БАМИ, месец януари

брой 1 / 2021 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ
11.01 → БСК проведе среща с представители на браншовите организации по предложението на
КНСБ браншовите структури (съгласно чл. 36, ал. 8 от КТ) на представителните организации
на работниците и служителите и на работодателите да преговарят размера на минимални
работни заплати по икономически дейности и квалификационни групи професии. При
постигнати споразумения същите се предоставят на Правителството за изпълнение чрез приемане
на нормативен акт, приложим за всички. БАМИ не подкрепи това предложение, поради липса на
законодателно задължение и малко покритие на браншово договаряне по сектори.
13.01 → Проведе се редовно заседание на Контактните работни групи на работодателите и
синдикатите за водене на преговори и сключване на БКТД. Приети бяха нови текстове, свързани
с промени в КТ относно продължителността на извънредния труд за 1 календарна година, който не
трябва да надвишава 300 часа.
21.01 → В рамките на Дейност 3 по проекта Активно стареене се проведе онлайн обучение за
първите три наръчника, разработени в рамките на проекта: Наръчник за управление на
поколенческите различия, Наръчник за ментори (наставници) по техники и похвати в трансфер на
знания и опит между поколенията и Наръчници за адаптиране на работните места и дейностите към
специфичните потребности и възможности на хора с хронични заболявания. В рамките на
дискусията участниците обсъдиха представените документи, изказаха мнения и препоръки към
разработващите екипи.
26-27.01 → На 26.01. се проведе онлайн заседание на представителите на фирмите в КРГ за
подготовка и водене на преговори за сключване на БКТД „Металургия“ за съгласуване на
финансовите параметри по предложения от синдикатите проект. Същите бяха представени на
социалните партньори на проведено на 27.01 редовно заседание и отложени за разглеждане на
следващото, което ще се проведе на 24 Февруари 2021 г. от 11. 00 часа във формат присъствено и
онлайн в офиса на СФ Металици (гр. София 1000, пл. Македония 1 , ет 16 ).
28.01 → БСК, по предложение на рециклиращата и металургична индустрия, изпрати писмо до МС,
МОСВ и МИ за промени в Наредба 1/2014 (във връзка с Регламент (ЕС) 1013/2006) и удължаване
на срока за уведомление на РИОСВ при извършване на трансграничен превоз на безопасни
отпадъци. Засегнатите индустрии настояват за спазване на сроковете за нотификация и намаляване
на административните тежести върху бизнеса.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
01/2021 → ЕК провежда обществена консултация за преразглеждане на системата за търговия
с емисии (СТЕ), която приключва на 5 февруари. Съгласно публикуваните от ЕК цели, тази
актуализация се прави, за да гарантира неутралното въздействие върху изменението на климата до
2050 г. и намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 поне с 55% спрямо 1990 г. БАМИ
изпрати становищата на Еврофер и Еврометали до МОСВ, МИ и всички евродепутати за
информация и подкрепа.
22.01 → Европейската комисия публикува текстът на Всеобхватно споразумение за инвестиции
между Китай и ЕС. Споразумението се подготвя повече от 6 години и трябва да предостави на
европейските компании по-голям достъп до китайските пазари, както и да спомогне за
възстановяване на баланса в икономически връзки между двете сили. Можете да се запознаете с
него на сайта на ЕК: https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2237
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

