БАМИ, август

брой 8/2018г.

ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР
ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ
03.08 → МОСВ стартира предварителни проучвания и набиране на предложения от бизнеса за актуализация
на Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в
комплексните разрешителни по чл.117 от ЗООС. Темата е важна за металургичната индустрия и този
процес дава възможност да се облекчат и намалят изискванията и сроковете при издаване на ново
Комплексно разрешително или при следващо преразглеждане. В началото на м.септември се предвижда
среща в БСК с участие на представители от БАМИ за обобщаване и приемане на предложения до МОСВ.
08.08 → Представители на БАМИ направиха работно посещение в КЦМ АД и ЗГП ООД. Запознаха се с
новите технологии и производства на крайни изделия от благородни метали в КЦМ АД, както и с
иновативните и съвременни мощности за поцинковане в ЗГП ООД. За запознаване с възможностите на
най-голямата инсталация за горещо поцинковане в страната беше качена информация в сайта на БАМИ,
която може да видите ТУК
09.08 → БАМИ подкрепи позицията на ЕUROMETAUX относно подготвени от ЕК промени в правилата
за произход в търговското споразумение със страните от средиземноморския регион, които ще имат
негативно отражение върху европейската и българската цветна металургия, предимно при блоковите
метали. Становището беше изпратено на Министерството на икономиката, за да се отчете от българските
представители при следващите обсъждания в рамките на работната група към ЕК.
16.08 → В МТСП се проведе поредна работна среща за обсъждане на последните промени в Закона за хора
с увреждания (ЗХУ), на която присъстват и националните работодателски организации. БАМИ активно
работи с представителите на БСК за подготовка на становище/бележки по тези промени.
Проектът на Закона е публикуван на портала на МС за обществено обсъждане, а с работен проект на
становище до МТСП от БСК и техните членове ще намерите ТУК
17.08 → Минната общност проведе Национално честване на Деня на миньора 2018 г. в София х-л Балкан.
Събитието беше под патронажа на министъра на енергетиката на Република България. Присъстваха
представители от изпълнителната и законодателна власт, работодателски и синдикални организации,
дипломати, научни звена, фирми и партньори. От името на БАМИ до ръководството на БМГК и миньорите в
страната беше изпратен ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС.
20.08 → БФИЕК и БАМИ остро реагираха на изпратения в началото на м.август от Булгаргаз до всички
клиенти нов Договор за доставка на природен газ през 2019 г. Основните възражения бяха по толеранса
на заявените и доставени количества и санкции по тях, които в новия проект са променени в полза на
доставчика. В резултат на направените възражения и проведени срещи в Булгаргаз и МЕ с представители на
бизнес-организации и отделни фирми-потребители на природен газ първоначалният проект на Договор за
доставка през 2019 година е променен и параметрите в него са близки до тези от 2018 г.
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
25.09 → Насрочено е заседание на УС на БАМИ с дневен ред: Информация за изпълнение на приходната
част на бюджета и постъпленията по членски внос за 2018 г.; Подготовката за националното честване на
професионалния празник Ден на металурга – 06.11.2018 г. в Аурубис България АД; Обсъждане на планпрограма за провеждане на среща - дискусия на УС с представители на ПГ и членове на Комисии към 44-то
Народно събрание. Ще се обсъдят и други организационни въпроси.
02.10 → Конференция „Кръгова икономика и околна среда 2018” организира ИНДУСТРИАЛЕН
КЛЪСТЕР СРЕДНОГОРИЕ в гр.София, Интер Експо Център. Основен спонсор на събитието е „Аурубис
България” АД. Допълнителна информация и програма от ТУК
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
26-28.09 → Във Виена, Австрия ще се проведе Конференция „Суровини, Енергетика & Климат –
Предизвикателства”. Конференцията е под патронажа на Австрийското Председателство на Съвета на ЕС
и се организира от EUMICON и Altstoff Recycling Austria, партньор е Федералното Министерството на
устойчивостта и туризма. Фокус на дискусиите са темите: Достъп до суровини и Търговия, Умения и
Заетост, Енергетика и Климат, Технологии и Иновации, Кръгова икономика. Повече информация може да
намерите на официалния сайт на събитието: www.eumicon.com
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

