
 

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ 

11.09 → Проведено заседание на УС на БАМИ. По предложение на ръководството на Алкомет АД тази 

година ще бъдат домакин на националното честване на професионален празник „Ден на металурга“. 

Тържеството се организира на 5 ноември (вторник) на производствената площадка в гр. Шумен под 

патронажа на Министър - Председателя. УС реши съвместно с БМГК и БКХП да се организира и проведе 

през м.01.2020 среща с българските представители в ЕП, на която да бъдат запознати с постиженията и 

предизвикателствата пред базова индустрия,  с проблемите и политиките на ЕС в тези отрасли. 

17.09 → В Министерство на икономиката се проведе заседание на 

ОСУТ „Металургия“ с участие на представители на големите 

металургични предприятия. Обсъдиха се действащите правилници 

по безопасност на труда е се констатира тяхната неприложимост в 

променените условия и технологии на работа. Взе се решение чрез 

МИ социалните партньори да кандидатстват пред Фонд „Условия на 

труд“ за финансиране на проект за нова наредба/правилник за 

безопасни и здравословни условия на труд в металургията. 

Следващото заседание ще се проведе на 11.10.2019 от 9.30 ч. в МИ. 

20.09 → В МИ се проведе заседание на Националния икономически съвет към МС. Участниците от 

националните работодателски организации и министерства, членове на съвета обсъдиха становище на 

АОРБ по проект за промени в ЗОИК н Наредба за финансови помощи за сектори, изложени на значителен 

риск поради прехвърляне на разходите за емисии върху цените на електрическата енергия. Постигнат беше 

консенсус работата по приемането на нормативните документи да продължи. 

26.09 → Българската камара на химическата промишленост (БКХП) с подкрепата  на  Световната и 

Европейска асоциации по химическа промишленост (ICCA и CEFIC) проведе семинар на тема „ЗДРАВЕ И 

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ОПАСНИ  ХИМИКАЛИ”. В духа на доброто партньорство 

представители от БАМИ и металургични фирми бяха поканени и участваха в събитието. Присъстващите 

получиха информация за новостите в областта на химическото законодателство при работа с опасни 

химикали и  споделиха добри практики на водещи химически компании. 
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

10.10 → В София, х-л Балкан ще се проведе Конференция „Кръгова икономика и околна среда 2019” 

организирана от ИК Средногорие. БАМИ е партньор на събитието и поради актуалната за бранша 

тематика ще участва с презентация „Кръговата икономика в света на металите - за иновативен и 

устойчив растеж”. Допълнителна информация, програма и регистрационна форма може да намерите на 

www.srednogorie.eu/conference_circular_economy_and_environment_2019/ 

14-15.11→ БАМИ е партньор на специализиран международен форум на Виа Експо - “БЕЗ аварии”, 

който ще се проведе през м. ноември 2019 в гр. Пловдив. Организаторите поставят важна и актуална тема 

за регулярната поддръжка на производствените инсталации и сгради, която подобрява рентабилността и 

ефективността, спестява непредвидени разходи. Ще се представят успешни стратегии и добри практики. 

Членовете на БАМИ ползват 10% отстъпка от цената за участие. Информация на www.viaexpo.com 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

м.09 → Новоизбраният председател на Европейската Комисия Урсула фон дер Лайен обяви новия състав и 

ресорите на еврокомисарите. Комисията ще се състои от осем заместник-председатели, които ще отговарят 

за водещите цели на структурата. Представителят на България Мария Габриел е предложена за 

еврокомисар по иновациите и младежта. Пълният списък на кандидатите за членове на Комисията от ТУК 

  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ 

              ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР 
      

 БАМИ,  месец септември                                                                                                                                     брой  9/2019г. 
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