БАМИ, месец ноември

брой 11/2020 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ
05.11 → По случай професионалния празник „5 НОЕМВРИ – ДЕН НА МЕТАЛУРГА” от името на
Председателя на УС беше изпратен Поздравителен адрес до ръководствата и колективите на
предприятията-членове на БАМИ. Поради пандемичната обстановка за първи път от неговото обявяване за
празник на металурзите не беше организирано национално честване. Въпреки кризата и спада в
потреблението на европейските и световни пазари предприятията в сектора работят. Спазват се всички
предпазни мерки, въведени са строги правила и контрол за опазване на здравето на персонала.
13.11 → БАМИ изпрати писмо до Министерстното на икономиката за удължаване срока на действие на
защитните мерки по стомана, който изтича в края на I-во полуг. на 2021 г. През последните години пазарът
на стоманени продукти е силно нарушен, както от свръх мощности и увеличено производство в света,
основно в Китай, така и в резултат на въведените ограничения за внос в САЩ. Европейският пазар се
оказа под силен натиск и производството бележи постоянен спад. Допълнително КОРОНА-кризата доведе
на намаляване и спиране на мощности, което се отрази и на българските производители. Писмото ТУК.
13.11 → На посещение в КЦМ 2000 Груп беше Министърпредседателят Бойко Борисов и министърът на икономиката
Лъчезар Борисов. След запознаване с новите мощности в оловно
производство на ръководството беше връчен Сертификат за
инвестиция клас А за проект Технологично интегриране на КЦМ АД.
Новата инвестиция в размер на 260 милиона лева ще интегрира на повисоко технологично ниво производството на олово, цинк и
съпътстващи продукти, ще разшири суровинната база и преработката
на вторични ресурси, тяхното по-пълно оползотворяване и извличане
на нови метали.
16.11 → Проведе се първо заседание (присъствено и онлайн) на Контактните групи по подготовка и
сключване на Браншов колективен трудов договор в металургията. Обсъдени бяха Правила за работа и
приети решения за актуализация, в съответствие с въведените епидемиологични мерки от КОРОНАкризата. Следващо заседание е насрочено за 16 декември (сряда) 2020 г. от 11.00 часа в офиса на
БАМИ – зала на 2-ри етаж, бул. Ал. Стамболийски № 205, формат присъствено и онлайн.
м.11 → В последния брой 6 на списание Енержи Ревю е публикувано интервю с изпълнителния директор
на БАМИ за енергийния интензитет в стоманодобива и възможностите за повишаване на енергийната
ефективност. В резултат на направените инвестиции и приоритетно решаване на екологични и енергийни
проблеми в сектора са постигнати добри резултати, но възможностите за съществени намаления са
технологично ограничени – интервюто ТУК.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
12.11 → ЕК прие Регламент за въвеждане на регистрационен режим по отношение на вноса на някои
горещовалцовани плоски продукти от желязо, от нелегирани стомани или от други легирани стомани с
произход от Турция. Срокът на действие на регистрационния режим изтича девет месеца след датата на
влизане на регламент в сила.
28.11 → Приключи провежданата от ЕК Обществена консултация относно механизма за регулиране на
въглеродните граници (CBAM). Получени са на 600 отговора на консултацията и над 200 позиции от
различни организации, сред които Еврофер и Еврометали. В своите отговори те изтъкват спецификата на
металургичния сектор в Европа, както и притесненията си относно дизайна и ефективното прилагане на
инструмента, за да се гарантира равнопоставеност между вносителите и европейските производители.
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

