БАМИ, септември

брой 9/2018г.

ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ
11.09 →БАМИ, БФИЕК и БКХП изпратиха отворено писмо до Министъра на енергетиката, с копие до
КЕВР и НС относно дългосрочната визия за развитие в сектор „Енергетика“ и бъдещето на
въглищните централи. Организациите настояват за решителни и конструктивни мерки в кратък срок,
които да доведат до реална перспектива за финансова стабилизация на ТЕЦ „Марица изток 2“ и въглищната
енергетика. Категорично заявяват, че не приемат административно прехвърляне на допълнителните
разходи за емисии към цените на електроенергията и покриване на загуби в енергетиката чрез цена
Задължения към обществото. Пълния текст на писмото от ТУК.
12.09 → В БСК беше проведена работна среща на браншови организации и експерти от предприятия за
обсъждане на промени в Методиката за издаване на комплексни разрешителни, с цел опростяване на
административните процедури и обема на документацията. БАМИ и металургични фирми участваха с
предложения, които бяха включени в изпратената до Министъра на околната среда и водите обща позиция.
Предложенията ще намерите ТУК.
17.09 → БСК стана домакин на среща на Асоциацията на организациите на българските работодатели
(АОБР) със зам.председателя на МС и Министър на външните работи г-жа Е.Захариева. Присъстваха и
представители на браншови организации. Участниците бяха запознати с постиженията на страната по време
на Българското председателство, след което бизнеса постави основните приоритети и задачи за работа в
областта на външните работи и политики на ЕС, с отношение към индустрията и нейното развитие.
26.09 → Проведе се редовно заседание на УС на БАМИ. Съгласно дневния ред се обсъди изпълнението на
бюджета за І-во полугодие на 2018 г. и организацията на професионалния празник Ден на металурга.
Същият ще се проведе на 6 ноември (вторник) 2018 г. в „Аурубис България” АД, които са домакин на
тържествата и ще отбележат 60-та годишнина от пуска на предприятието.
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
02.10 → Конференция „Кръгова икономика и околна среда 2018” организира ИНДУСТРИАЛЕН
КЛЪСТЕР СРЕДНОГОРИЕ в гр.София, Интер Експо Център. Събитието се провежда под патронажа на
г-жа Й.Фандъкова - кмет на гр.София и основен спонсор „Аурубис България” АД.
12.10 → До тази дата се приемат предложения за учредяване на наградата НАЙ-ГОЛЯМ КОРПОРАТИВЕН
ДАРИТЕЛ през 2018 г. Организатор на събитието е Българският дарителски форум. Повече информация за
конкурса може да намерите от ТУК.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
28.09 → 130 индустриални сектора на ЕС приеха Манифест „Да поставим индустрията в основата на
бъдещето на ЕС!”. Предназначен е за всички политически партии от страните-членки, които ще участват в
изборите за ЕП през 2019 г. БАМИ също се присъедини към този Манифест, който след приемане от
останалите български работодателски организации ще бъде изпратен на националните партии за включване
в техните предизборни програми. Изтегли документа от ТУК.
18.10 → ЕUROMETAUX ще проведе заседание на Управителния съвет и Общо събрание. Съгласно дневния
ред ще бъдат приети Насоки за ефективно сътрудничество с всички членове, действия на организацията по
предстоящите избори за нов ЕП и ЕК. Същият ден ще се проведе и Конференция, посветена на кръговата
икономика и нейния принос към Европейска визия за нисковъглеродна икономика до 2050 г.
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

