БАМИ, декември

брой 12/2018г.

ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ

05.12 → БАМИ подготви и изпрати становище до МОСВ относно предложението на ЕК за
потенциално включване на четири оловни съединения в Приложение ХІV на Регламента на
химикалите REACH. Категорична е позицията на българската металургична индустрия, че няма
достатъчно данни и основание за приемане на предложението и това създава предпоставка за
следващо включване на оловото в този списък. Настоява се за разумен баланс между европейските
и национални политики в екология и индустрия. С писмото може да се запознаете от ТУК.
06.12 → В изпратено до Министъра на енергетиката, КЕВР и НС ОТВОРЕНО ПИСМО
организациите на базовите индустрии (БАМИ, БФИЕК, БКХП) изразиха силно безпокойство от
растящите цени на електороенергията на свободния пазар и прехвърляне на финансови тежести от
нерешени проблеми в енергетиката върху българските производители. Наблюдава се процес на
нестабилност и липса на визия за развитие. Настояват за бързи и адекватни мерки от страна на
отговорните държавни структури.
12.12 → БАМИ беше домакин на второто заседание на Контактната работна група за водене на
преговори и сключване на нов БКТД. Следващата работна среща ще бъде на 16 януари 2019
година в офиса на НФ „Металургия” към КТ „Подкрепа”.
20.12 →
В
гр.Радомир официално стартира регионален
ученически конкурс на тема „Индустрията в моя град“, който се
организира от Химикотехнологичния и металургичен университет
(ХТМУ) и Българската асоциация на металургичната индустрия
(БАМИ). Конкурсът се провежда под патронажа на кмета на
града г-н Пламен Алексиев, а спонсори ще бъдат фирми от
региона, общината, ХТМУ и БАМИ. Като паралелно събитие се
организира
посещение
на
ученици
в
Леяро-ковашкия
машиностроителен комплакс ЕООД. Повече информация за
конкурса може да се види на сайта на организаторите
www.uctm.edu и www.bami.bg, а всички участващи в конкурса
ученици следва да изпращат своите разработки по електронен път
на имейл: konkurs@uctm.edu, до 28 февруари 2019 г.
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

23.01 → От 14.00 часа в офиса на МЕТАЛКО БЪЛГАРИЯ ЕАД, бул. Вапцаров 53A, EAST PARK
TRADE CENTER ще се проведе заседание на УС на БАМИ. Дневният ред включва информация
за изпълнение на бюджета на 2018 г. и дейностите по заверка на сертификати за произход. Ще се
обсъди и приеме плана за работа през І-во тримесечие на 2019 година и други текущи въпроси.

Весело посрещане на Коледните и
Новогодишни празници!

