
 
 

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ 

03.12 → В Министерството на икономиката се проведе заседание на РГ със задача да подготви механизъм за 

компенсиране на индиректните разходи за емисии в цената на електроенергията, която съгласува окончателният 

текст на Наредбата. Прие се решение да започне подготовка на документи за нотификация на помощта от ЕК. 

10.12 → Представители на БАМИ взеха участие в дискусия на тема „European Green Deal и новите климатични 

политики–присъда или нова надежда за българската индустрия и енергетика”, организирана от българския 

евродепутат Радан Кънев. Присъстваха представители на бизнеса, синдикатите, неправителствени организации и 

държавни структури. Акцент беше поставен върху бъдещето на българските въглищни централи, споделени бяха 

интересни предложения за тяхната трансформация. 

11.12 - 12.12 → В два последователни дни се проведоха редовни заседания на Комисията по околна среда и води, 

Комисия по енергетика и комисия по икономическа политики към 44-то НС, с участие на представители от БАМИ и 

БФИЕК, на които бяха приети промените в Закона за ограничаване изменението на климата, свързани с 

предоставяне на държавна помощ на сектори със „значителен риск” от изтичане на въглерод. На 13.12.2019 беше 

включен в дневния ред и приет на първо от пленарна зала. 

19.12 → На тържествено събитие в КЦМ 2000 ГРУП беше открита реновираната 

сграда „Развитие“. „Сградата е символ на двете най-важни характеристики на 

нашата компания – традиция и развитие“, подчерта Румен Цонев, главен 

изпълнителен директор на КЦМ 2000 ГРУП. Представена беше и книгата „ТОРП-

проектът и ние” и новия проект „Технологично интегриране на КЦМ”(2020-2023).  

Предвижда се  надграждане на постиженията на ТОРП и внедряване на най-

добрите практики за производство на олово и цинк, включително и най-висока 

степен на рециклиране на отпадъци, съдържащи олово и цинк. Средствата за тази 

инвестиция в размер на130 млн. евро са осигурени от ЕИБ и Уникредит Булбанк.  

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

20.01 → От 11.00 часа в Дома на Европа, гр. София БАМИ съвместно с БКХП, БМГК и БФИЕК организират среща 

с българските представители в Европейския парламент. На събитието участниците ще бъдат запознати с 

постиженията и предизвикателствата пред базовата индустрия,  с проблемите и политиките на ЕС в тези отрасли. 

Темите, които ще бъдат засегнати по време на срещата с финансови компенсации за индиректни разходи за емисии; 

Производство на енергия от твърди горива; Осигуряване на безплатни квоти в рамките на ЕСТЕ; Европейски 

политики по химикалите (примеси във вещества и смеси);  Търговска политика, защита на конкурентоспособността 

на европейската индустрия и пазари. 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

11.12 → Председателят на ЕК представи „Зелената сделка” – амбициозна програма за следващите 30 години, чиято 

основна цел е да отговори на предизвикателствата, свързани с промените в климата, като в същото време 

траснформира ЕС в равнопоставено и проспериращо общество с модерна, ресурсноефективна и конкурентна 

икономика с нулеви емисии на парникови газове през 2050 год. Представени са и ключови политики и мерки, 

необходими за постигане на заложените в плана цели, за изпълнението ще бъдат осигурени 100 млрд.евро. 

14-15.01 → В Страсбург от Eurometaux - Европейската асоциация на производителите на цветни метали със 

съдействието на националните асоциации-техни членове  се организира „Метали с амбиция” – събитие с участие 

на евродепутати от всички държави-членки на ЕС и представители на европейската цветна металургия. Ще 

присъства Председателят на УС на БАМИ  г-н Антон Петров и наши евродепутати, работата на които е свързана с 

политиките по промените в климата и проблемите пред европейските производители на метали. 

            Весела Коледа и Успешна Нова Година! 

              ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР 

      

 БАМИ,  месец декември                                                                                                                                             брой  12/2019 г. 


