БАМИ, месец юли-август

брой 7/2021г.

ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ
03-04.07 → КЦМ отбелязва своя 60 годишен юбилей с
поредица от събития, като на 3 юли беше проведен
Фамилен празник Копривки 21г. с участие на
работните колективи и техните семейства. В празнична
обстановка бе осветен за здраве курбан и раздаден от
Главния изпълнителен директор на КЦМ 2000 – Румен
Цонев и Изпълнителния директор на КЦМ – Иван
Добрев. На 4 юли в Античния театър на гр. Пловдив за
голямата фамилия „КЦМ”, за техните гости и
партньори беше изнесен грандиозен празничен
спектакъл под мото „Пътят на нашите метали“.
17.07 → Представители на БАМИ и фирми-членове присъстваха на обществено обсъждане на „Проект на
Стратегия и План за действие за преход към кръгова икономика 2921 – 2027”. Разработката е
възложена и финансирана от МОСВ, но становището на участващите представители от БСК и бизнеса е, че
има пропуски спрямо заданието и редица невключени сектори и тематика с нерешени проблеми.
06.08 → Рязкото увеличение на предлаганата от енергийната борса цена на тока за индустрията доведе до
загуби за производителите и реакция от страна на работодателските организации. В тази връзка в
съвместно писмо до Министър-председателя социалните партньори от металургиятa настояват за бързи и
ефективни действия от страна на държавата. Пълния текст на писмото от ТУК
18.08 → БМГК тържествено отбеляза Деня на миньора в „София Хотел Балкан”. За празника лични
поздравления отправи Президентът г-н Румен Радев, присъстваха официални гости, партньори,
представители на миннодобивните предприятия. От БАМИ беше поднесен Поздравителен адрес
20.08 → БАМИ изпрати писмо до господин Георги Тодоров - Министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за среща, относно неизпълнение на заявки за доставка на товарни вагони. Копие
от писмото за информация беше изпратено и до господин Кирил Петков - Министър на икономиката,
предвид негативното въздействие на този проблем върху производството и необходимостта за намиране на
бързо решение. Писмото е достъпно от ТУК
24.08 → Съвместно писмо на БАМИ и БФИЕК до господин Кирил Петков - Министър на икономиката
относно възстановяване на работна група към МИ за актуализиране на промени в ЗОИК за компенсиране на
индиректни разходи за СО2 в цените на електроенергията. Писмото е достъпно от ТУК
м.07 → Излезе печатното и електронно годишно издание на БАМИ за „МЕТАЛУРГИЯТА В БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА”. Материалът съдържа информация за състоянието на българската икономика и
индустрия, за реалния принос и дял на металургията в общите показатели на страната за 2020 година.
Включени са данни за националното, европейско и световно производството и потребление на металургична
продукция, включително за приноса на българската металургия в производството на ЕС и света. Електронен
вариант на изданието на български език е достъпен на сайта на асоциацията: www.bami.bg
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
м.08 → Мароко започна преразглеждане на защитна мярка по вноса на валцдрат и някои видове
горещовалцувани пръти от желязо или нелегирани стомани в страната. Мярката засяга стоките с тарифни
кодове: 7213 91 90 - валцдрат; 7214 20 90 до 7214 99 91 - стоманени пръти. Заинтересованите лица могат да
се регистрират като такива и да поискат от разследващите марокански власти да попълнят въпросници в
срок до 7 септември 2021 година.
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

