
 

 

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ 

05.02→ Българската асоциация на металургичната промишленост (БАМИ), Българската федерация на 

индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) и Българската камара на химическата промишленост (БКХП) 

излъчиха обща позиция по повод внесени от депутати промени в Проекта на Закон за допълнение на Закона за 

ограничаване на изменението в климата, с който се предвижда намаляване на срока за действие от 18 месеца на 6 

месеца.  Позицията е достъпна от ТУК 

08.02 → Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) с писмо до Председателя на Комисията 

по икономическа политика и туризъм потвърди своята позиция за предоставяне на държавна помощ за индиректни 

разходи за емисии и подкрепи Позицията на засегнатите индустрии за запазване на приетия на първо гласуване текст 

по срока на действие на тази помощ. Писмото от ТУК 

12.02 → Посланикът на Федерална Република Германия Кристоф Айххорн посети 

медодобивния завод на „Аурубис“ и се запозна с изпълнението на текущата 

инвестиционната програма „Аурубис България 2022“, стойността на която е 260 млн. лв. 

Обсъдена беше ролята на компанията за страната и за икономиката в региона на 

Средногорието. „Аурубис“ е най-големият инвеститор от ФРГ в България.  

18.02 → Представители на БАМИ взеха участие в организирана от БАР с участие на 

експерти от ЕК и страните-членки международна конференция „Добри практики и 

предизвикателства в рециклирането – Излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване”.  В програмата беше включена и представена от БАМИ презентация на  

тема: Европейският зелен пакт и кръговата икономика като предизвикателство и 

възможност за суровинна независимост на ЕС. Рециклиране на ИУИЕЕ. 

20.02 → УС на БАМИ проведе редовно заседание. Съгласно обявения дневен ред беше приет отчет за изпълнението 

на бюджета за 2019 г. – приходна и разходна част, както и Основни насоки и задачи за работа през І-во полугодие 

на 2020. Членовете на съвета бяха запознати с проведените в Страсбург и София срещи с евродепутати. Акцентът в 

тях е поставен върху проблемите и политиките в енергетиката, влиянието на Европейския зелен пакт (ЕЗП) върху 

икономиката на ЕС и страната, възможностите на металургичната индустрия да бъде в основата на изпълнение на 

целите в пакта. Следващо заседание на УС ще се състои на 23 април 2020. 

26.02 → По предложение на БАМИ в БСК се проведе среща с представители на МОСВ и ИАОС за обсъждане на 

промени в Комплексните разрешителни и преустановяване изпускането на живак и кадмий в заустваните води. 

Забраната влиза в сила от 1 януари 2021 г. по транспонирана Директива в Закона за водите. Присъстваха експерти от 

металургични фирми и други засегнати индустрии. Прие се план за следващи общи действия с чел отлагане на срока 

за прилагане на новите изисквания. 

26.02 → Комисията по икономическа политика към НС с пълно болшинство не прие на второ четене предложените 

от МС промени в ЗОИК за предоставяне на държавна помощ за индиректни разходи на емисии. В отговор БАМИ и 

социалните партньори от браншовите синдикати разпространиха Декларация, в която определят това решение като 

необосновано и в противоречие с европейските политики и практики. Декларация ТУК. 

27.02 →Българска агенция за инвестиции връчи годишните награди по категории за ИНВЕСТИТОР НА ГОДИНАТА. 

Призът беше даден на „Дънди Прешъш Металс Крумовград“ ЕАД. 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

14.03 →  В хотел Балкан, София от 9.30 часа ще се проведе национална конференция „Зелената сделка за текстила: 

Граждани и бизнес-партньори в управлението на отпадъци”. Изпълнители на проекта и организатори на събитието са 

БСК и Европейския институт.  

 

              ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР 
      

 
БАМИ,  месец февруари                                                                                                                                         брой 2/2020 г. 

https://bami.bg/media/docs/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%97%D0%9E%D0%98%D0%9A.pdf
https://bami.bg/media/docs/%D0%94%20%D0%95%20%D0%9A%20%D0%9B%20%D0%90%20%D0%A0%20%D0%90%20%D0%A6%20%D0%98%20%D0%AF.pdf

