиоза и устойчива 

конкурентоспособна индустрия.  

4. Информиране на предприятията по актуализирания списък на 

сектори, включените в ЕСТЕ, за промени в Директива 2003/87/ЕС за 2021 - 

2030  и разработваните преходни правила за хармонизирано безплатно 

разпределение на квоти за емисии (чл.10а), валидни за целия ЕС.  

5. Партньорско участие в Конференция „Индустриален триатлон: 

Климат, Eнергетика и Oколна среда” 2019, организатор БФИЕК. 

6.  Сътрудничество с национални/браншови организации за общи 

политики и мерки по развитието на енергиен пазар, енергийната борса, за 

сигурни и на конкурентни цени доставки на енергоносители.  

- Провеждане на среща с БФИЕК и съгласуване на общи действия по 

проблемите в енергетиката и политиките по промените на климата. 

- Участие като партньор на ИК ”Средногорие” в годишната 

Конференция „Индустрия, Климат, Енергетика 2019”. 

В. Околна среда, здраве и безопасност  

1. Запознаване с  предложенията на ЕС за промени в екологичното 

законодателство и политиките по химикалите (REACH/CLP), 

застъпничество в полза на металургичната индустрия и запазване на 

конкурентоспособността (МОСВ, Еврометали) 
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- Провеждане на среща в МОСВ за подкрепа на индустрията, 

отчитане на националните интереси при съгласуване на промени в 

Регламента и включване на нови съединения на цветни метали, без 

неоспорими доказателства и констатации за вреди.  

2. Подготовка на становище до МОСВ по проект на Световна банка 

относно Стратегия за чистотата на атмосферния въздух. Съгласуване с 

производителите на възражения по предложената Методология за 

определяне на емисии от серен диоксид (КЦМ и Аурубис България).  

 

3. Запознаване със Закона за хората с увреждания и Правилника за 

неговото прилагане, подготовка и изпращане на предложения за промени. 

- Участие на представител на БАМИ при обсъждането на проекта на 

национално ниво; 

- Организиране на среща с представители на МТСП, запознаване и 

обсъждане на предложения по проекта на Правилник за прилагане на ЗХУ, 

свързани със специфичните условия на труд. 

 

4. Участие на представител на БАМИ в Междуведомствена работна 

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

екологично законодателство с това на ЕС. 

 

5. Подготовка на становища по ОВОС за производствени обекти и 

експертно участие при тяхното обществено обсъждане, в защита на 

интересите на металургичните производства и предприятия-членове. 

6. Запознаване с промените в референтните документи за НДНТ, 

информиране на заинтересованите фирми за тях. 

 

 

ІІІ. Европейско/международно сътрудничество, търговска 

политика 

1. Активно членство в Eurometaux и Eurofer, участие в текущата 

работа, в управителни органи и общи събития 

- В Изпълнителния Комитет на Eurometaux (Председател на БАМИ) 

- В Комитет „Енергетика и промени в климата”  

 

2 . Подготовка и изпращане на информация до Eurofer и World Steel 

Association (WSА)  

- Тримесечни и годишни отчети за българското производство и 

реализацията на стомана, стоманени продукти и изделия от тях 

-  Периодична актуализация на даните за капацитета на българските 

производители на стомана и стоманени продукти – по фирми. 
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3. Включване на БАМИ в обществени допитвания/консултации на ЕК 

по проекти за промени или нови нормативни актове, които имат 

отношение към металургичната индустрия, препращане за запознаване и 

препоръка за самостоятелно участие на български производители. 

4. Сътрудничество с Търговския отдел на Австрийското посолство, 

участие на членове на БАМИ в бизнес-среща с австрийски производители, 

посещение в металургично предприятие. 

5. Периодични справки и анализи за реализацията на метали,метални 

продукти и суровини, износ и мерките за защита от изкривяване на 

пазарните механизми в трети страни и нелоялен търговски обмен. 

6. Запознаване и информиране на фирмите за нови търговски 

споразумения с Чили, Сингапур, Южноамерикански общ пазар; влизане в 

сила на СЕТА и ЕС-Япония, „ЕК-Китай стратегическа перспектива” и др. 

7. Разпространяване на информация за въвеждани от САЩ нови мерки 

и тарифи върху вноса за стоки от ЕС и реципрочните действия на ЕК, 

тяхното влияние върху металургичната индустрия (стомана, алуминий).  

8. Информация и действия на ЕС за осигуряване на суровини от 

„конфликтни” райони – подготовка на Методология и Регламент, Портал 

на ОИСР за рискове по веригите на доставки на природни ресурси. 

9. Информиране на фирмите за организирани от МИ, респективно 

ИАНМСП на международни изложения, възможностите за участие и 

предлагана подкрепа за български МСП-изложители. 

 

ІV.  Образование, пазар на труда  и социална политика 

А. Сътрудничество с национални и регионални образователни 

структури, с местни власти  

1. План-програма за сътрудничество с университетите-асоциирани 

членове на БАМИ:  

•  ХимикоТехнологичен и Металургичен Университет/ФММ 

1.1. Регионални ученически конкурси «Индустрията в моя град»: 

    - гр. Радомир - ХТМУ, БАМИ, ЛКМК, Община, РИО;   

- гр. Шумен – ХТМУ, БАМИ, АЛКОМЕТ, Община, РИО; 

1.2. Представяне на фирмените стажантски програми  

1.3. Участие в организираните Дни на кариерата 

1.4. Награждаване на отличени студенти от ФММ по повод 

професионалния празник «5 ноември - Ден на металлурга». 
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• Технически университет / МТФ, гр.София 

1.6. Участие на фирми в Дни на кариерата 

1.7. Организиране на традиционно спонсорство на XXXV Национална 

олимпиада по техническо чертане (Металко, Аурубис, КЦМ, Алкомет) 

1.8. Участие в националното честване на Ден на металурга и награждаване 

на отличени студенти от МТФ 

 

Б. Социална политика, партньорство с работодателски и  

синдикални организации 

1. Активно участие в подготовката и обсъждането на промени в Кодекса на 

труда,  включване на представител на БАМИ в националната работна 

група към МТСП (от квота на БСК). 

 

2. Постоянни контаки и взаимодействие с БСК, участие на Председателя 

на УС на БАМИ в Управителния съвет на БСК.   

 

3. Сътрудничество чрез БСК с АОБР (КРИБ, АИКБ, БТПП), с браншови 

работодателски организации по важни за индустрията проблеми, за общи 

позиции, мерки и действия за тяхното решаване. 

 

4. Участие в Отрасловия съвет по условия на труд (ОСТС «Металургия»)  

към Министерство на икономиката, обсъждане на годишния доклад/анализ 

на ИА «ГИТ» за условията на труд в металургичните производства. 

 

5. Постоянни контакти и добро партньорство с национално 

представителните организации на работниците и служителите от 

металургията – СФ «Металици», КНСБ и НФ «Металургия», КТ Подкрепа. 

 

6. Завършване на преговорите и подписване на нов Браншов колективен 

трудов договор 2019-2020,  на открито заседание на Отраслов съвет за 

тристранно сътрудничество «Металургия» към МИ. 

 

7.   Включване като партньори на СФ»Металици», КНСБ в изпълнението 

на финансирани от ЕК проекти за засилване капацитета на синдикатите в 

социалния диалог и водене на преговори с работодателите: 

- Европейзация на социалния диалог в страни от Балканския регион (7уч.)  

- Обучение по И&К на ниво предприятие (10 уч.).  

 

8. Включване  в Национален семинар «Пряко работническо участие – 

европейски опит и приложение в България», съвместен проект на 

КНСБ/БСК 
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V.Информационна политика, отраслови издания 

1. Подържане на web-страницата на БАМИ, постоянна актуализация 

на съдържанието, включване на информация за дейности и проведении 

събития от БАМИ и фирми-членове. 

2. Ежемесечно издаване и разпространяване на Информационен 

календар  за проведени с участие на БАМИ събития, за предстоящи 

национални и европейски мероприятия, български и английски език.  

3. Подготовка и разпространяване на периодични бюлетини по 

актуална за бранша тематика Околна среда и Пазар на труда.Трудово и 

осигурително право (от материали на БСК за последни публикации в 

национални и регионални медии). 

4. Предоставяне на информация на външни партньори и медии, чрез 

интернет страницата или индивидуално за показателите в сектора, за 

инвестициите и развитието на фирмите.  

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

годишното издание „Металургията в България през 2018 година” 

(български и английски език). 

6. 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.  

7. Изпращане на регулярна информация за организирани от външни 

партньори и държавни структури  събития - конференции, кръгли маси, 

изложения и други, представляващи интерес за фирмите-членове. 

 

8. Участие с презентации и доклади в подходящи събития за 

популяризиране успехите на металургичната индустрия, повишаване 

престижа на  металургичната професия и планираните нови инвестиции за 

устойчиво развитие.  

 

9. 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 „5 ноември - Ден на металурга”.  

 

 

Приети на 27 юни 2019 г. от Общото събрание на БАМИ 


