БАМИ, ноември

брой 11/2018г.

ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ
06.11 → Металургичната общност отбеляза професионалния
празник на металурга в „Аурубис България“ АД, гр. Пирдоп.
Празникът беше посветен на 60-годишнината от пуска на
медодобивното предприятие. Сред гостите бяха вицепремиерът
Томислав Дончев, министърът на труда Бисер Петков, Главният
изпълнителен директор на група Aurubis Юрген Шахлер,
посланици, народни представители, ръководствата на компании
от металургичния сектор, минния сектор, химическата
индустрия и ветерани, свързани с развитието на медодобивния
комбинат. Присъстваха представители на национални и
браншови работодателски и синдикални организации, както и от
ръководствата на ХТМУ и ТУ, София. В духа на доброто партньорство и подкрепа на образованието и тази
година бяха връчени Грамоти и парични награди на изявени студенти от двата университета.
07.11 → В заседателната зала на ХТМУ се проведе организационна среща за провеждане на ученически
конкурс „Индустрията в моя град” под патронажа на г-н Пламен Алексиев – кмет на град Радомир.
Представители от БАМИ, ХТМУ и ръководители на фирми от металната индустрия в региона обсъдиха
темите на конкурса и приеха срокове за неговото провеждане.
20.11 → В зала „Запад“ на Народно събрание се проведе дискусия
„Базовите индустрии и икономическото бъдеще на България.
Металургията – с иновативна визия и двигател за устойчив
растеж“. Форумът се организира от БАМИ под патронажа на
Комисията по икономическа политика и туризъм към 44-то НС.
Основните теми, представени от БАМИ, Аурубис България и
КЦМ 2000 бяха свързани с устойчивото развитие на българската
металургия, политиките по климата и кръговата икономика,
енергийната зависимост на сектора, трудовото законодателство и
необходимостта от квалифицирани кадри за българската
индустрия. Председателят на Комисията г-н Петър Кънев изпрати
благодарствено писма за инициативата и потвърди желание за
следващи съвместни действия. Писмото ТУК
27.10 → В офиса на СФ „Металици“, КНСБ се проведе първото заседание на социалните партньори от
бранш „Металургия” за водене на преговори и сключване на нов Браншов колективен трудов договор.
Разменени бяха документи за легитимност на организациите, подписаха са Правила за работа и се уточни
състава на Контактните работни групи на страните, които ще участват в преговорния процес. Следващата
среща да се преведе на 12 декември (сряда) 2018 г. от 13.30 часа в БАМИ, заседателната зала на етаж 2
- гр. София, бул. Ал. Стамболийски 205, Сектор Б
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
05.12 → ХV-то Общо събрание Българската стопанска камара. Събранието ще се проведе на
5 декември (сряда) 2018 г., от 10.00 часа, в централната сграда на Националния дворец на културата, гр.
София, зала №10, ет. 8. Дневният ред включва обсъждане и приемане на отчетите на Управителния и на
Контролния съвет, Основни насоки за дейността на камарата за периода 2019-2023 г., промени в Устава и
избор на нови ръководни органи на камарата.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
28.11 → ЕК прие дългосрочна стратегическа визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и
неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. Въпреки, че по принцип индустрията подкрепя
политиките на ЕС относно климатичните промени, производителите са обезпокоени за бъдещето на
европейската базова индустрия и запазване на нейната конкурентоспособност спрямо страни, не прилагащи
такива мерки и ограничения. Може да се запознаете с позициите на Eurometaux от ТУК и ЕUROFER от ТУК
СНИМКИ ОТ ЧЕСТВАНЕТО НА ДЕНЯ НА МЕТАЛУРГА

