БАМИ, април

брой 4/2018г.

ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ
11.04 → Проведе се Конференция на тема „Чиста енергия и
индустриална
конкурентоспособност за устойчиво
развитие”, организирана от БАМИ, БФИЕК и БКХП с участие
на европейските партньори на тези организации. Събитието
беше част от програмата на Българското председателство на
Съвета на ЕС под патронажа и с участие на Министъра на
енергетиката г-жа Т. Петкова. Присъства представители на
ЕК, депутати от 44-то НС, КЕВР, българския бизнес.
Представени бяха доклади по актуални въпроси и проблеми
пред българската енергетика, европейските политики в
сектора, добри национални практики.
21.04 → БАМИ продължи традицията и подкрепи МОН при
провеждането на
ХХХІV Национална олимпиада по
техническо чертане. Съорганизатор и домакин беше
Техническия университет – София. БАМИ подкрепи и чрез
големите металургични предприятия спонсорира тази
инициатива. „Аурубис България“ АД осигури финансови
средства за организацията, „КЦМ“ АД и „Алкомет“ АД
предоставиха предметни награди за първенците, а „Металко
България“ АД - парични награди и ваучер за лятна почивка на
българското Черноморие. Наградите бяха връчени от
представител на БАМИ на официална церемония в ТУ-София.
23.04 → Председателят на УС на БАМИ изпрати писмо до Министър И.Московски по повод
започналите съгласувателни процедури между ДП "НКЖИ" и железопътните превозвачи за
подписване на нов договор за достъп и използване на железопътната инфраструктура. Настоява
се за компенсиране на допълнителните разходи, които фирмите ще имат от прекъсване на
влаковото движение. Писмото ТУК
26.04 → Организациите на енергоинтензивните индустрии (БАМИ, БКХП и БФИЕК) и
Асоциацията на организациите на българските работодател (БСК, КРИБ, АИКБ, БТПП) с
открито писмо и позиция до медиите изразиха силно безпокойство от протичащите процеси в
енергетиката и промените в Закона за енергетика, които ще доведат до завишаване на цената на
електрическата енергия, включително и „ЗкО“.
Тези материали, които БАМИ изпрати на народните представители в 44-о НС за запознаване и
подкрепа на българската индустрия може да видите ТУК
26.04 → По повод 180 години от рождението на един от най-забележителните
индустриалци на 20-ти век и приятел на България Eрнест Солвей в парк
„Света Тройца“, София беше открит негов бюст-паметник. Присъстваха
официални представители на Белгия и групировката Солвей, на общината и
много техни партньори, включително и от металургичната индустрия.

26-27.04 → По програмата на МИ за Българското Председателство се проведе Неформално
заседание на РГ по търговски въпроси, спонсорирано от Стомана Индъстри АД. Организира се
посещение в предприятието и официална вечеря за всички участници от страните-членки. На
заседанието в НДК присъстваха фирми-членове на БАМИ. Представители на Еврофер и
Еврометали запознаха участниците с търговските проблеми в металургичния сектор и
европейския стоманодобив.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
03.05 → Търговският отдел на австрийското посолство организира форум „Транспортно
инфраструктура”. След срещите В2В ще има официална част с участието на президентите на
двете страни г-н Ван дер Бален и г-н Румен Радев. Поканени са представители на БАМИ и
фирми-членове.
17.05 → Годишното Общо събрание на БАМИ ще се проведе от 13:30 часа в конферентната
зала на „Нипроруда” АД, бул. „Александър Стамболийски” № 205 при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на Управителния Съвет на БАМИ за 2017 г.
2. Доклад на КС за финансовото състояние и счетоводната отчетност.2017 г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на КС и на УС.
4. Приемане на Основни насоки за работа през 2018 г.
5. Приемане на годишен бюджет за 2018 г.
6. Разни
17.05 → Австрийската минна и металургична асоциация, под егидата на EUMICON организира
кръгла маса-workshop за използването на суровините и създаване на висока добавена стойност
в Европа. Събитието ще се проведе на 17 май от 11.00 часа в хотел Сенс, гр.София, като
съпътстващо Европейския минен бизнес форум 2018
18.05 → Ще се проведе ЕВРОПЕЙСКИ МИНЕН БИЗНЕС ФОРУМ 2018, организиран от БМГК,
МЕ и Европейската асоциация на минните индустрии. Събитието е под патронажа на Министъра
на енергетиката г-жа Теменужка Петкова, част от календара на Българското председателство на
съвета на ЕС, място х-л Маринела, гр. София.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
01.05→ Администрацията на президента Тръмп разпространи информация, че въведените
допълнителни мита за внасяни в САЩ метали – 25% за стомана и 10% за алуминий се отлагат –
до 1 юни 2018 г. Въпреки проведените през последните дни на м.април т.г. срещи с
ръководителите на Франция и Германия за отпадане на тези мита, все още няма положително
решение. Търговската война не е избегната, може би предстои. През 2017 г. производителите
от ЕС са изнесли за САЩ стомана за 5,3 милиарда евро и алуминий – за 1,2 милиарда евро.

СЛАВА НА БЪЛГАРСКИТЕ ВОЙНИ!
Честит празник на именниците и на тези,
които празнуват Деня на храбростта и на Българска армия.

