
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

(БАМИ)

ПРОЕКТ
“Към достойни работни места в металната индустрия-

какво трябва да се направи? Насърчаване на
трансграничното сътрудничество за борба с

нестандартната заетост”



Б А М И

Създаване, учредители на БАМИ
регистрация - 1992 год., приет Устав на неправителствена

организация на работодатели
учредители - 19 предприятия от държавния сектор, с

дейности от:
-Производство на стомана, прокат и изделия от черни метали;
- Производство на цветни метали – мед, цинк, олово, прокат и изделия
от цветни метали и техните сплави;

- Огнеупорни изделия и спомагателни материали;
- Ремонтна дейност, търговия и др. 

Членове към 30.12.2011 год. – 43 предприятия



Б А М И

Структура на капитала на фирмите в отрасъла:
- по форма на собственост - 100 % частни дружества
- по вид на собствеността – български и чуждестранни
инвеститори, в т.ч. от страни
членки на ЕС – Германия /Белгия/, Гърция, Испания
от региона – Турция, Украйна

Инвестиции:
реализирани /след приватизацията/ - над 2 млрд. евро
предвидени за периода 2010 г. - 2013 г. – 500 мил. евро



ОСНОВНИМЕТАЛУРГИЧНИМОЩНОСТИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА Р. БЪЛГАРИЯ

(ЧЛЕНОВЕ НА БАМИ)



БАМИ

България днес:
Територия - 111 хил.кв.км
Население - 7 364 570 души
Брутен Вътрешен Продукт – 70 474 мил.лева (36 млрд.евро)
/2010 г. - текущи цени /
Средна работна заплата в страната – 350 евро
Минимална работна заплата в страната – 138 евро
Минимална заплата в металургията – 205 евро
Средна работна заплата в металургията – 600 евро



БАМИ
Дейност “Производство на основни метали”

ПОКАЗАТЕЛИ 2008 г.        2009 г.          2010 г. 

1. Брой на предприятията, общо 222              209                193
в т.ч черна металургия 57                47                  48

цветна металургия 38                40                   41
леене на метали 127              114                104

2. Брой на персонала, общо 21 913           16 214          13 177
черна металургия 10 195            6 694            3 680
цветна металургия 5 429            5 189            5 161
леене на метали 6 287            4 331            4 336

3. Дял от заетите в промишлеността, %    2,6                2,1               1,8
4. Дял от промишлената продукция, %    11,0             10,4               11,3
5. Дял в общия стоков износ, %                   20                16                 18



БАМИ

Социален диалог – форма на партньорство, като
инструмент за балансиране на интересите на

работодатели и работници

Регулярни/постоянни форми на социален диалог - базиран на
прието европейско и национално законодателство
Нови/нетрадиционни форми на диалог – базиран на социална и
корпоративна отговорност за общ просперитет на бизнеса и
социалните партньори
Част от този диалог следва да бъдат и проблемите за достойни
работни места и различни форми на нестандартна заетост



БАМИ

Защо е необходим социалният диалог и
партньорството в днешния глобален

икономически свят ?

• За да се развиваме, а не само да оцеляваме!
• За да сме конкурентноспособни на европейския и

глобалния световен пазар – на този за стоки, за
услуги, за нови външни инвестиции и капитали, на

трудовия пазар!
• За да запазим индустрията в Европа, да не
допуснем нейното изместване в трети страни и

далечни региони!



БЪЛГАРСКАТА МЕТАЛУРГИЯ КАТО ЧАСТ ОТ
СВЕТОВНАТА МЕТАЛУРГИЯ И ТАЗИ НА ЕС

сравнителни данни
Населението на Република България представлява:

около 0,1 % от населението на света;
oколо 1,5 % населението на ЕС (27)

Произведените от българската металургия метали
представляват:               

от световния добив от ЕС
стомана 0.05 %                  0.43 %
мед 1.7 %                     15 %
олово 0.9 % 5.2 %
цинк 0.7 % 4.3 %


