
 

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ 

12.03 → БАМИ изпрати писмо до Министерство на икономиката с настояване за спешна актуализация на 

действащите защитни мерки по стоманата и прилагане на адекватни механизми за ограничаване ръста 

на вноса на крайни продукти от трети страни, за които ЕК прилага квоти и защитни мита. 

13.03 → Във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19 и на основание чл. 84, т. 12 от 

Конституцията на Р.България Министерския съвет предложи и 44-то НС прие решение за  обявяване на 

извънредно положение върху цялата територия на страната  за период от един месец, считано от 13 

март 2020 г. В края на март с ново решение срокът беше удължен с още 30 дни до 13 май 2020. В тази 

ситуация екипът на БАМИ работи онлайн от дома, но при необходимост се посещава офиса по график и 

поединично. БАМИ се извинява, ако този работен режим създава неудобства на членове и партньори.  

16.03 → БАМИ изпрати писмо до Министъра на икономиката за съдействие по осигуряването на 

предпазни маски и дезинфектанти за предприятията от бранша. Поради непрекъсваемост на 

процесите от страна на фирмите се вземат необходимите мерки за постоянна работа при допълнителна 

висока защита на персонала. От МИ и БСК получихме съдействие и контакти с производители на маски. 

За тези възможности предприятията бяха своевременно уведомени.   

20.03 → С официално съобщение ръководството на  „Стомана Индъстри” АД информира за загубите на 

предприятието през последните месеци от влошена пазарна среда на националния и европейски пазар, 

която допълнително се усложнява от разрастващата се епидемична обстановки. При тези обстоятелства 

предприятието преустановява производството на арматурно желязо и ще премине към съкращаване 

на персонала. В изпълнение на социалната политика ще се осигурят допълнителни компенсации на 

освободените работници, над полагащите се по закон. Съобщението от ТУК 

30.03 → БАМИ изпрати протестно писмо с предложения до г-жа Теменужка Петкова - Министър на 

енергетиката, до Комисията по енергетика към НС и КЕВР относно  подготвените промени в Закона за 

енергетика, свързани с връщане на надвзетите суми за природен газ за индустриалните потребители и 

тяхното цялостно възстановяване. Съгласно новия договор с ГАЗПРОМ сумите вече са възстановени на 

БУЛГАРГАЗ и дружеството следва да ги преведе на засегнатите потребители по месеци за целия 

договорен период. Пълен текст на писмото от ТУК 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

10.03 → БАМИ изпрати отговор на Обществена консултация на ЕК относно компенсиране нa косвени 

разходи за въглеродни емисии след 2020 г. като направи някои коментари по ключови въпроси от 

проекта на Насоки за търговия с емисии, публикуван на 14 януари 2020 г. Становището и предложенията 

са свързани с интензитета на държавната помощ, допустимост на секторите и други изисквания, на които 

фирмите трябва да отговарят.  

30.03 → Европейската комисия публикува „Насоки относно превоза на отпадъци и COVID 19”.  Целта 

на документа е да осигури общ подход и продължаване превоза на отпадъци в рамките на ЕС, като в 

същото време се поддържа високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда в извънредните 

условия, причинени от избухването на епидемията COVID 19.  

31.03 →  Алиансът на енерго-интензивните индустрии (AEII)  изпрати писмо до Ф.Тимерманс, заместник-

председател на ЕК относно функционирането на ЕСТЕ в настоящата ситуация, породена от COVID 19. 

Предложенията включват облекчаване на административните процедури и удължаване на сроковете за  

изпълнение на предвидените за фирмите задължения. 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ 

 

              ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР 
      

 
  БАМИ,  месец март                                                                                                                                                 брой  3/2020г. 
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