
 

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ 

05.11 → Националното честване на професионалния празник „Ден на 

Металурга“ се проведе под домакинството на АЛКОМЕТ АД на 

производствената площадка в гр. Шумен. Почетен гост беше г-н Томислав 

Дончев - зам.министър-председател, присъстваха представители от 

металургичната общност, технически университети, студенти, регионални 

гости и партньори. Повече информация за празника от ТУК 

11.11 → На редовно заседание на Отраслов съвет по условия на труд към Министерство на икономиката се  

прие окончателен проект на предложение, което Министърът на икономиката ще изпрати на Управителя 

на Фонд „Условия на труд” за финансиране разработката на нов нормативен акт за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд в черната и цветна металургия. В изпълнението на този проект 

ща бъдат привлечени най-добрите специалисти от водещи металургични предприятия.  

12.11 → Търговският отдел на Австрийско посолство в партньорство с БАМИ 

и БМГК проведе бизнес-форум „Минно–добивна промишленост и 

металургия“. Участващите предприятия от Австрия и България взаимно се 

запознаха с производствената им дейност, с цел възможности за 

сътрудничество между тях.  В рамките на форума гостите посетиха „Асарел 

медет“ и „София мед“. В София Мед бяха посрещнати в духа на българските 

традиции и посетиха основните производствени звена. 

21.11 → На редовно заедание на Работната група от БКХП, БАМИ и БФИЕК по организацията на срещата 

с българските евродепутати се прие дата за провеждане на събитието - 21 януари 2020 год. (вторник) от 

11часа в Дома на Европа, гр. София. В програмата са включени следните теми:  

1. Финансови компенсации за индиректни разходи за емисии  

2. Производство на енергия от твърди горива 

3. Осигуряване на безплатни квоти в рамките на ЕСТЕ 

4. Европейски политики по химикалите (примеси във вещества и смеси) 

5. Търговска политика, защита на конкурентоспособността на европейската индустрия и пазари 
21.11 → Индустриален клъстер Средногорие проведе шеста годишна конференция „Безопасност и здраве 

при работа 2019“, на която БАМИ е институционален партньор.  По традиция беше поставен акцент 

върху съвременните политики за осигуряване на безопасна и благоприятна работна среда, чрез култура на 

превенция, иновативни технологии, обучения, добри управленски практики. 

28.11 → На заседания на Комисията по околна среда и води и  Комисията по енергетика към 43-то НС се 

прие внесения от МС законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението 

на климата, регламентиращ предоставяне на държавна помощ на сектори, изложени на значителен риск 

от „изтичане на въглерод” поради прехвърлянето на разходите за квоти емисии на парникови газове  в 

цената на електрическата енергия. На заседанията присъстваха и активно участваха в дискусиите 

представители на БАМИ и БФИЕК. Законопроектът е приет и от Комисията по бюджет и финанси. 

Предстой разглеждане от водещата Комисия по икономическа политика и туризъм. 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

28.11 → ЕК публикува „План за конкурентно трансформиране на енергоинтензивните индустрии за 

постигане на климатично неутрална, кръгова икономика до 2050 год.” Планът е резултат от работата на 

Групата на високо равнище по енергоинтензивните индустрии (High Level Group on Energy-intensive 

Industries) и има за цел да посочи пътя за промени на ЕИИ с оглед постигане на кръгова и климатично 

неутрална икономика до 2050год. Посочената рамка трябва да намери правилният баланс между 

климатичните амбиции на Европа и запазването на индустриалната конкурентоспособност. 

  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ 

 

              ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР 
      

 БАМИ,  месец ноември                                                                                                                                       брой  11/2019г. 
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