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 НАЧАЛО: 

     - Учредена през 1991 год. като сдружение на работодателите  

     от металургичната индустрия и съпътстващите дейности 

 ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО:  

  - Членове на БАМИ са фирми от икономически сектори: 

 производство на блоков метал, отливки и прокат 

 производство на метални изделия 

 огнеупорни изделия и спомагателни материали 

 обслужваща  и търговска дейност  

  - Собственост на капитала – 100% частен 

 ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕЗ 2015 г.: 

 -  Брой заети лица  – 12 000 души 

 -  Произведена промишлена продукция – 7 412 млн. лева 

 -  Износ на метали и метални продукти – 6 127 млн. лева 
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ 



ЧЛЕНСТВО В СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ: 

EUROFER 

EUROMETAUX 

WSA (World Steel Association) 

 БСК 

ВОДЕЩИ МЕТАЛУРГИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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• “Аурубис” АД 

• “КЦМ” АД 

• “София Мед” АД 

• “Алкомет” АД 
• “Етем България” АД 

Цветна 
металургия 

• “Стомана Индъстри” АД 
• “Промет Стиил” ЕАД 

• “ВМВ – Метал”  ООД 

• “Берг Монтана Фитинги” АД   

Черна 
металургия 
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В резултат от икономическия преход от края на ХХ-ти и началото на ХХІ-ви век  

и световната икономическа криза  в черната металургия настъпват промени: 

1990 - 2005 – колебания и спад в производството на стомана, секторът изпълнява     

                       програми за преструктуриране. 

2007- 2015 – производството на стомана спрямо 1990 г. намалява почти 5 пъти,  

                      на прокат от черни метали – 3 пъти; закрити са металургични       

                      мощности  (Кремиковци, Хелиос Металург) 

ЧЕРНА МЕТАЛУРГИЯ (хил. тона) 



Производството на цветни метали се развива успешно. 

За посочения период производството на анодна мед се увеличава над 6 пъти, 

на електролитна мед –  почти 10 пъти. 

Производството на олово и цинк е устойчиво, с тенденция да расте. 
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ЦВЕТНИ МЕТАЛИ (хил. тона) 
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ПРОКАТ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ЦВЕТНИ МЕТАЛИ (хил. тона) 

Проведената първична приватизация  се отрази негативно на предприятията за 

преработка на цветни метали на медна и алуминиева основа; почти преустановиха 

производствената си дейност. 

След вторична приватизация и мащабни инвестиции в преструктуриране и нови 

мощности днес се развиват устойчиво и успешно, реализация основно на 

външните пазари.  
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ДЯЛ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕТАЛИ В 

МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ НА ЕС 
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 България има висока специализация в производството на 

блокови метали (мед, цинк, олово) и прокат от цветни 

метали и сплави.  

 Произведената продукция в цветната металургия 

надвишава 3 млрд.евро/година. 

  България на 9-то място от страните-членки на ЕС(28) 

 Най-големи инвестиции: 
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“Аурубис България” АД – 1 млрд. лева           

“КЦМ” АД – над 500 млн. лева      

 “София Мед” АД – над 300 млн. лева 

“Алкомет” АД – 150 млн. лева 

“Етем България” – 85 млн. лева 

БЪЛГАРСКИТЕ ЦВЕТНИ МЕТАЛИ В ИНДУСТРИЯ НА ЕС 
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

 ПРЕД БЪЛГАРСКАТА И ЕВРОПЕЙСКА ИНДУСТРИЯ 

 Либерализиран /свободен/ европейски пазар; силен конкурентен 

натиск на стоки от трети страни при неравнопоставени условия за 

производството и  труд. 

 Изпълнение на високи екологични и трудови стандарти. 

 Ръст в цени на енергоносители от изпълнението на политиките на 

ЕС по промените в климата.  

 Труден достъп до суровини от трети страни и високи цени 

 Недостиг на квалифицирана работна ръка, липса на млади хора      

породи  непривлекателност на професиите. 

 Забавен икономически растеж в ЕС и света, намалено потребление 

на метали.  
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ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТИ ПРЕЗ 2017 

 Реформа на ЕСТЕ – изменение на Директива 2003/87/ЕО с 

цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и 

на нисковъглеродните инвестиции. 

 Модернизиране на мерките за търговска защита (TDI) и 

признаване Китай със статут на пазарна икономика – 

упростени процедури, съкратени сроковете, увеличен размер 

на допълнителните (временни) мита при дъмпинг или 

субсидиран внос. 

 Енергиен съюз, зимен енергиен пакет – регулаторни 

промени в електроенергийния пазар, нови цели за енергийна 

ефективност и възобновяема енергия. 

  Кръгова икономика и промени в Директивата за 

отпадъците. 



The EU Circular Economy: why metals matter   
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https://www.youtube.com/watch?v=oaJ_nPCKEWw
https://www.youtube.com/watch?v=oaJ_nPCKEWw
https://www.youtube.com/watch?v=oaJ_nPCKEWw


 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

кра
й 

Политими Паунова 

Българска асоциация на металургичната индустрия 
web: www.bcm-bg.com 

 

Задача на социалните партньори е да 
осъществяват постоянен диалог, да се 

информират и консултират за политиките и 
тенденции в европейското законодателство, 

които са от съществено значение за бъдещото 
развитие на металургичните предприятия в 
страната и тяхната конкурентоспособнот! 

 

http://www.bcm-bg.com/
http://www.bcm-bg.com/
http://www.bcm-bg.com/

