БАМИ, месец ноември

брой 11/2021г.

ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ
02.11 → БАМИ съвместно с БФИЕК, БКХП и БАЦИ изпратиха писмо до МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
и отговорните министерства за промени в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и
отпадане на ограничението за достъп до средства от Програмата за икономическа трансформация на
сектори и производства, включени в Европейската схема за търговия с емисии. Текст на писмото от ТУК
04.11 → По повод Деня на металурга Председателят на УС г-н Антон Петров
участва в предаването "В развитие" на телевизия Блумбърг. Отбеляза успехите
на бранша, проблемите с цените на тока и необходимостта от подкрепа за
енергоефективните производства, като заяви „Не е редно парите от фонда за
енергийна сигурност да отиват само към ТЕЦ Марица Изток 2”.
Цялото интервю гледайте във видеото.
05.11 → Професионалният празник Ден на металурга премина в условия на извънредна епидемиологична
обстановка с онлайн мероприятия и активна информационна кампания – публикации в медии и участие на
живо в радио и ТВ-предавания. Поздравителен Адрес от председателя на УС и получените поздравления до
БАМИ ще намерите ТУК
17.11 → Във връзка с 60-годишния юбилей на
КЦМ АД в партньорство с ИПИ се проведе
бизнес-форум „КЦМ-60 ГОДИНИ РАЗВИТИЕ“.
Докладите бяха в областта на преработката на
металите по веригите на добавената стойност и
кръговата икономика. На организирана „ВЕЧЕРЯ
С ПРИЯТЕЛИ” беше разрязана и традиционна
торта за 60-тия „рожден ден” на КЦМ АД.
19.11 → Представители на БАМИ, металургични фирми и БФИЕК проведоха среща за продължаване на
общите действия по цените на тока и държавната подкрепа за индустрията. В съответствие с взетото на
срещата решение национално представителните организации на бизнеса изпратиха писмо до Министърпредседателя и ресорни министерства за продължаване програмата и компенсиране на небитовите
потребители за високите борсови цени. Писмото от ТУК
30.11 → Във връзка с приключване на проект „Съвместни действия на социалните партньори за
адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с
цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа“, изпълнен съвместно с КНСБ, БСК
кани на пресконференция, която ще се проведе хибридно от 11:00 ч. в сградата на БСК на ул. Чаталджа 76 и
онлайн, с регистрация на линк: https://zoom.us/meeting/register/tJIrcOutrT8uHtJrto-0RtS3mO-z9qMS-cRX
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
15.12 → Насрочено заседание на УС на БАМИ. Дневният ред включва отчет за очакваното изпълнение на
бюджета за 2021 год., продължаващи действия за компенсиране на цени на електроенергия и индиректните
разходи за СО2, организиране на срещи с парламентарните партии и други актуални въпроси.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
18.11 → Еврофер проведе годишно отчетно-изборно Общо Събрание. За следващите две години са
преизбрани: Президент (Председател), 9 зам.президенти(председатели) и 20-членен борд (Управителен
съвет); президентът и неговите заместници представляват Изпълнителния комитет. Одобрени са разходи
по бюджета на 2021 г в размер на 5.3 мил.евро и е приет бюджет в размер на 5.5 мил.евро за 2022 г.
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

