
 

 ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ 

12.05 →  Управителният съвет на БАМИ проведе присъствено и онлайн 

заседание, на което се взе решение за провеждане на годишно Общо 

събрание, обсъдиха се и приеха материалите по неговия дневен ред. 

Информация и материали за ОС са публикувани  на интернет 

страницата на Асоциацията. УС разгледа и получено заявление и с пълно 

болшинство прие фирма  „Хармони 2012” ЕООД за член на БАМИ.   

18,19 и 27.05→ Проведени бяха три  виртуални работни срещи с участие на БСК, БАМИ и представители 

съответно от Алкомет АД, Стомана Индъстри АД и „Промет Стиил” ЕАД по проекта на БСК за 

насърчаване на по-дълъг трудов живот и управление на поколенческите различия („активно стареене”). 

Приеха се проекти на фирмени програми за реализиране на политики по тези тематика и за прилагане на 

подготвените по проекта инструменти.  

28.05 → БАМИ участва в организиран от КНСБ дискусионен форум за предизвикателствата и 

възможните решения за справедлив преход на рисковите въгледобивни региони и мястото им в 

териториалните планове за развитие. Присъстваха заместник-министри от МТСП, МЕ и МИ. В отделен 

панел беше обсъдена технологичната трансформация на сектори от индустрията, в т.ч. и в металургията. 

Участниците бяха запознати с инвестициите и технологични промени в металургичните производства.  

31.05 → На проведено разширено онлайн заседание на Тристранен съвет по условия на труд „Металургия” 

към Министерството на икономиката се обсъди проект на Наредба на осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд в черната и цветна металургия. Проектът е подготвен с участие на експерти 

по БЗР и по трудова медицина от предприятията, ХТМУ, синдикати и БАМИ. След отразяване на 

направените бележки преработеният вариант ще бъде представен на МТСП и предприятията от сектора за 

ново обсъждане и окончателно приемане.  
 ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

04.06 →  Присъствено и чрез онлайн платформата ZOOM ще се проведе редовно заседание на Контактните  

работни групи  от представители на работодатели и на синдикати по подготовката и водене на преговори 

за сключване на нов БКТД  „Металургия“. Браншовото договаряне е в заключителен етап, следва да се 

приемат  останалите по проекта текстове и параметри и да се обсъди  официалното подписване на договора. 

30.06 → ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БАМИ. Управителният съвет на Българската асоциация 

на металургичната индустрия (БАМИ) свиква редовно Общо събрание на сдружението от 13:00 часа в  

конферентната зала на „Нипроруда”, гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 205 при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Отчет за дейността на Управителния съвет (УС) на БАМИ за 2020 год. 

2. Доклад на Контролния съвет (КС) за финансовото състояние през 2020 год. 

3. Освобождаване от отговорност на членовете на УС и на КС. 

4. Попълване състава на УС. 

5. Приемане на Основни направления за работа през 2021 год. 

6. Приемане на годишен бюджет за 2021 год. 

7. Разни  

 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  

13.05 → Във връзка с очаквания пакет „Адаптиране към цел 55” и ревизията на Европейската схема за 

търговия с емисии (ЕСТЕ), БАМИ изпрати до Министерство на икономиката, Министерство на околната 

среда и водите и всички български евродепутати писмо и документ, изготвени от Алианса на 

енергоинтензивните индустрии (AEII).  В тях европейските енергоинтензивни индустрии излагат своите 

препоръки по тези въпроси и настояват за запазване конкурентоспособността на индустрията в процеса на 

постигане на поставените цели; настояват пакетът „Адаптиране към цел 55” да бъде ефективен, но и 

балансиран; отчитащ значимостта на индустрията за европейската икономика.  

  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ 

 

              ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР 
      

 БАМИ,  месец май                                                                                                                                                брой 5/2021г. 


