БАМИ, юни

брой 6/2018г.

ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР
ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ
29.05 → Бизнесът иска повече компенсации за ВЕИ, включващи и „КАФЯВИЯ ТОК“. Работна група
към МЕ започна обсъждане на промени в Наредба за ВЕИ, която да включва тока от когенерациите –
така наречената кафява компонента в таксата „задължение към обществото“, която е част от цената на
електроенергията. Новият проект следва да се съгласува с ЕК.
15.06 → Химикотехнологичен и Металургичен Университет
отпразнува тържествено своята 65-та годишнина. На
тържествената церемония присъстваха и представители на
бизнеса, свързани с подготвяните специалисти. Ректорът проф. др Митко Георгиев в емоционално слово посочи трите ключови
думи в девиза на ХНМУ: Академизъм! Традиции!
Професионална реализация! БАМИ изпрати поздравителен
адрес. Филми от събитието
15.06 → „Промет Стиил” ЕАД
тържествено отбеляза своя 30годишен юбилей. Официалното
събитие се проведе в летния театър в
гр.Бургас.
Присъстваха
гости,
ветерани и настоящи работници с
принос за произведените 6 млн.тона
готова продукция, на които бяха
връчени награди.
Генералният
директор на Групата Метинвест Юрий Рьиженков и Денис Новиков - изпълнителен директор на
завода поздравиха участниците и представиха плановете за развитие. БАМИ участва в събитието,
поздрави присъстващите и връчи поздравителен адрес
19.06 → Управителният съвет на БСК проведе заседание, на което избра нов изпълнителен
председател - Радосвет Радев. Като изпълнителен директор на "Дарик радио" АД той е един от
основателите на БСК и дългогодишен член на ръководството. Завършил е Юридическия факултет на
СУ „Св. Климент Охридски”. Специализирал е маркетинг и мениджмънт в САЩ.
21.06 → Проведе се среща с комисията на МОН за акредитацията на ХТМУ, на която присъстваха
представители на БАМИ и на големите фирми от химическата и металургична индустрия.
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
07.07 → По повод на 60–годишния юбилей на медодобивният завод в гр. Пирдоп, Аурубис България
организира Аурубис Средногорие велотур 2018. За желаещите да се включат е осигуряване превоз,
необходимо е да се изпрати заявка с име, възраст, населено място и контакти за връзка на
тел: 0879 520 314, e-mail: t.ivanov@aurubis.com или www.facebook.com/AurubisBulgaria
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
18.07 → Действия на ЕС по мярка 232 на САЩ относно мита при внос на стомана и алуминий.
ЕК отговори с адекватни мерки и въведе мита за около 200 бр. стоки на обща стойност 2.8 млрд. евро с
промишлен и селскостопански произход. За да предотврати изкривяването на пазара на стомана ЕК
започна защитна процедура по вноса на 26 групи стоманени продукти от трети страни. Предстои
приемане на регламент, с който се въвеждат предварителни защитни мерки и квоти, над които се
налага 25%-но вносно мито. Регламентът ще влезе в сила още през месец юли т.г.
От м.март стартира и система за наблюдение на вноса на алуминиеви продукти, на която основа ЕК
ще оцени тенденциите на пазара и необходимостта от последващи действия.
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНAТА ИНДУСТРИЯ

