БАМИ, месец юли

брой 7/2017 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ
14.06 → Започна
работа
съвместната
група
на
работодатели и браншови синдикални организации по
изпълнение на задачите от Меморандума. През месеца се
проведоха поредица от срещи с основна задача изготвяне
на проект за промени в Наредбата за определяне на
видовете работи, за които се установява намалено работно
време. На работна среща в КЦМ 2000 работодателите
изготвиха предложение за промени, което представиха
за обсъждане на браншовите синдикати. Социалните
партньори поеха ангажимент да се запознаят с това
проектно предложение и след съгласуване с техните структури ще подготвят становище и
бележки, които ще бъдат обект на обсъждане на средващото работно заседание.
15.06 → БАМИ проведе редовно годишно ОБЩО
СЪБРАНИЕ за отчитане на дейността през 2016 год., и
приемане на бюджет и план за работа през 2017 год. На
събранието присъстваха като гости представители от БСК
(г-жа М. Попова, г-н К. Колев и колеги), Зам. ректора на
ХТМУ проф. Е.Михайлов, Председателите на СФ „Металици“
(г-н Яначков) и на НФ „Металургия” (г-н Павлов). В
направените изказвания от членовете на БАМИ и гостите
беше дадена висока оценка на изпълнителната структура и
ръководството на БАМИ (УС и КС) за цялостната им дейност през изминалия отчетен период.
На това основание същите бяха освободени от отговорност. Материалите от Общото събрание –
отчет и направления за работа може да намерите от ТУК
26.06 → KРИБ и в. „Стандарт” проведоха ХVІІІ-та
национална дискусия „Да! На българската икономика” „Пловдив - инвестиционна дестинация”. Основните теми на
дискусията бяха: Възможности за регионален икономически
растеж, Държавната подкрепа за износа, Сивата икономика
като най-голям проблем за бизнеса с храни, Шансът за
регионално развитие след концесия на летището в Пловдив,
Липсата на обучени специалисти в няколко индустрии като
спирачка за растежа, както и проблемите и предизвикателствата на дуалното образование.
Г-н Никола Добрев, председател на СД на КЦМ 2000 АД взе участие в дискусията и
запозна участниците с добри практики на предприятието свързани с осигуряването на млади
специалисти и срещаните институциални трудности. Обърна особено внимание на мотивацията
за работа на младите кадри, нивото на знания и възможностите за дългосрочната им реализация
в българската индустрия.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
20.07 → Комитета по социална политика към БАМИ и Работната група по изпълнение на
Меморандума за общи действия и сътрудничество през 2017 год. ще проведе работна среща с
основна задача да се обсъдят предложените промени в Наредбата за определяне на видовете
работи, за които се установява намалено работно време. Очакванията са синдикати и
работодатели да приемат общ текст и план за следващи действия.
11.07 → На публична дискусия в София Хотел Балкан (Шератон) Посланик Фрош ще представи
основните насоки на естонското председателство, което е част от тройката Естония-БългарияАвстрия. На събитието г-жа Лиляна Павлова, министър за българското председателство на
Съвета на ЕС 2018, ще представи информация за процеса по подготовката на България за
председателството на ЕС. По тази тема БАМИ изпрати предложение в програмата на
представителите от ЕК и ЕП, които ще посетят страната да се включи посещение във
водещо металургично предприятие, за да се запознаят с инвестициите и постиженията в
бранша. Пълният текст на писмото може да намерите от ТУК

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
м. 06 → ЕП прие Регламент 821/2017 (EU, ) определящ задълженията на държавите-членки за
надлежна проверка по веригата на доставки от високорискови и засегнати от конфликти
региони на калай, тантал, волфрам и техните руди и злато. Регламентът е публикуван на
19 май 2017 в официалния вестник на ЕС.
05.06 → На 12-ата среща на високо равнище между Китай и ЕС китайският премиер Ли посочи,
че икономическите и търговските отношения между Китай и ЕС могат да се характеризират
като сътрудничество и като конкуренция, но надделяващата тенденция е сътрудничеството.
Въпреки разрастващата си икономика, Китай е все още в средния и долния край на световната
верига на стойността. Допълващото и печелившо сътрудничеството между Китай и ЕС остава
непроменено. Това предпазливо успокоява индустрията, че китайските износители могат
да разрушат производствата в ЕС, вариращи от металургия до слънчева енергетика.
06.06 → ArcelorMittal спечели наддаването за италианския стоманопроизводител ILVA с
оферта за 1.8 млрд. евро като с това завърши многогодишната сага, застрашила
14 000 работни места. Правителството и Министерството на промишлеността на Италия
подкрепят сделката и съвместната оферта на ArcelorMittal и Marcegaglia Group за
замърсения стоманодобивен завод ILVA в южна Италия.
08.06 → Секретарят на търговията на САЩ Уилбър Рос заяви, че прегледът на националната
сигурност на стоманодобивната промишленост в САЩ ще бъде завършен "много скоро",
като ще се търси защита на интересите както на местните производители на стомана, така
и на потребителите. Американските компании са подложени на натиск за по-нататъшно
намаляване на емисиите. Изоставането от Европейските конкуренти създава дългосрочен
инвестиционен риск, установява проучване.
09.06 → ЕС налага мита до 35.9% върху вноса на горещо валцована стомана от Китай, за
да се противопостави на изключително ниски цени и несправедливи субсидии. Размерът на това
мито доказва желанието на ЕК да извърши реформи в търговската политика, като прилага поефективни мерки и защита на европейските производители.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНAТА ИНДУСТРИЯ
1309 София

бул. Александър Стамболийски № 205
Тел./Факс: 02/ 920 37 39; 02/ 920 40 47
Уеб сайт: www.bcm-bg.com

