
 

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ 

01.10 → Проведе се заключителна конференция на социалните 

партньори за представяне на Анализ за бранш Металургия по 

проект на КНСБ „Подобряване адаптивността на заетите лица 

и укрепване на колективното трудово договаряне чрез 

съвместни действия на социалните партньори на национално, 

секторно и браншово ниво”. Подписа се Меморандум за 

сътрудничество и партньорство с общи ангажименти по БКТД и  

колективното договаряне, преодоляване на кризата КОВИД 19, 

предизвикателствата от „зелената сделка”, устойчиво развитие, 

подобяване на конкурентоспособността на предприятията и 

повишаване жизнения стандарт на работещите в тях. 

07.10 → По инициатива на председателят на УС на БАМИ г-н А.Петров се проведе среща на 

представители на високо ниво на големите компании от химията и металургията, влизащи в обхвата на 

Насоките за държавна помощ за индиректни разходи за СО2, включени в цената на електрическата 

енергия. Взето беше решение за изпращане на писмо с предложение за среща с Министър-председателя 

и активни общи действия за прилагане на европейската практика и в България. Писмото – ТУК. 

08.10 →  БАМИ и БСК изпратиха съвместно писмо до г-н Емил Димитров - Министър на околната среда 

и водите относно превоза на отпадъци в ЕС. Настоява се за промени в срока и задължените лица, които 

трябва да уведомяват РИОСВ при товарене на отпадъци за внос в България. Писмото от ТУК. 

15.10 → На проведено заседание на Комитета по социална политика към БАМИ беше обсъден 

предложения от браншовите синдикати проект на нов Браншов колективен трудов договор. Определен 

беше и състава на Контактна работна група за водене на преговориге, в която са включени представители 

на основните металургични предприятия Първата съвчестна среща за стартиране на преговорния процес 

ще се проведе на 10 ноември 2020 г. при домакинството на СФ „Металици“.   

28.10 → БАМИ участва във форум „Труд и Капитал обединени  за достойни работни места и справедлив 

преход в контекста на дигитализацията –  на  фокус:  металната  индустрия“. В рамките на дискусиите бяха 

обсъдени предизвикателствата пред металургичните компании, породени от въвеждането на цифровите 

технологии и дигитализацията, тяхното икономическо и социално въздействие, роля на браншовото 

договаряне и необходимостта от адаптиране на образователната система.   

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

05.11 →   На този ден всяка година се провеждат национални тържества за честване на професионалния 

празник Ден на металурга. Поради епидемиологичната обстановка тази традиция ще бъде нарушена, без 

организиране на чествания на национално ниво и по предприятия. УС на БАМИ ще поздрави металурзите 

с пожелания за здраве и успехи, а по места ще се организират различни форми на почит и уважение към 

отговорния и уважен труд на българския металург.  

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

м.10 → ЕК провежда обществено обсъждане на предложението за въвеждане на „въглероден данък” за 

определени стоки, при внос на територията на ЕС (СВАМ). Мярката ще се прилага за продукти от 

сектори с висок енергиен интензитет, с цел предотвратяване „изтичането на въглерод”. Този процес на 

преместване на производства от ЕС  в страни, неприлагащи в достатъчна степен политики и мерки за 

намаляване на СО2 вече се наблюдава в някои сектори, включително в стоманодобива и вноса на метали 

непрекъснато расте. Становището на Eurometaux  и Eurofer от ТУК. 
 

16-20.11 → Еврометали организира поредица онлайн сесии "Raw Materials Dialogues" в подкрепа на 

"Седмицата на суровините", която ЕК провежда. Ще бъдат дискутирани ключови теми, свързани със 

суровините и заемащи важно място в дневния ред на ЕК: инвестициите в ЕС, отговорни доставки, 

устойчиви продукти, кръгова икономика и преход/работни места. Подробна информация ще намерите на 

следния линк: https://rawmaterialsdialogues.eu  
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