
 

 

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ 

12.04 → В Министерството на икономиката се проведе среща с представители на БАМИ, КЦМ АД и 

Аурубис България АД, на която се обсъди участието на страната и металургичните фирми в създадения  

през 2020 европейски алианс за суровините ( ERMA), с цел изграждане на устойчивост и автономност в 
доставката на цветни и редкоземни метали по веригите на стойността. Предвижда се финансиране на 

проекти за добив на руди и тяхната преработка до метални продукти, необходими за дигиталния и 

нисковъглероден преход. Българската металургия е част от тази европейска структура. 

19.04 → БАМИ участва в обсъждането на проект на МТСП за промени в Наредбата за работното време, 

почивките и отпуските (НРВПО) и предложи металургичните производства да бъдат включени в списъка 

на секторите, за които сумарното изчисляване на извънредния труд се удължава до 12 месеца.  С 

подкрепата на БСК предложението беше прието и се включиха нови подходящи текстове.  

27.04 → БАМИ, съвместно с БСК организира онлайн-среща с представители на „София Мед” АД в 

рамките на проекта за адаптиране на средата към различните генерации и насърчаване на по-дълъг 

трудов живот („активно стареене”). Представени бяха разработените по проекта инструменти и  

стратегически документи относно специфичните потребности на различните възрасти заети лица и 

междугенерационния подход за работа в по-дълъг период. Обсъди се проект на  фирмена партньорска план-

програма за практическото приложение на изготвените по проекта инструменти.. 

27.04 → В КНСБ се проведе заключителна среща по проект на СФ „Металици” за дигитализацията в 

металната индустрия и нейното отражение върху заетите в сектора. Онлайн се включиха 

представители  от страни-членки и региона. БАМИ запозна участниците с  развитието на бранша в резултат 

на инвестиции в нови високотехнологични процеси и тяхното отражение върху показателите, социалната 

политика и заетите лица. 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

12.05 → Управителният съвет на БАМИ ще проведе присъствено и онлайн заседание, на което ще се 

приеме решение за провеждане на годишното Общо събрание, ще се обсъдят и приемат материали по 

предложения  дневен ред.   

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  

21.04 → В Брюксел се проведе организиран от Eurofer, съвместно с 

IndustryAll, уебинар „Изграждане на икономическа и социална 

рамка за успешен климатичен преход до 2050 г.“. Участие в 

събитието взеха представители на Европейската комисия и 

Европейския парламент. Обменени бяха мнения относно зеления 

преход, как той ще се отрази на стоманодобивните компании и 

работниците, какво да се очаква в бъдеще.  

06.05 → EUROFER ще бъде домакин на уебинар „Състояние на европейския пазар на стомана”. Ще 

бъдат представени предварително данни от доклада за I-во трим. на 2021 г., включително и за 

производството, търсенето и търговията през 2020 година. Поробна информация и регистрация: 

www.eurofer.eu   

 

 

              ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР 
      

 БАМИ,  месец април                                                                                                                                                        брой 4/2021 г. 

 

https://www.eurofer.eu/about-steel/events/webinar-on-the-state-of-the-eu-steel-market-may-2021/

