БАМИ, месец януари

брой 1/2018г.

ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР
ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ
08.01 → Проведе се заседание на Браншовия Съвет за Социално Сътрудничество (БССС) към БАМИ.
Разгледан беше въпрос от „Промет Стиил” ЕАД по фирмените трудови възнаграждения и преговорите за
сключване на КТД. Постигнато беше споразумение между браншовите синдикати и работодателите.
22.01 → На работна група в МОСВ се взе решение за промени в ЗООС, отчитащи становището на
бизнес-организациите. Въвеждат се допълнителни текстове за обединяване на процедурите по ОВОС, КР
и ДЗ, като алтернативен вариант по желание на инвеститора. Целта е да се съкрати срокът за тяхното
одобряване и издаване, както и да се намали административната тежест и документооборота.
26.01 → В Софийска градска художествена галерия се проведе годишна среща на УС и ПР-Комитета
по комуникации към БАМИ с журналисти от печатни и електронни медии. На събитието
присъстваха представители от ръководството на Техническия Университет-София и студенти, на които
бяха връчени грамоти и парични награди. Събитието е в изпълнение на програмата на PR-Комитета за
връзка с медиите и установеното сътрудничество на БАМИ с университетите в страната с цел
задълбочаване на връзките между бизнеса и висшето образование.

31.01 → Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) в партньорство с Българската
камара на химическата промишленост (БКХП) и Българската федерация на индустриалните енергийни
консуматори (БФИЕК) организираха Конференция „Иновации за конкурентоспособност. Базовите
индустрии-двигател за растеж”, което стана едно от най-важните събития в рамките на Българското
Председателството на Съвета на ЕС, включено в програмата на Министерството на икономиката.
Присъстваха представители от страните-членки, участващи в заседанието на Неформалния Съвет по
конкурентоспособност на ЕС (проведено на 1 февруари 2018 г.), представители на ЕК, на изпълнителната
власт, от дипломатически мисии, синдикати, бизнес-организации и водещи предприятия. Конференцията
се откри от Министъра на икономиката г-н Емил Караниколов, слово отправи г-н Ерик Мамер-Директор
„Конкурентоспособност и Европейски семестър“ на ЕК, вицепрезидента на „Аурубис” и Председателя на
БМГК. Презентации за основните политики в индустрията направиха Генералните директори на
европейските организации – CEFIC, Eurofer, Еurometaux и IFIEC, както и ръководители на водещи
български компании които представиха върхови технологии и най-добри практики в базовите
производства. Конференцията завърши със заключителен документ, който беше представен на
икономическите министри от държавите-членки на ЕС по време на Неформалния съвет по
конкурентоспособност. С текста може да се запознаете ТУК

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
5-6.02 → ЕК и МОСВ в рамките на Българското председателство организират в ТЕХНО-ПАРК, София
21-ви Европейски форум ЕКО ИНОВАЦИИ-София с акцент върху чистотата на въздуха. От страна на
индустрията с принос в прилагане на най-добри технологии и високи постижения в опазването на
въздуха ща бъдат представени КЦМ АД, Пловдив и Аурубис България АД, Пирдоп.

28.02 → Кръгла маса „Металургичните предприятия и индустрия в България” организира НТС по
минно дело, геология и металургия. Съорганизатори са БАМИ, ХТМУ и МГУ „Св.Иван Рилски”.
Основната тематика предвижда запознаване на участниците от минните и металургични предприятия с
технологичните новости и постиженията в черната и цветна металургия, енергийната и ресурсна
ефективност, екология и устойчивото развитие.

СНИМКИ от Конференция „Иновации за конкурентоспособност.
Базовите индустрии - двигател за растеж“

