
 

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ 

08.08 → БАМИ изпрати писмено становище до Министъра на околната среда и водите с приложени 

материали от европейски сродни организации относно решение на Комитета по оценка на риска (RAC) 

към  ECHA за промени в екологичната класификация на олово в метална масивна форма и 

приравняване с тази на праховете. В писмото до МОСВ  се настоява това решение да не бъде подкрепено 

от българските представители в структурите на ЕК, предвид липсата на достатъчни данни и 

доказателства, както и за нарушаване на правила по REACH. БАМИ изпрати писмо и до Министерството 

на икономиката за съдействие, получена е подкрепа с тяхно писмо до МОСВ, ТУК. 
18.08 → По традиция и тази година в деня на св. Иван Рилски, 

покровител на миньорите се проведе националното честване на Деня 

на миньора. На тържественото събрание в хотел Балкан, гр. София 

присъстваха: Министърът на енергетиката г-жа Теменужка Петкова -

 патрон на празника, представители на държавната и местна власт, на 

минната общност, синдикати, ръководители на предприятия, 

партньори, гости и ветерани в бранша.  Раздадени бяха индивидуални 

и фирмени награди. Тържеството беше уважено от ръководители на 

металургични фирми и БАМИ, връчен бе Поздравителен адрес. 

19.07 → Изпълнителният директор на БАМИ взе участие в предаването „В развитие” на Bloomberg TV, 

което е с акцент върху новините от световните пазари и свързаните процеси у нас, коментира тяхното 

отражение върху икономиката на страната. Разговорът включваше теми в областта на инвестициите в 

устойчиво  развитие, икономически показатели и работна ръка, потребление и пазари на металургична 

продукция. В резултат беше направена констатация, че търговската война и въведените от САЩ мита при 

внос на стоманени продукти с произход ЕС вече имат отражение върху българските предприятия. За 

последните четири тримесечия след  въведените санкции данните показват спад в производството и 

реализацията на българската продукция. Справка ТУК. 
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

11.09 → Управителният съвет на БАМИ ще проведе редовно заседание, на което ще се представи 

отчет по изпълнение на бюджета за І-во полугодие и постъпленията от членски внос за 2019 г. Ще се 

обсъдят и приемат основни задачи за работа през ІІ-ро полугодие, предложение за домакинство на 

националното честване на Деня на металурга, въпроси по организацията и провеждането на празника.  

14-15.11→ БАМИ е партньор на специализиран международен форум на Виа Експо -  “БЕЗ аварии”, 
който ще се проведе през м. ноември 2019 в гр. Пловдив. Организаторите поставят пред индустрията 

важна и актуална тема за регулярната поддръжка на производствените инсталации и сгради, която 

подобрява  рентабилността и ефективността, елиминира неблагоприятните последствия за хората и 

околната среда, спестява непредвидени разходи. „БЕЗ аварии“ ще представи също така успешни 

стратегии и добри практики. Повече информация на www.viaexpo.com. 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

03.06 → EК представи доклад на експертна група и проект за Регламент на Европейския парламент и на 

Съвета (https://ec.europa.eu/info/files/190618-sustainable-finance-teg-report-taxonomy_en) за създаване на 

рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие. Предвижда се приемане на единен за  

страните-членки подход за определяне на „екологично устойчива дейност”. Предлага се методология с 

технически критерии за скрининг („таксометрия”) и екологосъобразна класификацията на важни 

дейности и отрасли с реален принос за смекчаване на въздействието върху климата, с цел насърчаване на 

инвестициите в тези производства. Становище на БАМИ от ТУК. 

  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ 
 

              ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР 
      

 БАМИ,  месец август                                                                                                                                            брой  8/2019г. 
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