
 

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ 

08.09 → БАМИ изпрати до МОСВ Становище относно проект на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за опазване на околната среда. В него се изразява несъгласие с въвежданите нови процедури за 

предварително оповестяване на Комплексни разрешителни, които могат да доведат до забавяне в 

сроковете за тяхното издаване и негативни последици в процеса на реализиране на инвестициите.  
14.09 → В съвместно писмо до МИ и МОСВ ръководствата на БАМИ, БФИЕК и БКХП изразяват своите 

позиции и препоръки по приетите от ЕК по-високи цели за намаляване на въглеродните емисии с 55 % 

спрямо нивата от 1990 г. Настоява се за адекватни мерки за защита на енергоинтензивните индустрии от 

„изтичане на въглерод”. Българският бизнес разчита на подкрепа от страна на правителството и 

съответните институции, предвид високия принос на тези индустрии в националната икономика. С 

писмото можете да се запознаете ТУК  

17.09 → БАМИ проведе годишно отчетно Общо събрание при 

спазване на строги мерки за защита от CORONA 19. Отчетена беше 

дейността и изпълнението на Основните насоки за работа през 2019 г. 

В направените изказвания и в доклада на КС беше дадена висока 

оценка на извършената от УС и от изпълнителната структура работа и 

добрата финансова отчетност за изминалия период. Приеха се нови 

Основни направления и бюджет за настоящата 2020 година. 

Поздравления и пожелания за успешно сътрудничество направиха от 

БСК и ФММ към ХТМУ. 

29.09 → Във връзка решението на ЕК да финансира страните-членки за възстановяване от кризата, 

породена от COVID-19 чрез национални планове с предложени мерки и реформи за социално-

икономическото развитие, в БСК се проведе работна среща на представители на браншови организации и 

на фирми-членове за запознаване с Механизмите за възстановяване и устойчивост, по които могат да 

бъдат получени безвъзмездно европейските средства. Представена беше обща рамка на Националния план, 

насоките на ЕК и приоритетните за страната теми. Подчертана беше важната роля на бизнеса и 

предложените от фирмите проекти за ефективното използване на европейските средства като двигател за 

икономическото развитие. Предложенията от фирмите следва да бъдат изпратени до 16 октомври т.г.  

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

29.09 → Европейската комисия официално стартира Европейския алианс на суровините (ERMA) - нов 

индустриален съюз, насочен към укрепване на “стратегическата автономия“ на ЕС върху ключови 

суровини, като важна стъпка към зеления и цифров преход. Алиансът има за цел да идентифицира 

пречките и възможностите за инвестиции по цялата верига – от добив до преработка и оползотворяване на 

суровини и отпадъци, като в същото време се минимизира въздействието върху околната среда. Директно 

присъединена  към този Алианс българска фирма е КЦМ 2000, като Аурубис България се включва 

посредством участието на тяхната групировка в Хамбург. 
 

28.10 → Еврофер организира семинар „Състояние на европейския пазар на стомана”, който тази година ще 

се проведе онлайн поради наложените COVID 19 ограничителни мерки. Семинарът основно е насочен към 

представители на медиите, но в него могат да се включат и други участници, за които темата представлява 

интерес. Повече информация за събитието можете да намерите на следния линк: 

https://www.eurofer.eu/news/state-of-the-eu-steel-market 

м.10-11 → ЕК извършва основен преглед на търговската политика на Европейския съюз, включващ и 

публични консултации с всички заинтересовани страни. Целта на Комисията е да се определи посоката на 

търговската политика в средносрочен план, като се вземат предвид нови глобални предизвикателства, в 

това число и изводите от кризата, предизвикана от Covid-19. Обществената консултация е все още 

отворена за отговори от заинтересованите страни, като срокът е удължен до 15 ноември 2020 г. 

 БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ 

 

              ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР 
      

    БАМИ,  месец септември                                                                                                                                              брой  9/2020 г. 
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