
 

 ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ 

05.10 → УС на БАМИ проведе редовно заседание (онлайн и присъствено), на което беше приет отчет за 

изпълнение на бюджета за I-во полугодие на 2021 г., въздействието върху сектора на високия ръст в цените на 

енергоносителите и мерки за преодоляване. Проведе се дискусия относно предстоящия професионален празник на    

5 ноември и невъзможността да се проведе публично мероприятие. Възложено бе на Комитета по информация и 

комуникации към БАМИ да предложи подходяща форма за отбелязване на празника. 

05.10 → Председателят на УС на БАМИ проведе среща с представители на БФИЕК и БКХП за обсъждане на мерки 

и съвместни действия на енергоинтензивните индустрии за промени в правилата за работа на БНЕБ и 

компенсиране на индиректните разходи за въглеродни емисии.  

13.10 → На проведена среща на членовете на Комитета по комуникационна 

и информационна политика към БАМИ беше взето решение и предложено 

на УС предстоящият професионален празник Деня на металурга да бъде 

отбелязан чрез обзорен материал за сектора и представяне на фирми-

членове, които желаят да спонсорират публикацията в сп. Мениджър – на 

хартиен носител и онлайн издание.  

15.11 →  „Алкомет” получи наградата „Инвестиция на годината” в рамките на деветото издание на националния 

конкурс „Кмет на годината”. Призът се връчва за първи път, а номинациите бяха направени от кметовете, които 

оценят най-значимите инвестиции в своя регион. Наградата беше връчена на  председателя на Надзорния съвет на 

„Алкомет” г-н Фикрет Индже за новооткритият цех за механична обработка на алуминиеви профили с оборудване от 

най-висок клас за извършване на широка гама от довършителни операции на части и компоненти, които 

предприятието изработва за следващите сектори по веригите на добавената стойност (основно за автомобилната 

индустрия и най-реномираните марки). 

25.10 → Проведе се първо заседание на работна група към Министерството на икономиката със задача да направи 

анализ на нормативната уредба и предложи актуализиран вариант за въвеждане на финансов механизъм по 

Насоките за компенсиране на индиректните разходи за емисии на парникови газове в цената на електрическата 

енергия за индустриални отрасли и подотрасли изложени на значителен риск от изтичане на въглерод. В РГ участват 

представители от БАМИ и фирми-членове (Аурубис България и КЦМ).  

26.10 → Българската металургия се нуждае от стабилни и сигурни доставки на 

електроенергия на цени, различни от предлаганите на БНЕБ за „ден напред”. 

Извършената модернизация на мощностите в отрасъла намалиха потреблението 

на енергийни ресурси, но настоящият скок в цените ще се отрази негативно на 

всички бъдещи инвестиции. Секторът не може да прехвърли увеличението 

върху потребителите, защото продава на борсови цени в конкуренция със 

световните компании. Това заяви изпълнителният директор на БАМИ в 

ефира на Блумбърг TV, предаването „В развитие“ с водещ Делян Петришки .  

29.10 → БАМИ съвместно с АБПД и БКХП изпратиха писмо до Министъра на земеделието, храните и горите 

относно недостиг на суровини за българските преработватели на дървесина. Това затруднява производството на 

дървени пелети за транспорт и реализация на готовата металургична продукция. Пълния текст на писмото от  ТУК. 

 ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

05.11 → На 5 ноември се чества ДЕНЯТ НА МЕТАЛУРГА. Обявен за професионален празник на българските 

металурзи с Разпореждане 827 на Министерския съвет от 19 ноември 1963 г. този ден е свързан с влизането в 

експлоатация на Металургичния завод "Ленин" в Перник (1953) и след 10 години на същата дета е откриването на 

Стопанския металургичен комбинат "Кремиковци" (1963). 

 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

13.10 → Във връзка със скока в цените на енергията ЕК публикува съобщение „Справяне с нарастващите цени на 

енергията: набор от инструменти за действие и подкрепа. „Предложени са мерки за страните-членки и за ниво ЕС. В 

заключение се посочва, че политиките в областта на енергетиката, околната среда и климата са предназначени да 

създадат устойчив енергиен сектор в дългосрочен план и „Европейският съюз е твърдо ангажиран с преход към 

климатична неутралност и към декарбонизиране на енергийната система.....“ 

  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ 

              ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР 
      

БАМИ,  месец октомври                                                                                                                                         брой 10/2021г.  
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