БАМИ, месец март

2022 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР
ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ
14.01→В писмо до Министър-председателя и неговите заместници по финанси и икономически въпроси от
БАМИ, БФИЕК, БАЦИ и БКХП настояват при актуализацията на Програмата за икономическа
трансформация, съответно в Приложение П8 да бъде премахната забраната да получават финансова
подкрепа големи предприятия от преработващата промишленост, включени в ЕСТЕ. Писмото ТУК.
17.02→ Държавният глава Румен Радев посети КЦМ 2000 ГРУП.
Президентът се срещна с Румен Цонев-главния изпълнителен директор
на холдинга КЦМ 2000, Иван Добрев-изпълнителния директор на
КЦМ АД и представители от висшия мениджмънт. Водеща тема на
срещата беше състоянието на пазара на електрическа енергия и
влияние на високите цени върху производството, мерките за
намаляване на загубите и предложенията на КЦМ за справяне с
енергийната криза.
23.02 → Управителният съвет на БАМИ
проведе редовно заседание, присъствено и
неприсъствено/онлайн, чрез платформата
Teams. Взе се решение Общото събрание за
отчитане на дейността през 2021 г. и за
избор на нов УС да се проведе на 28 юни
2022 г. Създадена беше Работна група със
задачи да подготви предложение за
разпределение на годишния членски внос по фирми и актуализация на целите и програмата за работа на
новия УС през следващия период.
24.02 → Вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията г-жа Нинова и министърът на труда и
социалната политика г-н Гьоков съвместно подписаха Наредба за осигуряването на здравословни и
безопасни условия на труд в черната и цветна металургия. Изготвянето на Наредбата беше инициирано
от социалните партньори в металургичния бранш и подкрепено от Отрасловия съвет по условия на труд
към Министерството на икономиката. Този документ съответства на новите условия на работа, промените
с технологиите и на действащите нормативни актове. Изготвена е от колектив, които включва експерти по
условия на труд, включително и от металургичните предприятия, представители на синдикатите, на БАМИ
и ФММ към ХТМУ. Новата наредба е публикувана на W-страницата на БАМИ.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
11.05. → Ще се проведе заседание на УС на БАМИ за приемане на материалите по дневния ред на
годишното отчетно-изборно Общо събрание. Материалите, които нямат конфиденциален характер ще
бъдат качени за информация и запознаване на W-страницата на БАМИ.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
м.02. → Проведе се активна комуникация с български депутати в ЕП за запознаване с позициите на
европейските/българските производители на метали и за провеждане на срещи в Еврофер по проекта за
прилагане на Механизъм за въглероден данък на граница (СВАМ) и по актуализацията на схемата за
търговия с емисии. Очакваме от тях подкрепа по представените от нас позиции.
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

