
 

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ 

01.07 → По предложение на Председателя на УС на БАМИ беше проведена среща с Министъра на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията, на която се обсъдиха важни за металургията 

проблеми, включително и за приемливи, прогнозируеми и обосновани цени на товарните ж.п. превози. 

Като едни от най-големите товародатели представителите на металургичните предприятия и ръководството 

на БАМИ поставиха остро необходимостта от подобряване на предлаганите от БДЖ услуги.  
02.07 → В БСК се проведе среща на заинтересовани работодателски организации по тема „кръгова 

икономика”. Бяха обсъдени важни и нерешени въпроси, за които са необходими промени в законодателни 

актове и нови политики от страна на държавата. Сформирана се тематична Работна група за обсъждане 

на проблемите и предлагане на решения, в която има и представител от БАМИ.  

03.07 → Представители на БАМИ участваха в семинар на тема „ИКТ/дигитализацията – прогнозиране 

и нововъзникващи рискове”, организиран от КНСБ и Европейската агенция за безопасност и здраве при 

работа. В периода на преструктуриране и модернизация на металургичния сектор се внедриха нови процеси 

с висока степен на дигитализация на технологиите и тяхното управление, които отговарят на съвременните 

най-добри практики. Този опит беше споделен пред участниците от „Аурубис България” АД.  
19.07 → В получения отговор от Министъра на труда и социалната политика до Председателя на БСК       

г-н Радосвет Радев до се дават някои разяснения относно прилагането по ЗХУ. По този закон БАМИ 

имаше активна позиция и предизвика редица срещи и промени в процеса на неговата разработка и 

приемане. Последните разяснения на МТСП по поставените от БСК въпроси може да намерите ТУК. 
м.07 → Излезе печатното и електронно периодично издание „МЕТАЛУРГИЯТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 

2018 ГОДИНА”. Материалът съдържа информация за състоянието на българската икономика и индустрия, 

за реалния принос и дял на металургията в общите показатели на страната за 2018 година. Има данни за 

националното, европейско и световно производството и потребление на металургична продукция, 

включително за приноса на българската металургия в производството на ЕС и света.  Електронен вариант 

на изданието на български и английски език е достъпен на сайта на асоциацията: www.bami.bg  

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

01.08 → Министерство на икономиката организира от 10.00 часа в София Тех Парк (бул. Цариградско 

шосе 111В) среща на представителите на бизнеса с ръководителите на Службите по                                 

търговско – икономическите въпроси зад граница. Поканени са за участие и представители на 

металургичните компании, които ще имат възможност да установят пряк контакт с присъстващите                           

търговско – икономически съветници на България в съответната страна, да поставят към тях въпроси и 

предложения за сътрудничество.  

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

23.07 → Федералният регистър на САЩ публикува официално известие за налагане на допълнителни мита 

при внос на стоки от ЕС по списък, които съдържа и кодове от продукти на мед и медни сплави. 

Намерението е продиктувано от водения спор в СТО срещу ЕС за предоставени субсидии на 

въздухоплавателни средства. Налагането на мярката ще има силно негативно отражение върху българското 

производство, поради което БАМИ изпрати писмо до Министерството на икономиката и до Еврометали за 

подкрепа на индустрията в процеса на преговорите и за отпадане на тези позиции. Писмото ТУК. 

  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ 
 

              ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР 
      

 БАМИ,  месец юли                                                                                                                                                  брой 7/2019г. 

https://www.bia-bg.com/uploads/files/positions/ZHU_Letter_from_MTSP-220719.pdf
https://bami.bg/media/docs/godishnik_2018_bgn.pdf
https://bami.bg/media/docs/godishnik_2018_eng.pdf
http://www.bami.bg/
https://bami.bg/media/docs/мита%20за%20медни%20продукти.pdf

