БАМИ, месец август

брой 8/2017 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ
12.08 → В МТСП, с участие на БСК се проведе среща на представители на Комитета по
социална политика към БАМИ, на която бяха обсъдени промените в Наредбата за работното
време, почивките и отпуските. Поставените от индустрията въпроси, свързани с отпадане на
някои нови текстове поради допълнителни тежести върху работодателите от тяхното прилагане
не намериха подкрепа от страна на експертите на Министерството. БАМИ ще постави този
въпрос за разглеждане от КС към МИ.
15.08 → Представители на БАМИ, БФИЕК и БКХП проведоха среща в МОСВ, Дирекция
„Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество” относно формите за
включване на индустрията в събитията по време на Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз. Целта е при посещение в страната европейските представители да бъдат
запознати с постиженията и добрите екологични бизнес-практики. Работата по подготовка
на събитията ще продължи съвместно с фирми от индустрията, предложенията вижте ТУК
18.08 → БМГК проведе Национално честване на
Деня на миньора 2017 г., София хотел Балкан.
Присъстваха представители от изпълнителната и
законодателна власт, работодателски и синдикални
организации, дипломати, научни звена, фирми и
партньори. От името на БАМИ към ръководството на
БМГК и миньорите в страната беше връчен
поздравителен адрес ТУК
21.08 → Зам.министърът на икономиката Л. Борисов проведе среща с представители на БАМИ и
БФИЕК по повод изпратено писмо за участие в мероприятия на Министерството по време на
Българското председателство. Потвърдено беше предложението до БАМИ да се включи в
организирането и провеждането на неформално заседание на Работната група по търговски
въпроси към Съвета на ЕС (26-27 април 2018 г.), с акцент политики в стоманодобива
(Стомана Индъстри АД). Допълнително ще се водят разговори за организиране съвместно с
бизнеса на Конференция по конкурентоспособност.
24.08 → Годишното издание „Металургията на България през
2016 година” е публикувано на интернет-страницата на БАМИ
и е достъпно както за всички наши членове, така и за партньори
и външни потребители. Авторският колектив благодари на
ръководителите на фирмите за изпратената информация относно
тяхната дейност и данни за произведената/реализирана
продукция, както и на Министерството на икономиката за
предоставените материали за вноса и износа на метална
продукция. Изданието може да бъде изтеглено от ТУК

25.08 → „За дa бъдеш лидер, трябва да минеш през различни
йерархични нива и да докажеш, че имаш качества, които те
отличават от останалите“–Интервю на Нели Тончева (член на УС на
Алкомет и БАМИ) за списание Мениджър
НАЙ-ВАЖНИЯТ УРОК ЗА УСПЕХА, КОЙТО НАУЧИХ, Е че той
не е вещ, с която разполагаш, а състояние, което те определя в даден
момент от живота ти като съвкупност от обстоятелства и реализация
на поставените цели. Да дефинираш понятието "успех", е същото като
да дадеш определение за щастие. Някои хора може да се чувстват
"успели" от някое малко начинание, а други - обратното, независимо
от високите постижения, които постигат в сферата си на работа.
ЗА ДА БЪДЕШ ЛИДЕР ТРЯБВА да ........пълeн текс на интервюто

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
14.09 → Министърът на икономиката Е.Караниколов възобновява работата на създадения
към него Консултативен съвет за индустриална стабилност и растеж. От 10.00 часа на този ден е
насроченото заседание за преглед на Правилника за състава и организацията на Съвета, като
ще се обсъдят и предложения за неговата работа в краткосрочен план.
19.09 → Насрочено заседание на УС на БАМИ, ще се проведе от 14.00 часа в Заседателната
зала на ІІ-ри етаж, бул. „Александър Стамболийски” № 205. Поканата с дневния ред на
заседанието може да изтеглите от ТУК

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
31.08. → EUROFER разпространи писмо с информация за изкривяване на пазара на
въглеродни графитни електроди и други въглеродни продукти за металургията, доставяни
от Китай. Промени в политиката за опазване на околната среда са довели до намаляване на
добива на изходните суровини за
производство на графитни електроди. В следствие на
намаленото производство, цените са се покачили почти 10 пъти, което допълнително оскъпява
продукцията на стомана в ЕС. Предизвиканият от Китай недостиг превръща този специфичен
пазар по-скоро в кешов пазар. Проучват влиянието на тези промени върху европейските
производители, с оглед налагане на мерки при наличие на форсмажорни обстоятелства.
06.09. → Провежда се годишен прием на AURUBIS в гр. Брюксел. Тази година темата е
"Енергийният съюз в Европа - преход в ход". Презентация ще направи Главният изпълнителен
директор г-н Юрген Шахлер и г-н Доминик Ристори – директор Дирекция „Енергетика” на
ЕК. Поканени са представители от Европейския парламент и Европейската комисия, като
участие са потвърдили и български евродепутати.
07.09. → Приключва процедурата по разследване (AD635 - започната на 7 юли 2016г.) за
наличие на дъмпингов внос на някои горещовалцувани плоски продукти с произход от
Бразилия, Иран, Русия, Украйна и Сърбия. Решението ще бъде взето с обикновено мнозинство
на предстоящото заседание на Комитета по търговска защита. България е засегната от този внос
и БАМИ настоява пред Министерството на икономиката за нейното приемане.
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