
 

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ 

01.06 → По инициатива на г-н Ан.Слабаков – представител 

на България в ЕП, в БАМИ се проведе среща с участие на 

членове на УС и БФИЕК, на която бяха обсъдени 

европейските политики по промени в климата, 

нисковъглеродна трансформация на индустрията и 

въздействието върху енергоинтензивните индустрии. В 

изпълнение на прието от срещата решение, чрез г-н Слабаков 

беше изпратено писмо до г-н PASCAL CANFIN-

Председател на Комисията по околна среда към ЕП за 

запознаване с проблемите на българската и европейска тежка индустрия.  
- 04.06 → БАМИ изпрати официално становище до МИ относно Втори преглед на 

защитната мярка по вноса на някои стоманени продукти в ЕС и предложение на 

Комисията за изменение на администрирането на тарифните квоти (Регламент 

2019/1590). В позицията се определя като ниска ефективността на прилаганите мерки и 

липсва обективна оценка за негативното влияние на COVID 19, което допълнително 

влошава пазарната ситуация.  Настоява се за приемане на по-радикални мерки и се 

препоръчва  до края на 2020 да се направи нов преглед на ситуацията на пазара на 

стомана в ЕС.  

15.06 → БАМИ и БФИЕК с писмо до Министър-председателя и до Председателя на 44-то 

НС изразиха неудовлетворение от липсата на действия за прилагане на решенията на 

ЕК за компенсиране на енергоинтензивните индустрии от въздействието на политиките 

по промени в климата, съгласно приетите  Насоки относно определени мерки за държавна 

помощ в контекста на ЕСТЕ до 2020, както и за съществуващо противоречие с Рамкова 

позиция на България по проекта след 2021 г. Пълния текст на писмото от ТУК. 

16.06 → София Мед дари на ДКЦ Св.Анна специфично медицинско оборудване, 

консумативи и средства за защита от COVID 19 за покриване на нуждите на лечебното 

заведение и подпомагане на работата на екипа. 

м.06 → За поредна година КЦМ 2000 обяви конкурс за седем броя месечни стипендии 

по 400 лв. за настоящата академична учебна година (2020/2021 год.). Допустими участници 

са студенти бакалавър или магистър с положени успешно всички изпити от предходните 

години, с успех не по-нисък от мн. добър 4.50. Допълнителна информация за участие е 

налична на сайта на БАМИ – www.bami.bg и на КЦМ – www.kcm2000.bg  

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

25.06 → 66 евродепутати от 17 държави-членки подписаха писмо, инициирано от Анна-

Мишел Асимакопулу, гръцки евродепутат, за подкрепа на металната индустрия  в Европа. 

В условия на предстоящата трансформация с цел декабронизация на индустрията и 

неутрална към климата икономика, допълнително повлияна от въздействието на 

COVID 19,  проблемите и предизвикателствата пред този сектор са големи. За включване в 

тази инициатива  БАМИ установи контакти с българските евродепутати и писмото беше 

подписано от г-н Радан Кънев, г-н Андрей Слабаков и г-жа Ева Майдел.  

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ 

              ИНФОРМАЦИОНЕН  КАЛЕНДАР 
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