БАМИ, месец март

брой 3/2021г.

ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ
02.03 → На проведено заседание на Контактните работни групи за подготовката и водене на преговори за
сключване на нов БКТД „Металургия“ във формат онлайн чрез платформата ZOOM и присъствено в
офиса на СФ „Металици“ бяха обсъдени последните раздели от проекта на БКТД. Не се постигна съгласие
по някои основни финансови параметри, които ще бъдат дискутирани след становище от УС на БАМИ.
09.03 → БСК проведе онлайн обучение по проект „Активно стареене”, в който БАМИ и фирми-членове са
партньори. Предстои изпълнението на дейност 4.Внедряване. Предвижда се представители на работодатели
и работници, социални партньори по проекта да се запознаят с инструменти и политики за осигуряване на
работна ръка, съобразена с възрастовите особености и за насърчаване на по-дълъг трудов живот.
10.03 → В офис-сградата на Нипроруда, гр.София,
бул. Ал. Стамболииски 205, се проведе редовно
заседание на Управителния съвет на БАМИ с
присъствено и онлайн участие. Приеха се
представените отчети по изпълнение на планувания
бюджет за 2020 г. - приходна и разходна част.
Управителният съвет одобри предложените от КРГ
финансови параметри, по които да се водят преговорите за сключване на БКТД.
22.03 → По решение на УС на БАМИ се изпратиха писма до основните политически партии, които ще имат
представители в 45-то НС. Към тях се приложи подготвен и съгласуван от членовете на УС материал за
растящата роля на металургичната индустрия в периода на „зелен преход” и основните проблеми пред
сектора за решаване от изпълнителната и законодателна власт в краткосрочен план. Справка „Проблеми и
възможности в период на нисковъглеродeн и дигитален преход” ТУК
30.03 → Изпълнителният директор на БАМИ участва в предаване на Блумбърг ТV „..В развитие” по
предложението на ЕК да бъде въведен въглероден данък на граница (СВАМ) при внос на стоки от страни,
не прилагащи мерки за намаляване на парниковите газове. След пилотно прилагане на мярката тя трябва да
замени действащите сега механизми за защита на енергоинтензивните индустрии от „изтичане на
въглерод”. В списъка на пилотните сектори влиза стоманодобива и производството на алуминий.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
м. aприл - На сайта за обществени консултации МС публикува проект на Наредба на Министерството на
икономиката по изпълнение на Регламент 2017/821 на ЕК относно отговорните доставки на конфликтни
материали. Срокът за представяне на становища е 19.04.2021 г.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
21.04 → Eurofer съвместно с IndustryAll организират онлайн събитие – „Изграждане на икономическа и
социална рамка за успешен климатичен преход до 2050г.“. Ще бъде обсъден зеленият преход и неговото
отражение върху стоманодобивните компании и работниците. Участие в събитието ще вземат
представители на Европейската комисия, Европейския парламент и обществени личности.
https://www.eurofer.eu/about-steel/events/eurofer-and-industriall-european-trade-union-joint-event/
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

