БАМИ, месец февруари

брой 2/2019г.

ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ
12.02→ УС на БАМИ проведе среща с ръководството на БФИЕК, на която бяха дискутирани проблеми на
енергиен пазар, увеличените цени на електроенергия и други актуални въпроси от енергийната
политика. Обсъдени бяха мерки за въздействие, стабилизиране на доставките на достъпни за бизнеса цени.
26.02 → В Министерството на икономиката се проведе първото заседание на Работна група с участие на
представители на БАМИ, която да предложи вариант за въвеждане на финансов механизъм за
компенсиране на индиректните разходи за емисии на парникови газове в цената на
електроенергията. Съгласно европейската Директива право на помощ имат 15 сектора с висок риск от
„изтичане на въглерод”, в т.ч. 4 са от металургичната индустрия (стоманодобив, мед, алуминий и
цинк/олово).
27.02 → В Министерството на икономиката се проведе заседание на
Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество с Председател
зам.министър Лъчезар Борисов, на което официално беше подписан
нов Браншов колективен трудов договор „Металургия”.
Договорът се подписа от председателите на социалните партньори,
страни по договора БАМИ, СФ „Металици” и НФ „Металургия”,
които изразиха задоволство от създадените традиции на
сътрудничество и диалог между синдикати и работодатели.
27.02 → На заседание на Отраслов съвет по условия на труд „Металургия” към МИ се проведе среща с
представители на МТСП за обсъждане на проект на Правилник за прилагане на Закона за хора с
увреждания. Представителите на металургичните предприятия изразиха удовлетворение от някои
подходящи решения в проекта, получиха отговор и по неизяснени в закона въпроси. Поставиха се и други
въпроси, по които бизнеса ще направи предложения за тяхното решаване до МТСП и чрез участие в
Обществената консултация на сайта на МС.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
07.03 → Българска агенция за инвестиции организира в Националния дворец на културата тържествена
церемония по връчване на годишните награди ИНВЕСТИТОР НА ГОДИНАТА 2018. В различните
категории има номинации и на предприятия от металургичната индустрия.
14.03 → Под патронажа на Президента на Р. България в х-л Балкан ще се проведе кръгла маса на тема
„ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика”. Организатори са АИКБ, БСК и
БТПП. Дискусионните панели включват мерки за насърчаване на инвестициите, устойчива регулаторна
среда и проблеми на пазара на труда.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
18.02. → ЕК стартира официална обществена консултация относно реформата в правилата на ЕСТЕ за
държавна помощ в периода 2020 - 2030, която се предоставя за компенсиране на индиректните разходи
за емисии в цената на електроенергията за сектори с висок риск от „изтичане на въглерод”.
20.02. → ЕК се ангажира да провежда съгласувани политики по климата и индустриалното развитие.
По предложение на енергоинтензивните индустрии за подпомагане на Комисията се създават три работни
групи: Насърчаване на вериги на стойността в нисковъгеродни и кръгови индустрии; Устойчиво
финансиране и инвестиране в иновационни технологии; Достъпност и наличност на ресурси.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

