БАМИ, март

брой 3/2018г.

ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР
ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ
23.03 → В сградата на МОСВ на бул. Мария Луиза 22, представители на БАМИ, МОСВ и
Министерство на икономиката проведоха работна среща, на която се обсъдиха действащите процедури
по REACH за метално олово и влиянието на предложените от Шведската агенция промени в неговата
класификация, респективно и върху българската индустрия.
Такива срещи на национално ниво се провеждат по молба на оловния консорциум по REACH и
Международната оловна асоциация, в състава на която има и български участници. Това е част от
провежданата политика за подкрепа на оловната индустрия от отделните страни-членки на ЕС, която и в
България се развива успешно и има значителен дял в икономиката на страната.
28.03 → Проведе се заседание на Комитет „Комуникационна
и информационна политика”. Членовете на Комитета и
представители на БАМИ дискутираха възможността за
организиране на среща на металургичния бранш с депутати от
всички парламентарни групи, на която да бъдат запознати с
постиженията и политиките за развитие на базовите индустрии
в страната. В рамките на дневния ред се обсъди предстоящата
Конференция „Чиста енергия и конкурентоспособност за
устойчиво развитие” и новия сайт на БАМИ (www.bami.bg).

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
11.04 → В рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, БАМИ съвместно с БФИЕК и
БКХП организират Конференция „Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за
устойчиво развитие“. Конференцията ще се проведе под патронажа и с участието на Министъра на
енергетиката и с подкрепата на Министерството на Българското Председателство на Съвета на ЕС на
11.04.2018 г. в София, Интер Експо Център, Цариградско шосе 147.
17.05 → Управителният съвет на Българската асоциация на металургичната индустрия свиква редовно
Общо събрание на сдружението на 17 май 2018 год. от 13:30 часа в конферентната зала на
„Нипроруда” АД, бул. „Александър Стамболийски” № 205 при посочения дневен ред:
1. Отчет за дейността на Управителния Съвет на БАМИ за 2017 год.
2. Доклад на Контролния Съвет за финансовото състояние и счетоводната отчетност.2017 год.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Контролния Съвет и на Управителния Съвет.
4. Приемане на Основни насоки за работа през 2018 год.
5. Приемане на годишен бюджет за 2018 год.
6. Разни

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
01.05→ ЕК започва разследване по отношение на защитата на 26 стоманени продукта, за да
предотврати изкривяването на търговията в ЕС. То произтича от необходимостта от защита на
стоманодобивния отрасъл на ЕС срещу продуктови потоци, отклонени от САЩ в резултат на мерките
от раздел 232. След острите коментари от страна на ЕС, относно нови мита при внос в САЩ на
стомана – 25% и на алуминий и алуминиеви продукти -10%, въвеждането на тези мита спрямо ЕС
временно се отлагат до 01.05.2018 г.

