БАМИ, месец юни

брой 6/2021г.

ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ
01.06 → НТС по МДГМ проведе национална конференция на тема „Състояние и перспективи на
българската енергетика”. Присъстваха представители от добивната и металургична промишленост,
МОСВ, КНСБ, КТ „Подкрепа”. Докладите посочваха жизнения цикъл на въгледобивните мини и ТЕЦ
Марица Изток 2,възможни схеми за технологична и екологична трансформация. Отчете се забавяне в
решенията за бъдещето на въглищната енергетика и развитието на региона.
15.06 → След дълги и трудни преговори социалните партньори постигнаха споразумение по спорните
въпроси и представителите на преговарящи страни подписаха новия БКТД: за работодателите от
председателя на УС и за синдикатите от председателите на СФ „Металици”, КНСБ и
НФ „Металургия”, КТ „Подкрепа”. Договорът е регистриран в МТСП със срок на действие две години.
17.06 → На тържествена церемония беше отбелязан 30-годишния юбилей
на фирма „Юпитер 05” ООД. Това е първата стъпка в бизнеса с метали,
който на основа на висок професионализъм, последователност и
отговорност, днес е част от водеща холдингова структура от металната
индустрия. УС и членовете на БАМИ пожелават на ръководството нови
успехи по пътя на устойчивото развитие.
21.06 → След една година преустановена обща дейност, поради ковид-кризата
БАМИ и ФММ/ХТМУ проведоха работна среща за приемане на програма за
сътрудничеството през учебната 2021-2022 година. В присъствие на Ректора
проф. Сеня Терзиева беше разгледан ремонта на сградите и лабораториите към
Факултета. Необходими са допълнителни средства, които може да се осигурят и
чрез дарителска кампания от фирмите-членове на БАМИ.
30.06 → БАМИ
проведе
годишно
ОБЩО
СЪБРАНИЕ за приемане на отчет за работата на
УС и доклад на КС за 2020 г., направления за работа
и бюджет за 2021 г. Състава на УС беше попълнен с
нов член - КЦМ АД със законен представител
г-н Иван Добрев. Присъстваха представители от
университетите-асоциирани членове на БАМИ, на
браншовите синдикати и от ръководството на БСК.
30.06 → УС на БАМИ проведе среща с икономически и енергийни
експерти на ПП „ИТН”. Поставиха актуални въпроси и проблеми за
решаване от изпълнителната и законодателна власт. Страните изразиха
готовност за контакти и сътрудничеството с цел по-добро управление и
среда за развитие на индустрията. Среща имаше и с ген. Атанас Атанасов –
съпредседател на „Демократична България” и Председател на ПП „ДСБ”.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
30.06 → Европейските производителите на цветни метали, представлявани от European Aluminium и
Eurometaux в писмо до ръководството на ЕК категорично възразяват срещу включването на
алуминиевото производство в първия етап на СВАМ. Българската металургия има отношение по този
въпрос и подкрепя това общо становище. Изпратено е писмо до съответните министерства с предложение
националните позиции да съответстват на интересите на българската индустрия. Писмото ТУК.
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

