
 

 ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ 

02.09 → БАМИ и социалните партньори – СФ „Металици” и НФ „Металургия” изпратиха съвместно писмо 

до Министър-председателя и до Министъра на околната среда и водите за спешно решаване на проблема с 

промишленото водоснабдяване на Стомана Индъстри АД от яз. Студена. Забраната за ползване е 

необоснована и ще доведе до спиране на производствата в десетки предприятия от промишлена зона и 

освобождаване на хиляди работници от работа. С намесата на Премиера за сега има положително решение.  

15.09 → В най-голямото българско предприятие за преработка на 

алуминий „Алкомет“ АД се откри нов цех за механична 

обработка на профили за автомобилната индустрия, включително 

и компоненти за електромобили. Поради пандемията събитието беше 

проведено в ограничен кръг, но като специални гости присъстваха 

посланикът на Република Турция, областният управител на общината  

и кметът на града. Инвестицията е на стойност 13.5 мил. лв. и тя е 

етап от изпълняваната мащабна програма за увеличаване на 

производствените мощности и усвояване на нови крайни изделия с 

висока добавена стойност.  

28.09 → Във връзка с кризисната ситуация на Българската независима енергийна борса и необоснования 

скок в енергийните цени БАМИ подготви Позиция до Министър-председателя и ресорните министри от 

енергетиката и икономика, в която изразява неудовлетворение от липсата на действия за нормализиране на 

пазара и предложи мерки за защита на енергоинтензивните индустрии, за запазване на производствата и 

тяхната конкурентоспособност. Позицията от ТУК.  

28.09 →  Проведена беше среща на Председателя на УС на БАМИ с новия търговски съветник към 

Австрийското посолство г-н Филип Купфер. Бяха обсъдени темите на бъдещото сътрудничество и 

участието на БАМИ в организирана от тях през м.октомври т.г. бизнес-среша с австрийски фирми от 

добивната и  металургична индустрия.    

29.09 → БАМИ се включи в инициативата на БСК и Денкщат  за ускоряване на прехода към кръгова 

икономика КРИК – КРъгова ИКономика и присъства на среща на заинтересованите страни в направление 

суровини и метали. Участваха представители на фирми от добивната и металургична индустрия, като 

амбицията е да се подготвят и представят на изпълнителната власт конкретни предложения за изпълнение 

на кръгови решение и инициативи.   

 ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

01.10 → По покана на зам.министъра на енергетиката г-н М. Дамянов ще се проведе среща с представители 

на металургичната индустрия по проблемите в енергетиката и изпратената от БАМИ позиция с 

предложени мерки за подкрепа на индустрията. 

05.10 → Насрочено е редовно заседание на УС на БАМИ, което ще се проведе присъствено при спазване на 

противоепидемичните мерки и онлайн. Ще се приеме отчет за разходите през І-во полугодие на т.г. и 

изпълнение на приходите от членски внос към 01.10.2021 г. Основна тема за дискусия ще бъде кризисната 

ситуация на БНЕБ и предложения на бизнеса за стабилизиране и държавна подкрепа. 

 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

10.09 → ЕК предложи промяна в защитните мерки при внос на плоски алуминиеви продукти от Китай, 

като действащите мита бъдат суспендирани за период от девет месеца. БАМИ изрази категорично 

несъгласие и получи подкрепа от страна на МИ. България гласува „против” предложението на ЕК, но 

въпреки това то беше прието. European Aluminium и IndustriAll European Trade Union изразиха общ 

протест, като изпратиха съвместно писмо до Председателя на ЕК с искане за отмяна на това решение.   

  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ 

 

              ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР 
      

БАМИ,  месец септември                                                                                                                                       брой 9/2021г.  
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