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За БАМИ

Българската асоциация на металургичната индустрия
(БАМИ) е учредена през 1991 год. като сдружение на
работодателите от металургичния сектор и съпътстващите
производства и дейности
Членове на камарата : - 41 броя юридически лица

- 3 броя асоциирани
университети

Разпределение на фирмите по дейности : 
- Производство на метали, прокат и изделия - 18 фирми
- Огнеупорни изделия и материали – - 6 фирми
- Ремонтна дейност, търговия и др.                   - 17 фирми
Собственост на капитала - 100 %  частна собственост
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ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Да представлява и защитава интересите на своите членове
пред държавните, обществени и международни организации и
пред синдикатите. 
Да обединява своите членове и да спомага за тяхното
развитие и осъществяването на ефективна стопанска дейност.
Да съдейства за повишаване на квалификацията на заетите в
отрасъла и за изграждането на добър публичен имидж на
професията “металург”.
Да разпространява и налага сред своите членове добрата
практика, етиката и морала на почтения партньор в бранша.
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Да подпомага фирмите при изпълнението на мерки за създаване
на:
- екологични производства;
- опазването на природата;
- подобряване на условията на труд;
- осигуряване на безопасна работна среда.

Да поддържа постоянен диалог и сътрудничество с
представителните синдикални организации в бранша на
основата на доброто партньорство и зачитане на техните
интереси.
Успешно да се интегрира в сродните европейски и световни
работодателски организации.
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Изготвяне на становища по проекти на закони и нормативни
актове в приоритетни области, като:

- Подобряване на условията за работа на фирмите в
отрасъла и общата бизнес-среда в страната;

- Опазване на околната среда;
- Подобряване на работната среда и осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд;

- Нови форми на социални и трудовоправни отношения
и др.

Проучване опита и запознаване на членовете на Асоциацията с
нормативната база и решенията на сходни проблеми в другите
страни - членки на ЕС.

ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА
ЦЕЛИТЕ
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Информиране на фирмите за процесите по подготовката на
Национален план за разпределение на квоти от CO2 и
търговия с емисии на парникови газове, координиране на
техните интереси на национално ниво.

Изпълнение на съвместни задачи с държавни органи и
образователни структури за подобряване качеството на
образователния процес, подготовка на кадри за
металургичната индустрия и подобряване връзката между
бизнеса, професионалните гимназии и университетите.
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Информиране на своите членове за икономическото
развитие на страната и състояние на металургичния
сектор, за развитието на европейската и световна
металургия и пазара на метали и метални продукти. 
Запознаване с новите решения на Европейската
комисия и информиране на фирмите по предстоящите
за изпълнение директиви в областта на екологията, 
трудовото законодателство, корпоративните практики и
други.
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Задълбочаване и развитие на връзките с EUROFER и
EUROMETAUX в рамките на членството на БАМИ в тях;
Поддържане на контакти с Международния институт по
чугун и стомана (IISI) за осъществяване на обмен на
информация по състоянието на стоманодобива у нас, 
световното производство и производството по региони.
Участие като партньор в национални и европейски
програми за повишаване капацитета и подобряване на
социалното сътрудничество на браншово ниво и на ниво
предприятие.
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СИНДИКАЛНО ПАРТНЬОРСТВО И
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Реализира се чрез: 
Съвместно участие с националните синдикални структури в
специализирания отраслов съвет за тристранно
сътрудничество “Металургия” към Министерство на
икономиката и енергетиката по възникнали проблеми и
трудови конфликти в металургичните предприятия.
Провеждане на преговори и подписване на споразумения с
представителните синдикални организации за размера на
годишния минимален осигурителен доход по дейности и
групи професии от Националната класификация.
Подготовка и водене на преговори за подписване на Браншов
колективен трудов договор.
Регулярно организиране на специализирано обучение на
ръководния персонал от фирмите в бранша по нормативната
уредба за условия на труд, управление на безопасността и
здравето при работа.
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Участие с представителите от браншовите синдикални
структури в отрасловия съвет по условия на труд
“Металургия” към Министерство на икономиката и
енергетиката.
Създаване на работни групи с участие на синдикатите
за разработване на проекти и кандидатстване за
финансиране от структурните фондове и други
програми на ЕС.
Провеждане на периодични срещи с ръководствата на
националните синдикални организации за обсъждане
на важни социални и икономически въпроси и
проблеми, имащи отношение към металургичния
бранш.
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ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ “МЕТАЛУРГИЯ И
ПРОИЗВОДСТВОНАМЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ”

2006г.     2007 г.
• Обем на произведената продукция, млн. лв.  7 898            8 851
• Относителен дял

– в индустрията на страната,%                        14.6          13.6
– в преработващата промишленост, %           18.3           17.3

• Заети в отрасъла, брой 59 885        59 951
• Средна годишна работна заплата, лв.

- металургия и метални изделия 5 033            5 868
- преработваща промишленост 3 762            4 634
- икономика 4 324            5 174

ПОКАЗАТЕЛИ
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СРАВНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА
МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

ЕС(27)                     България
показател дял от ЕС,%

Заети лица от общо
заети в индустрията, %                             3.34 2.44
Произведена стомана,млн.т 207                      2.1           1.01 
- кг на човек от населението 427                   273           64 
Произведен цинк, хил.т 2 149                     95            4.4
Произведена електролитна мед, х.т 2 413                     65             2.7
Произведено олово, хил.т 1 540                     76             4.9

Заб. Населението на България е 1.6 % от това на ЕС(27).
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BULGANIAN ASSOCIATION OF THE 
METALLURGICAL INDUSTRY

1309 Sofia
бул. “Александър Стамболийски” № 205
ет. 1, стаи 111, 118 и 119

тел./факс : + 359 2 920 37 39 
+ 359 2 920 40 47

E-mail :   bcm@mb.bia-bg.com
Web:      www.bcm-bg.com
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


