БАМИ, май

брой 5/2018г.

ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ
17.05 → БАМИ проведе годишно ОБЩО СЪБРАНИЕ
за отчитане на дейността през 2017 год., приемане на
бюджет и Основни насоки за работа през 2018 година.
Гости бяха г-жа Маргарита Попова и г-н Добри Митрев
от БСК, Деканът на ФММ на ХТМУ доц. Р. Йорданова,
г-н Никола Добрев - Председател на СД на КЦМ 2000,
председателите на социалните партньори: г-н Яначков от
СФ „Металици“ и г-н Павлов от НФ „Металургия” . В
своите изказвания членовете на БАМИ и гостите дадоха
висока оценка за работа на ръководството и екипа на
БАМИ при изпълнение на задачите за отчетния период.
18.05 → В София се проведе Европейския минен бизнес форум, организиран от БМГК и
техните европейски партньори като събитие от програмата на Българското председателство на
Съвета на ЕС. Водещи в бранша компании и институции на европейско и световно ниво
представиха важните въпроси, свързани с дейността на минната индустрия и перспективите за
нейното развитие през следващите десетилетия. Предвид ролята на металургията, като
следваща индустрия по веригите на добавената стойност участваха и представители на БАМИ. В
рамките на форума по инициатива на Търговския отдел на Австрийското посолство бяха
организирани бизнес-среща с фирми от Австрия, имащи отношение към базовите индустрии.
31.05 → БАМИ участва в ежегодната конференция на Индустриален клъстер „Средногорие”
„Индустрия и Енергетика 2018”. Обсъдиха се възможности за успешно взаимодействие между
институциите и бизнеса с цел стимулиране на инвестициите в енергийно-ефективни технологии,
преодоляването на съществуващите дисбаланси в енергийната система, национални политики и
пазарни регулации в областта на енергетиката, позициите на производители, търговци на
електроенергия и промишлени консуматори.
01.06 → В гр. Шумен се проведе официална церемония
за връчване награди на отличените ученици от втория
годишен конкурс „Индустрията в моя регион“.
Мероприятието се провежда по инициатива на
Българската асоциация на металургичната индустрия и
Химико Технологичният и Металургичен университет –
София с подкрепата на „Алкомет“ АД и община
Шумен, под патронажа на кмета Любомир Христов. В
инициативата се включиха 125 ученици от шуменските
училища, разделени в три възрастови групи: от първи до
четвърти клас с рисунки и останалите две възрастови
групи – от пети до осми клас и от девети до дванадесети клас с есета по темите на конкурса.

Творбите бяха оценявани от жури на ХТМУ, София и всички участници получиха грамоти и
копие-алманах с участвалите в конкурса творби. На класираните на първите три места ученици
от всички групи се връчиха предметни наградени – таблети от „Алкомет” и книги от БАМИ.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
28-29.06.2018 → В гр. Пловдив, х-л Империал ще се проведе Конференция за предотвратяване на
корозията - Corrosion Prevention Balkans, на която експерти и водещи компании от 9 държави
ще представят технологии и продукти за предпазване от корозия, приложими в редица области,
като строителство, енергетика, инфраструктура, корабостроене, автомобилостроене, химическа
промишленост, металообработване и машиностроене и др. Изявата е отлична възможност за
получаване на информация - кога протича корозията, как да се предотврати, какви са
предимствата на различните системи за превенция, както и за създаване на бизнес контакти и
обмяна на опит. БАМИ е партньор на събитието 6 ти юни – ранна регистрация с отстъпка
06.06. → По проект Direct на КНСБ с участие на БСК в сградата на пл. Македония 1 се
организира Национален семинар на тема „Прякото работническо участие – европейски опит
и приложение в България“. Ще бъде представен доклад за ситуацията в България. БАМИ се
включи посредством изпратен за сектора отговор по подготвени въпросници. Фирми-наши
членове, за които темата представлява интерес, имат възможност да вземат участие на семинара.
06.06. → В НДК от 19 часа ще има церемония по връчване на наградите от четвъртото издание
на инициатива Академия Иновации в действие, организатори Солвей Соди АД и Аурубис АД.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
05.06 → От БАМИ и ЕUROMETAUX беше подготвено и изпратено становище до българските
представители в РГ към ЕК и в МТСП за протичащите на експертно ниво дискусии за промени в
Директива 37/2004 г. относно защита на работниците от рискове по време на работа. Има
предложена от Швеция нова норма за съдържание на кадмий (Cd) в работна среда,
многократно по-ниска от съществуващата норма и най-добри практики в производителите. В
рамките на Българското председателство не се очаква развитие на темата и тя ще бъде отложена
за обсъждане по време на Австрийското председателство на Съвета на ЕС.
31.05 → Американският секретар по търговия Уилбър Рос обяви, че САЩ прекратява
въведеното временно изключване на ЕС от тарифите по мярка 232 и от 1 юни т.г. за вноса на
стомана се въвежда 25% мито и 10% за алуминий. Комисарят по търговията г-жа Сесилия
Малмстрьом в отговор представи мерки, които ЕК ще приложи:
- Поставят темата за разрешаване в СТО, тъй като мерките на САЩ са в пълно
противоречие с договорените международни правила;
- ЕК ще наложат мерки за ребалансиране на пазара на ЕС;
Пазарът на ЕС ще бъде защитен от изкривяване на търговията, вследствие на митническите
ограничения в САЩ.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНAТА ИНДУСТРИЯ

