
 

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ 

05.05 → Групата Аурубис получи одобрение на ЕK за придобиването на Metallo Group, 

което е важен елемент в изпълнението на стратегията на групата за преработка на 

първични и вторични суровини чрез процеси и технологии с "нулев отпадък". „Метало 

Белгия“, базирана в гр. Берсе, е основана през 1919 г. Компанията е специализирана в 

рециклирането на цветни метали и има 540 служители в заводите си в Белгия и Испания.  

26.05 → БАМИ подпомогна усилията на българската държава в борбата й с пандемията от 

Covid 19 и подписа договор с Министерството на здравеопазването за даряване на 

средства, с цел заплащане на чартърни полети за доставка на медицински изделия и лични 

предпазни средства. Те ще се предоставят безвъзмездно на лечебни заведения за 

подпомагане лечението на граждани, заболели от COVID-19 на територията на Република 

България. Дарители в тази благородна кампания станаха КЦМ 2000, Аурубис България, 

Стомана Индъстри, Промет Стиил, Алкомет, Огняново К и ЗГП, които предоставиха 

безвъзмездно и целево  общо 130 хил.лева. УС на БАМИ благодари на дарителите. 

28.04 → Ръководството на БАМИ информира представителите на Българя в Европейския 

парламент за продължаващите проблеми в европейския стоманодобив, породени от загуба 

на пазари и намалено потребление. За информация и подкрепа пред ЕК изпрати на 

евродепутатите писма от Еврофер до европейския комисар по търговия г-н Ф.Хоган и от 

члена на ЕП г-н Салини до Председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен, в които се 

настоява за бързи действия по въвеждане на защитни търговски мерки при вноса на 

крайни стоманени продукти  и изделия. Писма ТУК  

м.05 → За поредна година КЦМ 2000 обяви конкурс за седем броя месечни стипендии 

по 400 лв. за настоящата академична учебна година (2020/2021 год.). Допустими 

участници са студенти бакалавър или магистър с положени успешно всички изпити от 

предходните години, с успех не по-нисък от мн. добър 4.50. Допълнителна информация за 

участие е налична на сайта на БАМИ – www.bami.bg и на КЦМ – www.kcm2000.bg  

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

26.05 → Председателят на Комисията по индустрия, развитие и енергетика Сарло Календа 

към ЕП  ще представи проект на Доклад за нова дългосрочна стратегия за 

индустриалното бъдеще на Европа. Цифровите и екологичните преходи трябва да бъдат 

в основата на всички стратегии до 2050 г. и да насърчават стратегическата автономия на 

Съюза, като „Индустриалната стратегия на Съюза следва да гарантира правилното 

функциониране на единния пазар, да създава условия за равнопоставеност в рамките на ЕС 

и извън него и да осигурява по-лесен достъп до финанси, суровини и пазари, както и да 

осигурява подходящи нива на инвестиции, изследвания и иновации, образование и умения 

за повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта“ и трябва да бъде 

структуриран в две фази: I) възстановяване; II) преструктуриране и трансформация. 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ 

 

              ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР 
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