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І. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
✓ По дейността на Управителен съвет и помощните 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
✓ Подготвени и изпратени информационни материали за актуални теми,
проведени и предстоящи събития:
- Месечен Информационен календар - 12 броя
- Бюлетин Околна среда
- Бюлетин Пазар на труда. Трудово и осигурително право
✓ Заверени сертификати за произход – 392 броя, стойност 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 – участие в открито заседание и представяне
на металургичната индустрия
НС, Комисия по енергетика – Бъдещето на АЕЦ «Белене»
✓ Участие в конференции, кръгли маси, семинарии
Организатори/спонсори на 2 мероприятия на ЕК, от плана на Българското
председателство на Съвета на ЕС:
- Проведена конференция, включване в работата на редовното
заседание на Съвет по конкурентоспособност,
- Участие в РГ по търговия, посещение в металургична фирма
Съорганизатори/участници – 12 мероприятия, вкл. на европейско ниво
✓ Финансова дисциплана и събираемост на членския внос
към 31.12.2018 год. – 87,6 %
към 31.03.2019 год. – 98,5 %
✓ Участие в управителните органи и в дейността на национални и
европейски организации-партньорски на БАМИ
- Член на Управителния съвет на БСК - Председателят на УС на БАМИ)
- Член на Изпълнителния комитет на EUROMETAUX - Председател на
УС на БАМИ
- Участие в Комитета по стомана към ОИСР (Председател на БАМИ)
- Член на Управителен съвет на НТС по МДГМ (Изп.директор на БАМИ)
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✓ Регулярно информиране на фирмите за процедури и условия за
кандидатстване по ОП, финансирани от структурните фондове на ЕС.
✓ Посещения на изпълнителните структури на БАМИ в предприятия,
запознаване с нови мощности и технологии:
Промет Стиил ЕАД – честване на 30 годишен юбилей
КЦМ АД – запознаване с производството на благородни метали
ЗГП ООД –мощности за поцинковане в гр.Пловдив
Рефран ЕООД – производствена площадка в Елин Пелин, нова
контролно-измерватерна апаратура.

ІІ. ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА,
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
✓

По Програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС

• Програма на Министерството на икономиката (вкл.спонсорство)
- Участие в неформално заседание на Съвета по конкурентоспособност,
Конференция „Иновации за конкурентоспособност. Базовите индустрии –
двигател за растеж”, пленарен доклад и представяне на заключителен
документ (БФИЕК, БКХП, Eurometaux, Eurofer)
- Заседание на Работна група по търговски въпроси към Съвета на ЕС,
участие с пленарен доклад (Eurofer-Аспекти на търговска защита на САЩ),
посещение в „Стомана Индъстри” АД, вечеря за членове на РГ и гости.
• Програма на Министерството на енергетиката
- Конференция “Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за
устойчив растеж”, съпътстващо събитие преди неформалния съвет по
енергетика към Съвета на ЕС (БФИЕК)
• Програма на Министерството на околната среда и водите
- 21-ви Европейски форум за Еко-иновации: Екоиновации за качество на
въздуха, представяне на добри практики и постижения на КЦМ и АУРУБИС
✓ БАМИ се включи в инициативата на 130 индустриални сектора на ЕС,
подкрепи и подписа Манифест „Да поставим индустрията в основата
на бъдещето на ЕС!”
✓ Под патронажа на Председателя на Комисията по икономическа
политика към 44-то НС се проведе среща с депутати-членове на комисията
на тема:
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„Базовите индустрии и икономическото бъдеще на България.
Металургията – с иновативна визия и двигател за устойчив растеж“.
Проблемите за устойчивото развитие, климата и кръговата икономика,
енергетиката и трудовото законодателство бяха представени от БАМИ,
Аурубис България и КЦМ 2000.
А. Законодателство, бизнес-среда
✓ Запознаване с нормативни документи и участие в работни групи в
процеса на подготовка и обсъждане на проекти:
• Към Министерството на околната среда и водите
- ЗИД на Закона за опазване на околната среда, приемане на обединена
процедура по ОВОС, Комплексно разрешително и/или Доклад за
безопасност за производства с висок риск;
- Промени в Методика за разработване на КПКЗ
•

Към Министерството на труда и социалната политика

- Закон за хората с увреждания, застъпничеството на БАМИ и
работодателски организации, приети алтернативни за бизнеса решения
- Наредба за работното време, почивките и отпуските
- Закон за чужденците и Правилник за неговото прилагане (трудова
миграция и признаване на документи за правоспособност)
- Кодекс на труда, участие в РГ (квота БСК), застъпничество за промени в
параметри, като извънреден и нощен труд, категоризация, отпуск и др.
В. Промени в климата, енергетика
✓ Включване в проведени обсъждания на политиките по промени в климата
и постигане на националните цели в областта на енергетиката
- Подготвени и изпратени становища до МИ, МОСВ и ЕП относно промени
в ЕСТЕ след 2020 г., съгласуване на списък на засегнатите сектори,
застрашени от “изтичане на въглерод”;
- Писмо за подкрепа на предложението на европейската металургия за
въвеждане на общоевропейски хармонизиран механизъм за компенсиране
на директни и индиректни разходи;
- Изпратено общо становище на базовите индустрии по дългосрочната визия
за развитие в сектор „Енергетика“ и бъдещето на въглищните централи,
възражение по административно прехвърляне на разходи за емисии към
цените на електроенергията и покриване на загуби в енергетиката чрез цена
Задължения към обществото.
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- Обсъждане на промени в Наредба за ВЕИ и предложение за включване на
когенерациите, т.н. кафява компонента в такса „задължение към
обществото“;
- Участие на представител на БАМИ в ЕС към МОСВ по промени в
климата, обсъждане на Национална стратегия за адаптация към изменението
на климата и План за действие.
✓
Застъпничество пред държавни и регулаторни органи за сигурни
доставки на енергийни ресурси на достъпни и конкурентни цени
- Срещи в Булгаргаз и МЕ с участие бизнес-организации, в резултат са
отменени неприемливи текстове в договорите за доставка на природен газ;
- Изпратено 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.
В. Околна среда
✓
Участие на представител на БАМИ в РГ 20 към МОСВ (квота БСК) за
хармонизиране на българското законодателство с това на ЕС.
✓
Регулярно запознаване с промените в нормативни документи,
информиране на предприятията и организиране срещи с отговорни
институции в подкрепа на индустрията, в т.ч.
- подготвено становище с възражения относно промени в Директива
37/2004 за многократно намаляване на кадмий (Cd) в работна среда,
неотговарящо на НДНТ; изпратено до МТСП, до представителя в ЕК и
Eurometaux за отпадане на промените.
- Организирана и проведена среща в МОСВ, представена е официална
позиция и обосновка за отрицателен вот от страна на българското
представителство в Комитета по REACH към ЕК по предложение за
включване на четирите оловни субстанции в процеса на разрешителен
режим (Приложение ХІV Authorization), има положително решение.

ІІІ. ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТНЬОРИ, ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА И
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
✓ Задълбочава се сътрудничеството с EUROFER и EUROMETAUX,
Генералните директори участваха в проведените събития на БАМИ по
време на Българското председателство на Съвета на ЕС
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- Изнесени два доклада на конференцията по конкурентоспособност;
- Изготвен Пленарен доклад за заседанието на РГ по търговски въпроси;
- Подготвено и представено на делегатите от страните-членки Ключово
послание за необходимостта от всеобхватна дългосрочна
индустриална стратегия на Европа;
✓ БАМИ подготвя и изпраща всяко тримесечие и годишен обобщен отчет
до EUROFER и World Steel Association (WSА) с данни за производството и
реализацията на стоманени продукти по видове и направления за износ.
✓ Подържат се постоянни контакти с Търговския отдел към Посолството на
Австрия в България, работим по:
- осъществяване на контакти с български производители от
металургичния сектор (ЛКМК, Радомир)
- включване с представители в бизнес-срещи и мероприятия при
посещение на президента на Австрия в България.
✓ Своевременно се уведомяват заинтересованите фирми за решенията на
САЩ по мярка 232 относно защитните мита при внос на стомана и
алуминий, като и за реципрочните мерки за мита върху вноса в ЕС на 200
вида стоки от промишлен и селскостопански характер;
✓ Работим активно с националните и европейски структури за защита на
европейския пазар на стомана, застъпваме се пред тях за приемане на
позитивна за бизнеса позиция.
✓ Информира членовете и съгласува правилата за произход на стоки,
съгласно подписано от ЕС Средиземноморско търговски споразумение.
✓ Осъществява контакти и взаимодействие с представители на МИ по
въпросите на търговските споразумения, защитни/ограничителни мерки
при търговия с трети страни, изпраща становища за подкрепа на
българските производители и местния пазар от нелоялни търговски
практики.
✓ Председателят на УС на БАМИ участва в заседанията и работата на
Комитета по стомана към ОИСР, в качеството на упълномощен
представител на България в този комитет.
✓ Постоянно се изпраща информация за предстоящи международни
изложения и конференции, запознават се с условията за участие в тях.
✓ Продължават действията по прилагане на Регламента за „конфликтни
материали”, ограничаващ вноса от рискови региони; следят се процедурите
и сроковете за изпълнение.
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ІV. ОБРАЗОВАТЕЛНА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
А. Сътрудничество с национални и регионални
образователни структури
✓ Дейности и сътрудничество с ХТМУ/Факултет по „Металургия и
Материалознание”, проведени съвместни събития:
- Организиран и проведен регионален ученически конкурс в гр.Шумен,
съвместно с РИО, община Шумен и домакин „АЛКОМЕТ” АД;
- Организиран ученически конкурс в гр. Перник, спонсор „Стомана
Индъстри” АД (заключителен етап и връчване на награди през 2019 г.)
- Участие на фирми в Дни на кариерата
- Съвместно участие на фирми и преподаватели в кандидат-студентската
кампания по региони и училища
- Участие в националното честване на Ден на металурга, връчени награди
на 3-ма отличени студенти по специалност „металургия”
- БАМИ и металургичните компании представиха становища и участваха в
комисията на МОН за акредитацията на ХТМУ
✓ Партньорство с МОН/ТУ, София-Факултет по машиностроене/
- Участие при връчването на награди от проведена ХХХV Национална
олимпиада по техническо чертане (спонсори Аурубис България АД,
Металко България ЕАД, КЦМ 2000 АД и Алкомет АД)
✓ Сътрудничество с ТУ,София/Машиностроителен Факултет
- Фирми се включиха в проведените Дни на кариерата
- Връчени бяха награди от БАМИ на 2-ма отличени студенти за Деня на
металурга, на празника присъстваха преподаватели и студенти.
✓ В рамките на съществуващото партньорство с МТСП се обсъди и
съгласува списък на защитените професии и включването на
металургични специалности в тях.

Б. Партньорство и съвместни действия със синдикални
и работодателски организации
✓ Провеждат се регулярни срещи с представители на ръководствата на
СФ ”Металици”,КНСБ и НФ ”Металургия”,КТ Подкрепа за обсъждане на
теми и въпроси от взаимен интерес и имащи отношение към състоянието и
развитието на металургичния сектор.
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✓ През ІV-то трим. на 2018 г. стартираха преговорите за подготовката
на проект на нов Браншов колективен трудов договор (БКТД).
✓ Браншовият Съвет за Социално Сътрудничество (БССС) постигна
споразумение относно възникнал спор в социалния диалог между
синдикати и работодатели в „Промет Стиил” ЕАД.
✓ Представители на БАМИ участват с презентации в работни срещи с
международни партньори на СФ”Металици” по проекти на ЕК за
информиране, консултиране и социален диалог на ниво бранш/фирма.
✓ На организиран от БСК и КНСБ Национален семинар „Пряко
работническо участие – европейски опит и приложение в България” бяха
представени добри фирмени практики.
✓ Съвместно с БСК се обсъди законодателството за придобиване и
признаване на правоспособност за определени професии при наемане на
работници от трети страни, с цел формиране на предложения за промени.
✓ Представител на БАМИ активно участва в работните групи на БСК,
които на национално ниво обсъждат предложения за промени в трудовото
законодателство (Представител на Стомана Индъстри, Председател на
Комитета по Социална политика и сътрудничество със синдикати).
✓ Установено е постоянно и активно сътрудничество и участие в
мероприятия, организирани от БМГК, БКХП, БФИЕК, БАР, АИКБ,
ИК”Средногорие”. Такива проведени форуми и конференции са:
- „Европейски минен форум 2018”
- „Превенция срещу корозия”
- „Индустрия и енергетика”
- „Енергийна ефективност в индустрията”
- „Кръгова икономика и околна среда”
- „Биоикономиката – инструмент на кръговата икономика”
- „Бизнес и висше образование”
✓ Съвместно с НТС по минно дело, геология и металургия, ХТМУ и МГУ
„СВ.Иван Рилски” се организира и проведе кръгла маса „Металургичните
предприятия и индустрия в България”. Металургичната индустрия
представи своите технологични и производствени успехи, визията за
устойчиво развитие.
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V. СТАТИСТИКА, ИНФОРМАЦИОННА ПОЛИТИКА,
ПЕРИОДИЧНИ И ОТРАСЛОВИ ИЗДАНИЯ
✓ Подготвя се информация за българското производство и реализацията на
стомана, стоманени продукти и изделия от тях, по тримесечия и годишни
данни –изпраща се до членовете на БАМИ, на Еврофер и на Световната
асоциация по стомана (WSA).
✓ Проучват се материали с данни за стоманодобивния сектор в Европа и
света – тази информация с анализ се изпраща до членовете за ползване при
подготовка на доклади и презентации.
✓ Изпълнителната структура подготвя единствено по своя характер
Годишно издание „Металургията в България”, което включва подробни
данни за производството, реализацията, мястото на бранша в икономиката
на България, Европейския съюз и света. Годишникът се превежда и
разпространява и на английски език.
✓ Продължи разпространяване на месечен „Информационен календар” за
проведените важните мероприятия и събития през съответния месец, както
от дейността на БАМИ, така и за тези в ЕС.
✓ Редовно се актуализира новата Web-страницата на БАМИ с данни и
анализи за производството, публикации за предстоящи и бъдещи събития,
новини и материали за фирми – наши членове.
✓ Регулярно се изпращат на фирмите предложения за сътрудничество и
контакти с външни производители или потребители на металургична
продукция, за провеждани семинари, обучения, промишлени изложения
и условията за участие в тях.
✓ Започна подготовката и разпространяването до всички фирми на
периодични бюлетини „Околна среда” и „Пазар на труда. Трудово и
осигурително законодателство”, които включват актуални публикации в
национални и регионални медии.
✓ Професионалният празник „5 ноември-Ден на металурга” беше
организиран в „Аурубис България” АД, фирмата стана основен спонсор и
домакин на тържеството. Управителният съвет благодари на ръководството
на Аурубис за изключителната организация и високото ниво на проведения
празник.
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