БАМИ, месец август

брой 8/2017 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ
12.07 → Дарителство на „Алкомет” АД
Шуменската болница получи дарение от 72 500 лева за
закупуване на най-висок клас легла за родилна зала и
стана трета в страната с такова модерно оборудване,
благодарение на традиционния дарител „Алкомет” АД.
Председателят на Надзорния съвет Фикрет Индже
заяви, че „Ще продължим заедно с община Шумен и
болницата да планираме следващите наши стъпки”. С
дарение от фирмата в размер на 30 хил.лева бяха
подменени и съоръженията за игра в три детски ясли.
20.07 → Работната група на работодатели и синдикати за промени в Наредбата за намалено
работно време проведе среща за обсъждане на подготвен от работодателите проект.
НФ „Металургия”- КТ „Подкрепа” подкрепиха проекта и заяви готовност да участват по
предприятия в съвместни срещи с работодателите и ръководствата на синдиката за разясняване
на предложените промени. СФ „Металици”- КНСБ не представиха официална позиция, поради
което срещата приключи без решение по представения текст.
20.07 → По инициатива на МОСВ се проведе среща на представители от бизнес-организациите с
Министъра на околната среда и водите г-н Нено Димов за намаляване на административната
тежест в процеса на прилагане на екологичното законодателство. Предложи се на
обсъждане обединяването на отделни административни актове (ЕО, ОВОС, КПКЗ, СЕВЕЗО) по
възможност в един документ. МОСВ пое ангажимент да проучи практиките в други европейски
страни и да подготви първоначален проект (15.09.2017 г.), който ще бъде обсъден от
присъстващите на срещата представители на работодателите, включително и на БАМИ.
25.07 → В София Тех Парк се проведе ежегодната работна среща на ръководството на
Министерство на икономиката, представителите на бизнес средите и търговско-икономическите
съветници в Службите по търговско-икономически въпроси зад граница (СТИВ). Обсъдиха се
мерки и предложения за подпомагане на българските производители/износители и разширяване
на техния достъп до чужди пазари и повишаване на инвестиционната активност.
26.07 → В БАМИ се проведе среща на Комитета по
социална политика за обсъждане на промените в
Наредбата за работното време, почивките и отпуските,
в частта по текстовете за сумарно изчисляване на
работното време. Присъстваха експерти по ЧР от
фирмите-членове на БАМИ и представители на БСК.
Констатираха се несъответствия с други нормативни
документи (КТ) и допълнителни тежести върху
бизнеса, които промените създават.

27.07 → В Министерския съвет се проведе среща на представители от БАМИ, БФИЕК, БКХП с
г-жа Л.Павлова – Министър на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018. Обсъди
се възможността в рамките на председателството на България да се включи програма за
запознаване с добри практики, постижения и приоритети на базовата индустрия, както
посещение във водещо българско предприятие. Министър Павлова пое ангажимент да съдейства
за реализиране на предложението чрез програмите на ресорните министерства (МОСВ и МИ).
31.07 → БАМИ и БФИЕК проведоха среща с Министъра на икономиката г-н Е.Караниколов
относно предложението за представяне на базовата индустрия по време на българското
председателство. От страна на Министъра беше поет ангажимент за включване и реализиране на
идеята в рамките на тяхната програма. Беше постигнато съгласие за възобновяване дейността на
Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж с първо заседание през м.август т.г.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
20.08 → БАМИ ще представи в МИ становище по предложените от ЕК нови правила и
методика за прилагане на антидъмпингови процедури и препоръките за подобрения, които ЕП
направи. Бизнесът счита, че промените на ЕП добавят правна сигурност и гарантирано равнище
на защита при субсидиран внос. Производителите на метали подкрепят ЕП и при тристранния
диалог между ЕК, ЕП и Съвета ще настояват да бъдат приети. В тази връзка БАМИ ще запознае
българските представители с позицията на индустрията, с молба да бъде подкрепена.
11.08 → УС на БАМИ ще вземе неприсъствено решение относно подписването на
Споразумение с браншовите синдикати за определяне на Минимален Осигурителен Доход
(МОД) по икономически дейности и групи професии за 2018 г. Асоциацията на
организациите на българските работодатели (АОБР), включително и БСК призовават
националните браншови работодателски организации да не участват в преговори, поради
непостигнат консенсус на национално ниво по модела за определяне на МРЗ в страната.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
08.07. → В рамките на срещата G20 в Хамбург, Канада и ЕС се договориха относно датата за
стартиране на временното прилагане на споразумението СЕТА - 21 септември 2017 г.
От тази дата се отменят всички тарифи, които не фигурират в АНЕКС 2-A . В него са включени
селскостопански продукти, риба и рибни продукти и други, които не засягат сектора
металургия. СЕТА ще влезе в сила след приключване на съответните ратификационни
процедури от страните членки на ЕС – процес, който може да отнеме години. Латвия и Дания са
първите страни, които вече са ратифицирали споразумението.
11.07. → След продължителни преговори с Европейската комисия, турските власти премахват
ограниченията върху износа на скрап от мед и алуминий. В броя от 11.07.2017 г. на
Официалния вестник на Турция, е публикувано съобщение на правителството на Турция за
отмяна на стриктните условия за регистрация при експорт на меден и алуминиев скрап.
13.07 → Генералният директор на Eurometaux г-н Г. Тиран се срещна с г-н Corazza, говорител
на президента на ЕП Антонио Таяни, за да обсъди новата методика на ЕК за антидъмпинг.
ЕП предложи подобрения на представения от Комисията проект, които Eurometaux приема като
силна и в защита на европейската индустрия позиция. Загриженост буди предложението на ЕК,
даващо възможност цените и разходите на вътрешния пазар да се използват като изходна база
при изчисляване на антидъмпинга, тъй като този подход не може да доведе до справяне с
изкривения характер на цените и разходите в страни като Китай.
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