
 

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ 

10.04 → В писмо до  г-н Томислав Дончев – зам.председател на МС от БАМИ и БФИЕК 

настояват за компенсиране на индиректните разходи за въглеродни емисии в цената на 

електрическата енергия, като приемането на законопроекта от НС да бъде включено в 

антикризисните мярки на Правителството. От БСК внесоха предложението в Националния 

Съвет за Тристранно Сътрудничество (НСТС) към МС, който има задача да актуализира и 

представи нови мерки за подпомагане на бизнеса и преодоляване на кризата от СORONA 

19. Подкрепа очакваме от синдикалните организации и КРИБ. Писмо от ТУК 

21.04 → Във връзка с критичното състояние на европейския стоманодобив от 

въздействието на CORONA 19 и принудителното спиране на потребителите на стомана 

(автомобилна индустрия, строителство), при без това силно нарушен от нелоялен внос 

европейски пазар, група евродепутати от страни-членки с писмо до Комисаря по търговия 

към ЕК настояват за незабавни мерки за търговска защита на европейските производители 

и ограничаване вноса от трети страни. БАМИ информира българските представители в ЕП 

за това писмо, с молба да бъде подкрепено от тях. Писмо до ЕК от ТУК 

24.04 → Българска стопанска камара (БСК) отбеляза 40 години от своето създаване. Това е 

първата неправителствена организация на бизнеса в България, която приема принципите 

на пазарната икономика, въпреки плановата социалистическа държава. Учредена е от 

големи български предприятия като Българска индустриална стопанска асоциация 

(БИСА), преименувана по–късно в „Българска стопанска камара“. Обръщение на 

председателя на БСК Радосвет Радев по повод годишнината от ТУК 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

10.04 → Преди финализиране на нови Насоки за държавна помощ по Европейската схема 

за търговия с емисии (ЕСТЕ) за периода след 2020, ЕК проведе обществено обсъждане на 

проекта. БАМИ участва с предложения за промени по някои параметри с обосновки по тях. 

Становището изпратихме и на отговорните държавни институции – МОСВ, МФ и МИ за 

запознаване и подкрепа от техните представители при предстоящото обсъждане и 

приемане от съответните структури на ЕК.  Предложенията може да изтеглите от ТУК 

17.04 → ГД „Търговия“ на ЕК публикува анализ за въздействието на COVID-19 върху 

световната и европейска търговия. Прави се сравнение на прогнозите за БВП преди и след 

избухването на епидемията от COVID19. Анализът е публикуван на сайта на ЕК:   

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/april/tradoc_158713.pdf  

27.04 → Аксел  Егерт, Генерален директор на Еврофер изпрати писмо до Генералния 

директор на ГД Конкуренция на ЕК Olivier Guersent с приложени  материали, в които са 

изложени предложения и коментари относно държавна помощ за стоманодобивната 

промишленост и приетата временна рамка в отговор на кризата, породена от COVID-19, 

както и компенсирането на индиректни разходи за квоти за CO2 емисии. Материали ТУК 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ 

              ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР 
      

 
  БАМИ,  месец април                                                                                                                                                брой  4/2020г. 
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