БАМИ, месец юли

брой 7/2020г.

ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ
02.07 → Проведе се редовно заседание на УС на БАМИ, на което се взе решение годишното
Общо събрание да се проведе на 17 септември 2020 от 13 часа при следния дневен ред:
1.Отчет за дейността на УС за 2019; 2.Доклад на КС за финансовото състояние през 2019 г.;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на УС и на КС; 4.Приемане на Основни
направления за работа през 2020 г.5. Приемане на годишен бюджет за 2020 г.; Разни. За
предпазване от COVID-19 ще бъдат взети необходимите предпазни мерки и изпълнени
всички изисквания на здравните власти.
08.07 → Министърът на здравеопазването издаде на БАМИ Сертификат № 15-00-153 за
дарител „в знак на изключителна благодарност и висока оценка за подкрепата и
положените усилия за обезпечаване в максимална степен и бързина на нуждите на
здравната система в България срещу пандемията COVID – 19”.
08.07 → БАМИ и БСК изпратиха съвместно писмо до Емил Димитров - Министър на
околната среда и водите относно забавени процедури по нотификация на вноса на
вторични метални продукти, които са важни суровини за преработка в металургични
предприятия. Те са част от кръговата икономика, ефективен ресурс за преработка по
съвременни технологии и на нови инсталации. Текст на писмото ТУК.
08.07 → В рамките на изпълнението на дейност по проект „Съвместни действия на
социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови
потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и
способност за работа” се проведе Секторно съвещание за металургичния бранш.
Проектът се изпълнява от БСК в сътрудничество с БAМИ и пилотни предприятия от
металургичния сектор. Участниците обсъдиха и приеха следните материали: Меморандум
за сътрудничество и партньорство, Секторна програма за социално партньорство и
взаимодействие относно активното остаряване и солидарността между поколенията на
работното място и предложения за текстове за промени в БКТД, свързани с активното
стареене, които ще бъдат включени в преговорите за нов БКТД.
22.07 → БАМИ участва в дискусионен форум ораганизиран от КНСБ на тема „Справедлив
енергиен преход и оценка на влиянието на Зеления пакт върху икономиката на
България”.Участие във форума взеха представители на редица работодателски
организации, синдикати и представаители на държавните институции.
м.07 → Излезе печатното и електронно годишно издание на БАМИ за „МЕТАЛУРГИЯТА
В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА”. Материалът съдържа информация за състоянието на
българската икономика и индустрия, за реалния принос и дял на металургията в общите
показатели на страната за 2019 година. Включени са данни за националното, европейско и
световно производството и потребление на металургична продукция, включително за
приноса на българската металургия в производството на ЕС и света. Електронен вариант на
изданието на български език е достъпен на сайта на асоциацията: www.bami.bg
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

