
 

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ 

06.06 → Индустриален Клъстер „Средногорие” проведе Конференция “Индустрия, енергетика, климат 

2019” в гр. София. На форума се обсъдиха общи действия за успешно взаимодействие между отговорни 

институции и бизнес, с цел стимулиране на инвестиции в енергийно-ефективни технологии и за успешно 

посрещане на климатичните предизвикателства в прехода към нисковъглеродна икономика. БАМИ беше 

институционален партньор на събитието. 
10.06 → На тържествена церемония бяха представени номинациите и 

връчени награди на участниците в годишния конкурс на Академия 

„Иновации в действие”. Събитието се организира от Солвей Соди и 

Аурубис, които са основатели на Академията. Участват млади таланти 

с иновативни разработи по актуални за обществото теми: ефективно 

използване на ресурси, иновативно образование, здравословен живот и 

преоткриване на българските традиции и култура. 

18.06 → В Министерството на икономиката се проведе заседание на 

Отраслов съвет по условия на труд “Металургия”. ИА „ГИТ” 

представи резултати от годишните прегледи по изпълнението на 

трудовото законодателство и ЗЗБУТ в 53 броя предприятията. 

Проверките показват, че условията на труд се подобряват, в резултат на 

инвестиции и отговорно отношение на работодатели и синдикати към 

този проблем. Констатира се общо намаляване на нарушенията, като 

преобладават свързаните  с личните предпазни средства и с познаване  

оценката на риска на работното място. Металургията има по-добри 

показатели, в сравнение с други рискови индустриални производства.  
25.06 → БАМИ участва в обществена консултация по проект на Закон за Допълнение на Закона за 

ограничаване изменението на климата. В писмо до Министъра на икономиката бяха подкрепени 

подготвените промени, като се настоява и за незабавна  процедура по пренотификация, съгласно насоките 

за държавна помощ в контекста на схемата за търговия с квоти за емисии на парников газове след 2012 г. 
27.06 → БАМИ проведе годишно отчетно-изборно Общо събрание. 

Присъстваха гости от БСК, БФИЕК, БКХП,  социални партньори и 

представители от Университети - асоциираните членове (ХТМУ,       

ТУ-София и Русенски Университет). Събранието прие отчета за 

дейността и финансовото състояние, насоки за работа и промени в 

Устава. Израни бяха членове на УС, с председател А. Петров и на КС, с 

председател Г. Хрисопулов. Материалите от ОС и състава на УС и КС 

са публикувани на www.bami.bg  

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

01.07 → Във връзка с писмо на БАМИ за проблеми на металургичните фирми, ползващи услуги от БДЖ 

„Товарни превози” има насрочена среща с Министър Росен Желязков. Като големи товародатели ще се 

търсят възможности за подобряване на предоставяните от държавния превозвач услуги и намиране на 

добри решения от взаимен интерес в краткосрочен и средносрочен план.   

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

03.06 → Във връзка с провеждан от ЕК преглед на мерките по внос на стомана БАМИ изпрати 

становище до МИ с предложение нашата страна да подкрепи исканията на европейските производители, 

като не се допусне увеличение на квотите за трети страни.  Становището на българските представители в 

ЕК отчете исканията на бизнеса и България категорично изрази своята подкрепа за стоманодобива в 

страната и ЕС.   

  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ 
 

              ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР 
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