БАМИ, месец август

брой 8/2020 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ
17.08 → Председателят на УС на БАМИ г-н А. Петров проведе среща с г-жа Цветелина Пенкова –
представител на България в ЕП и нейни сътрудници в Брюксел и София. От БАМИ присъстваха
изпълнителният директор и г-н Н. Рангелов – член на УС. Обсъдиха се актуални теми от политиките на ЕК
и ЕП за реализиране на „Зелената сделка” и възможностите на металургията да участва в процеса на
трансформация към нисковъглеродна икономика. Изразено беше общо желание за задълбочаване на
контактите и готовност за сътрудничество в полза на българската метална индустрия.
18.08 → До двама министри - на околната среда и водите и на икономиката беше изпратено писмо от
БАМИ, БФИЕК и БКХП относно предстоящата актуализация на референтните стойности през фаза
IV на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ). В писмото се настоява новите референтни
стойности да отразяват действителната ситуация, като за тази цел е необходимо от Генерална дирекция
„Действия по климата“ (DG Clima) към Европейската комисия (ЕК) референтните базови стойности да
бъдат проверявани от операторите преди официалното им утвърждаване и влизане в сила. МОСВ
предприе незабавни действия и подкрепи нашето искане с официално писмо от А. Николова - зам.
министър на околната среда и водите до г-н М. Петричоне - генерален директор на ГД „Действия по
климата“. Такава ще бъде и официалната позиция на България по този въпрос. Писмо ТУК
20.08 → БАМИ се включи в обществено обсъждане на представен от МИ Проект на стратегия „Кръгова и
нисковъглеродна икономика“ от приоритет 4 на Националната програма за развитие „България 2030“.
Предлагат се нови мерки за реална трансформация на индустрията и разширяване на кръговата икономика
при постигане на целите - нисък ресурсен интензитет и висока ефективност на суровините. В позицията
се настоява за административни и финансови стимули в подкрепа на индустриална симбиоза и
увеличаване на добавената стойност от преработката на отпадъци. СТАНОВИЩЕ
м.08 → Подготвен и отпечатан е английският вариант на годишно издание на БАМИ „МЕТАЛУРГИЯТА
В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА”. Електронен вариант на изданието на български и английски език е
достъпен на сайта на асоциацията: www.bami.bg

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
17.09 → Общото събрание на БАМИ ще се проведе в офис-сградата на бул. „Ал. Стамболииски” 205 от
13.00 часа при следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет за дейността на УС за 2019 год.;
2.Доклад на КС за финансовото състояние през 2019 год.
3.Освобождаване от отговорност на членовете на УС и на КС
4.Приемане на Основни направления за работа през 2020 год.
5. Приемане на годишен бюджет за 2020 год.
6. Разни.
Във връзка с епидемиологичната обстановка ще бъдат взети необходимите предпазни мерки и изпълнени
изискванията на здравните власти.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
м.09 → Европейската комисия започна основен преглед на търговската политика на Европейския съюз,
включващ и публични консултации с всички заинтересовани страни. Целта на Комисията е да се
определи посоката на търговската политика в средносрочен план, като се вземат предвид нови глобални
предизвикателства, в това число и изводите от кризата, предизвикана от Covid-19. Обществената
консултация е отворена за отговори от заинтересованите страни до 15 септември 2020 г. на следния
електронен адрес: trade-policy-review-2020@ec.europa.eu
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

