
 

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ 

20.01 → В Дома на Европа в София се проведе среща с български 

евродепутати и техни сътрудници, организирана от БАМИ, БМГК, 

БФИЕК и БКХП. В проведените дискусии на тема „ЕВРОПЕЙСКА 

ЗЕЛЕНА СДЕЛКА” & „ИНДУСТРИАЛНА СТРАТЕГИЯ” активно 

участваха представителите на бизнеса от базовите индустрии и 

присъстващите евродепутати.  Споделени бяха мнения за новата 

европейска стратегия за нисковъглеродна икономика и постигането 

на целите в приетия Европейски зелен пакт. Страните се договориха 

за установяване на постоянна връзка и сътрудничество по новите 

индустриални политики и решения на ЕК и ЕП, за общи позиции по 

тях в интерес и защита на европейската и българска индустрия. 

27.01 → Бизнес-организациите на енергоинтензивните индустрии - БАМИ, БФИЕК и БКХП изпратиха 

писма до Министъра на енергетиката и други отговорни държавни институции относно проблемите на 

бизнеса от нелоялни практики и политики в енергетиката, които нарушават пазарните принципи и 

функционирането на независимата енергийна борса. Все още българските индустриални потребители 

плащат най-високата крайна цена за електрическа енергия, която надвишаваща от 25% до 50% тази в 

другите страни на ЕС. В писмата се настоява за ускорена нотификация от ЕК на помощ за „кафява” 

енергия, за нов пазарен сегмент на енергийната борса и лоялно пазарно поведение на държавните 

енергийни дружества. Писмата може да видите  ТУК. 
30.01 → На официална церемония организирана от Фондация 

„Атанас Буров“ бяха връчени техните годишни награди. В 

категория  ИНДУСТРИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ наградата беше 

споделена от ръководителите на две компании – Фикрет Индже, 

председател на Надзорния съвет на „Алкомет“ АД, гр. Шумен и 

Ярослав Дончев, изпълнителен директор на „Идеал Стандарт – 

Видима“ АД, които получиха по равен брои гласове Призът за 

Алкомет получи Хюсеин Йорюджю – изпълнителен директор на 

предприятието, връчен от миналогодишния носител на отличието 

Красимир Дачев.  

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

20.02 → УС на БАМИ ще проведе редовно заседание, на което ще се приеме предварителния отчет за 

изпълнение на бюджета за 2019 година. Членовете на съвета ще бъдат запознати с проведените в 

Страсбург и София срещи с евродепутати, ще се приемат Основни насоки и задачи за работа през І-во 

полугодие на 2020. Акцент в дейността се поставя върху проблеми и политики в енергетиката, влиянието 

на Европейския зелен пакт (ЕЗП) върху икономиката на ЕС и страната и възможностите на металургичната 

индустрия да бъде в основата на изпълнение на целите в пакта. Покана с дневния ред от ТУК. 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

14.01. → ЕК публикува проекта на Насоки за държавна помощ за индиректни разходи, по който се 

провежда Обществена консултация, отворена за отговори до 10 март 2020 г. Насоките, Консултацията, 

както и всички съпътстващи документи можете да намерите на следния линк: 
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_ets_stateaid_guidelines/index_en.html  

29.01. → Европейката комисия публикува проект на Индустриална стратегия на ЕС. Разработката е част 

от Зеления пакт и представя виждането на Комисията за реализиране на преход към неутрална по 

отношение на климата икономика, която да запази своята конкурентоспособност и водеща роля в света. 

Има и раздел „Чиста индустрия и енергия” – стр. 9 и стр. 10. Проектът ще намерите ТУК. 
 

 БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ 

 

              ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР 
      

 БАМИ,  месец януари                                                                                                                                                брой 1/2020г. 
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