Българска камара на химическата промишленост
Асоцииран член на CEFIC и ECEG

1309 София, Ал. Стамболийски. 205, Tel. +3592 9200573
e-mail: rk@bcci2001.com ; web site: www.bcci2001.com

ОТЧЕТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА БЪЛГАРСКАТА КАМАРА НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
юни 2018 г. – юни 2019 г.
Настоящото XX-то отчетно Общо събрание е редовно и е в съответствие с
чл. 9 от Устава на Българската камара на химическата промишленост. В дневния ред на
Общото събрание са включени разглеждане и приемане на отчетите за извършените
дейности и финансови разходи на Камарата за изминалия едногодишен период,
одобряване на Програмата за дейности за периода юни 2019 - юни 2020 г., както и
одобряване на финансовия план за нейното изпълнение.
Членовете на Общото събрание на БКХП следва да обсъдят и определят възможни
действия в полза на фирмите-членове, които биха подпомогнали тяхното развитие и като
резултат развитието на химическия отрасъл в нашата страна.
През отчетния период дейността на Камарата се ръководеше от
Управителен съвет в състав :
Председател - г-н Михаил Колчев – Свилоза АД/Свилоцел ЕАД
Заместник-председател - проф. д-р Йончо Пеловски – ХТМУ
Заместник-председател - доц. Ботьо Захаринов – Агрия АД
членове :
г-жа Теодора Борисова - Солвей Соди АД, г-н Христо Петров – Агрополихим - АД, г-н
Атанас Иванов – Лукойл Нефтохим Бургас АД, г-жа Искра Станкова – Зебра АД, г-жа
Силвия Несторова – Пластимо АД и г-н Крикор Топакбашиян – Химкомплектинженеринг АД
и Контролен съвет в състав:
Председател – г-н Илия Гергинов – Брентаг България ЕООД
членове: г-жа Лиляна Домбалова - Техеко 2000 ЕООД
г-н Веско Цветков – Континвест ООД
Главен секретар на Камарата – г-жа Дора Богданцалиева;
г-жа Ренета Копанданова – експерт и координатор;
г-н Стефан Богданцалиев – експерт.
Представител в Европейския съвет по химическа промишленост /Сефик/ беше
проф. Йончо Пеловски, в Европейската група на работодателите в химическата
промишленост /ЕСЕГ/ - г-жа Лиляна Домбалова.
През изминалия период дейностите на Камарата бяха насочени към изпълнение
на приетата програма от миналото Общо събрание, която във всички направления

отразяваше изложените реални потребности на фирмите-членове за постигане на пълно
съответствие с нормативните изисквания и за развитие на химическите производства.

Химическата промишленост в България е важна за страната, тъй
като допринася за по-висока производителност, по–висок брутен
вътрешен продукт и по-добра външна търговия.
През отчетния период, благодарение на усилията на мениджърските екипи,
експертите, специалистите и работниците в бранша няма фалити на значими
производители, фирмите се стабилизират, в много се инвестира, като в по-големи
компании като Лукойл Нефтохим Бургас АД, дори мащабно. Все още намаляват заетите в
химическия отрасъл, което за по-големите и средни фирми е по-скоро свързано с
оптимизиране на изпълнителния персонал и това безспорно се отразява на постиганата
производителност на труда и на възможностите за по-високо заплащане.
В сектор "Производство на химични продукти" се произвежда около 4.5% от
обема на индустриалното производство в страната и се създава 4.7% от добавената
стойност в индустрията. В бранша са заети 2.6% от заетите в промишлеността.
Равнището на заплатите в сектора е над средното за страната.
В сектор "Производство на изделия от каучук и пластмаси" се произвежда 3.2% от
обема на индустриалното производство в страната и се създава 4.1% от добавената
стойност в индустрията. В бранша са заети 5.5% от заетите в промишлеността, но
равнището на заплатите в сектора е под средното за промишлеността

Промишлеността се променя
Процесите на промяна в структурата на българската преработваща промишленост
продължават и през 2018 година – „традиционни“ икономически дейности като
производство на текстил, облекло и кожени изделия продължават да губят позиции за
сметка на такива, възприемани като с по-висока добена стойност като производство на
компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, електрически
съоръжения и всякакви машини и оборудване.
По данни на НСИ през декември 2018 година промишленото производство общо
бележи спад от 2,9% спрямо съответния месец на 2017 година, а преработващата
промишленост – спад от 3,4%
Наблюдава се спад и при производството на химични продукти от 9,9% за
декември 2018 г. спрямо декември 2017 г., но ръст от 12, 2% при производството на
изделия от каучук и пластмаси за същия период.
За м.февруари 2019 г. спрямо м.февруари 2018 г. общото промишлено
производство отбелязва ръст от 6,6%, а преработващата промишленост - ръст от 9,1%.
Производството на химични продукти бележи спад от 0,2% за м. февруари
2019 г. спрямо същия период на предишната година, но производството на изделия
от пластмаси и каучук - ръст от13,6%

Отрасълът устоява на предизвикателствата и е съществен
икономически фактор за стабилността на страната.
През 2018 г. износът на България за ЕС нараства с 9.1% спрямо 2017 г. и е в
размер на 37 697.5 млн. лв., а вносът от ЕС се увеличава с 5.5% и достига 39 903.8 млн.
лева.

Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.5% от износа за държавите членки на ЕС. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия,
Румъния, Испания и Гърция.
Външнотърговското салдо на България с ЕС за 2018 г. е отрицателно и е на
стойност 2 206.3 млн. лева

Експортно ориентирана - така с две думи може да се определи химическата
индустрия в страната през последните години. Компаниите, при които тенденцията на
покачване на приходите най-ясно се откроява през последните години, са торовият
завод Агрополихим АД и производителят на калцинирана сода Солвей Соди АД.
Съществен дял в
износа заемат Лукойл Нефтохим Бургас АД, Свилоза АД, Оргахим
АД, Агрия АД.
Анализ на вноса на химически продукти в страната показва, че търсенето значително
надвишава предлагането от местната индустрия, което означава, че има потенциал за
увеличаване на производството. Буди тревога обаче съкращаването на асортимента на
произвежданите химически продукти в страната - за последните двадесет години той е
намалял с над 50%.
2018-та е една от най-добрите години след кризата за преките чуждестранни
инвестиции в България. Предварителните данни на БНБ показват, че за 12 месеца в
български компании с чуждестранна мажоритарна собственост са инвестирани 1.53 млрд.
евро. Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари – декември
2018 г. са от Холандия (1086.8 млн. евро), Германия (153.7 млн. евро) и Белгия (94.3 млн.
евро). Положително е, че две трети от инвестициите са в индустрията (около 1 милиард
евро), основно с експортна насоченост.

Инвестиции, конкурентоспособност и нови пазари - в тази положителна
посока се развива химическата индустрия в България през последните няколко години.
И през 2018 година Лукойл Нефтохим Бургас АД продължава да инвестира
в ново оборудване и технологии, което значително повишава производителността,
енергийните и екологични показатели на завода. Така, например, въведените в
експлоатация през м. септември в инсталация АД-4 нова пещ и котел-утилизатор,
работещи на газ с висока чистота, доведоха до намаляване на емисиите на въглеродни,
азотни и серни оксиди с 33% при повишаване на енергийното КПД с 13%.
Значителен е напредъкът по Програмата за ликвидация на стари екологични
щети, като добрата новина е, че изцяло е ликвидирано и рекултивирано така
нареченото Първо окислително езеро, намиращо се недалеч от бургаския комплекс
„Меден рудник“. Обектът ще бъде окончателно завършен и одобрен от държавна
приемна комисия. Изцяло са рекултивирани и лагуните на пристанищен терминал
„Росенец“ и вече активно се ползват от прелетните птици, с които е известен Бургас,
неговите езера и влажни зони. Предстои утилизацията на нефтосъдържащи отпадъци,
останали на територията на завода от периода преди приватизацията, като вече има
избран
изпълнител
по
обществена
поръчка.
Най-крупният инвестиционен проект на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД,
чиято реализация ще започне през 2019 година е строителството на нов комплекс за
производство на 150 хт полипропилен. Проектът ще струва 1 милиард евро, а за
осъществяването му ще са нужни 3 години. Новите мощности ще позволят порационално използване на нефтената суровина и производство на нови полимерни
продукти с висока добавена стойност, които да задоволят потребностите на вътрешния
пазар от висококачествени и разнообразни съвременни марки полипропилен.

Дружеството продължава да инвестира в развитието и професионалната
квалификация на персонала си, както и в социална инфраструктура и значими
обществени проекти.
Нетната печалба на Агрополихим АД за 2018 година е в размер на 33 милиона
лева. Дружеството плaниpa дa инвecтиpa 100 милиoнa лeвa в бизнeca cи в Дeвня oт
нaчaлoтo нa 2019 гoдинa. Koмпaниятa щe изпoлзвa влoжeниятa, зa дa paзшиpи ĸaпaцитeтa
нa пpoизвoдcтвoтo, ĸaтo чacт oт нeгo e зa изнoc.
Дo ĸpaя нa cлeдвaщaтa 2020 гoдинa oт Aгpoпoлиxим oчaĸвaт ĸaпaцитeтът нa
тepминaлa зa внoc нa aмoняĸ дa ce yдвoи дo 23 000 тoнa като част от продукцията е за
експорт в Румъния и Сърбия. Също така е планирано с повече от 50% да бъде увеличен
производствения капацитет на азотни торове.
Другите планирани инвестиции са в областта логистиката и енергийната
ефективност. Повече от половината електроенергия, необходима на завода, ще бъде
произведена чрез „когенерация", посочват в официално съобщение от дружеството.
За последното десетилетие компанията е инвестирала над 300 милиона лева в
производството си.

Свилоза АД е компания, осъзнаваща своята отговорност за опазването живота и
здравето на хората и околната среда. Възприемането и прилагането на европейските
екологични норми са гарант за устойчивото развитие на дружеството и успешното
разширяване на пазарните позиции. Особена роля при екологичния мениджмънт има
развитието и реализацията на инвестиционните процеси, основна част от мисията на
компанията е да утвърждава постоянно лидерските си позиции в производството на
избелена сулфатна целулоза в България и на Балканския полуостров.
Търговската политика на компанията е експортно ориентирана. Като резултат
близо 90% от произвежданата сулфатна целулоза е предназначена за износ. Основни
чуждестранни пазари са Турция, Гърция, Германия, Италия, Сърбия, Румъния, Египет. От
скоро компанията предлага и своите продукти ПН-98 (гранулиран калциев карбонат) и
ПП-76 - почвени подобрители за неутрализиране на кисели почви, изключително
подходящи като мелиориращ материал за кисели почви или почви с тенденция към
вкиселяване.
Свилоза АД притежава международно признати сертификати, удостоверяващи
съответствието със световните стандарти и практики в съответната област, а дъщерното
дружество Свилоцел ЕАД притежава FSC® /Forest Stewardship Council/ сертификат по
проследяване на продукцията СоС.
Агрия АД е единственият български производител на препарати за растителна
защита, който произвежда, внася и търгува с хербициди, фунгициди, инсектициди,
биостимулатори, растежни стимулатори и микроелементи. Дружеството изнася
препарати за растителна защита в повече от 50 страни от Европа, Азия, Южна Америка,
Африка и Близкия Изток. Развитието на Агрия АД е във всички посоки – модернизиране
и увеличаване на производството, внедряване на нови продукти, опазване на околната
среда, ангажираност към екологията и качеството.
Оргахим АД е най-големият производител на бои, лакове, смоли и анхидриди в
България и една от най-големите и най-добре оборудвани химически компании в
Югоизточна Европа. Продуктовата гама включва - бои, лакове, емайллакове, грундове,
лепила, електроизолационни лакове, смоли, с цял спектър регистрирани търговски марки.
Иновациите и технологиите, използвани в производството, осигуряват постоянен ръст в
конкурентността на компанията и увеличават стойността й в обществото, като постоянно
грижеща се за здравето на хората и опазването на природата.

Пластимо АД следва най-новите световни технологии и се стреми да предлага
на своите клиенти нови съвременни продукти. Произвежда основно за българския пазар,
но някои от новите продукти от експандиран полипропилен (ЕРР) са за клиенти от
Европа. Качеството на продуктите се гарантира от внедрената интегрирана система за
управление — ИСУ /ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 18001/.
За имиджа на Камарата допринасят и представителите на световни химически
компании, наши членове като БАСФ ЕООД - повече от 50 години BASF е партньор на
българската индустрия, в т.ч. и на химическата промишленост, Брентаг България
ЕООД – дистрибутор на широка гама химически суровини, МЕРК България ЕАД филиал на най-старата фармацевтична и химична компания в света, Керхер ЕООД – част
от най-големия в света производител на почистваща техника, Ер Ликид България
ЕООД - водещ производител и доставчик на технически газове на българския пазар,
ХСХ Хеми ЕООД – дистрибутор на суровини за химическата промишленост.
Трудностите на икономическата среда налагат взаимодействие и солидарност
между фирмите от бранша, за да бъде постигнат по-добър финансов и професионален
потенциал и успешно да бъдат използвани възможностите и програмите на Европейския
съюз за иновационни, инвестиционни и квалификационни проекти. В съответствие със
заложените приоритети в годишната програма на БКХП усилията и активните действия
на УС бяха насочени в следните основни направления:

Подобряване на нормативните документи и облекчаване на
регулаторните режими
Подпомагане на фирмите в процеса на внедряване на
разширяване на обхвата на регламента за химическите вещества
/REACH/ и глобалната хармонизирана система за химикалите
Сертифициране и подобряване на показателите по бизнесинициативите “Отговорност и грижа”и “Стюардшип продукти”
Повишаване на квалификацията на кадрите от химическия
отрасъл
Подобряване на ефективността на социалния диалог
Участие в международното
организации в ЕС и други страни

сътрудничество

със

сродни

По всяко от посочените направления бяха осъществени дейности, които по мнение
на участвалите експерти, бяха от полза за фирмите-членове. Направеният по-долу кратък
преглед на извършеното по отделните направления дава възможност за подобна оценка и
от участниците в настоящето Общо събрание на Камарата.

Подпомагане на фирмите и подкрепа на инициативите на фирмите за
промяна в нормативната уредба в интерес на бизнеса

Подпомагането на фирмите и през изминалия период беше извършвано на базата
на установената практика за пряко изразяване на позицията на бранша по всички
нововeждани изменения в нормативната уредба, главно от Министерството на околната
среда и водите и участие с позиции в защита на нашите фирми при провежданите
заседания на консултативните и обществени съвети към Министерстерството на
икономиката и енергетиката и Министерството на околната среда и водите. Постигнато
бе съгласуване с другите сродни браншови организации, основно от металургията и
минната камара, както и камарата на енергетиците и Българска стопанска камара, по
редица жизнено важни за дейността на нашите фирми проблеми и бяха изготвяни и
представяни общи позиции в съответните ведомства. Официално нашата камара е
представила през отчетния период становища, свързани с изменения в нормативните
актове и тяхното прилагане, както и предлаганите добри практики в други страни от ЕС.
Всички наши становища са в пълно съответствие и с приоритетните действия на СЕФИК
в ЕС и в диалога с Европейската комисия.
Въпреки усилията и декларираните от правителствените институции
оптимистични прогнози и констатации за напредък в облекчаване на разрешителните и
лицензионни режими, Управителният съвет на БКХП няколко пъти изразява своята
неудовлетвореност от ефективността на предприеманите действия. Това се отнася и до
прякото участие на представители на БКХП в диалога с държавните институции по
конкретни въпроси и проблеми на наши фирми при реализирането на отделни
нормативни процедури, свързани с въвеждането и нивото на таксите за водоползване,
отпадъци и други и ограниченията по емисиите и исканията за предприемане на
адекватни действия и проверки по сигнали за нелоялна конкуренция.
При разглеждането на тези въпроси на няколко заседания на УС бе констатирано,
че е необходима още много работа и много по-голяма заинтересованост от страна на
държавните институции за подобряване на административния капацитет и достигането на
по-добро ниво на контрол при прилагането на нормативните документи с цел доказване
на тяхната ефективност и предотвратяване на изтичането на въглеродни емисии и
отрицателното въздействие върху развитието на преработващата промишленост у нас и в
ЕС. В тази насока са и приоритетите на действие на СЕФИК и браншовите камари на
химическата промишленост от страните в ЕС за близките програми и стратегии 2020,
2030 и 2050 на ЕС. Това, разбира се, изисква и по-голяма активност, настоятелност и вик
за помощ от страна на самите фирми-членове и ние очакваме този процес да се развива и
през следващия период.
Традиционно Камарата работи в посока облекчаване на бизнес средата и
подкрепа на индустрията съвместно с БФИЕК, БАМИ и БМГК - за изготвяне и
представяне на предложения пред Правителството и Парламента относно общите
проблеми в секторите, както и предложения за политики в енергетиката. Изготвени са и
са представени становища до Министерство на енергетиката, Министерство на
икономиката, Министерство на околната среда и водите /Басейнова дирекция/ , НАПОО
и други институции.

Инициативата

„Responsible

Care –

Отговорност и

грижа”

представлява ангажимент за непрекъснато подобряване на здравето, безопасността и
опазването на околната среда, свързани с произвежданите продукти и производствените
процеси и е особено добре приета от нашите членове.
Българската камара на химическата промишленост е член на световната
инициатива Responsible Care – Отговорност и грижа от 2004 година. Над 30 са
химическите компании, членове на Камарата, получили сертификат за използуване на
ЛОГОто на Responsible Care и ангажирани с Договор за непрекъснатото подобряване
на здравето, безопасността и опазването на околната среда при производствените
процеси и произвежданите продукти.

Основната част в обхвата на RESPONSIBLE CARE са годишните отчети на
фирмите членове на инициативата с акцент върху количествените показатели, свързани
със здравния статус, опазването на околната среда, потребление на ресурси и анкетни
карти за самооценка.
Представени са отчетите за 2017 година. От резултатите е очевидно, че големите
химически компании регистрират подобрения при основните базови показатели и
отговорното използуване на ресурсите.
Отчетените показатели са обобщени за страната и са въведени в публично
достъпен регистър чрез електронната система за докладване на ключови показатели за
ефективност (KPI).
По отношение на показателите, които са в абсолютни единици, тенденция за
групата не може да се отчете, но за всяка една отделна фирма, както ежегодно се
убеждаваме и на годишните работни срещи на фирмите-членове на Responsible Care, има
непрекъснато подобряване, което е и целта на инициативата.
Тук трябва да отбележим един много голям успех на фирмите, членове на
инициативата Responsible Care – непрекъснато се увеличава броят (около 80%) на
фирмите, които се сертифицират по международните стандарти за управление на околна
среда, здраве, безопасност, качество. Много фирми са сертифицирани по интегрирани
системи за управление.
Проведени мероприятия през 2018 година
Семинар „Биоикономиката –инструмент на Кръговата Икономика“ – 17 май
2018, София – с подкрепата на Сефик, ХТМУ и химически компании. Лектори бяха Ann
Dierckx - директор по устойчиво развитие,CEFIC и Dirk Carrez, Директор на BIC
(Европейски консорциум за биобазирани индустрии). Росен Динков – ръководител група
„Качество“ в Лукойл Нефтохим Бургас АД
представи лекция „Химическата
промишленост, биогорива и биорафинерии - връзка, иновации“ , а доц. д-р Екатерина
Тодорова от Лесотехнически университет „Биоразградимите отпадъци - алтернативна
суровина и енергиен източник“.
Форум по Responsible Care „Прилагане на Responsible Care в България“ с
връчване на пресертификати за средващите две години – 17 септември 2018, София - с
подкрепата на Световната и Европейска асоциации по химическа промишленост.
Лектори бяха г-жа Джулия Казасол, Мениджър по Responsible Care, Cefic и г-н Пиер
Коерс - Мениджър ЗБОС, устойчивост и заинтересовани страни, от Солвей, Белгия.
Представена беше и Промишлената и екологична политика на Солвей Соди АД,
България.
Семинар „REACH - Нотификации за химикали, смеси и специфични
химикали“ – 23 октомври 2018, София - с подкрепата на Сефик и МОСВ. Алексис
Кинтана-Сайнц от ECHA представи Софтуер за нотификация към ECHA
дистанционно, чрез видеовръзка, за пръв път в нашата практика. Участва и Питър
Смит, изпълнителен директор на програма „Product Stewardship“, Cefic с лекцията
„Ендокринни разрушители - ново законодателство“.
Семинар „Изменения и прилагане на изискванията на законодателството по
КПКЗ и екологичната отговорност“ – 29 ноември 2018, София – с подкрепата на
Сефик и МОСВ. Питър Ботчек – Сефик представи „Ново европейско
законодателство в областта на околната среда и законодателство относно емисиите
на CO2“, а промените в областта на химическото законодателство и регураторните
процедури, представени от Първолета Лулева и Бойко Малинов бяха просрещнати с
голям интерес. Този семинар беше оценен от участниците като най-полезен и успешен.

Мероприятия за 2019 година
Семинар „Българско законодателство по ЗБОС (част I) - новости,
актуализация, помощ по прилагането - 28 март 2019, София - проведено при много
голям интерес с участието на Стефан Дрес – лектор от Сефик, лектори от МОСВ и други
водещи експерти.
Форум Responsible care - “Ден на отворените врати” в химическа компания –
30 юни 2019 - при любезното домакинство и съдействие на Брентаг България ЕООД.
Семинар “Здраве и безопасност при работа с опасни химикали” – септември
2019 , София.
Семинар „Българско законодателство по ЗБОС (част II) - новости,
актуализация, помощ по прилагането“ - ноември, 2019 г., София.

Повишаване на квалификацията на кадрите за химическия отрасъл
в сътрудничество с професионалните образователни организации от
средния курс на обучение и висшите училища
Недостигът на труд остава основен проблем за българските промишрени
предприятия, достигайки до нов рекорд – по данни на НСИ за март 2019 г. 37 %. Проблем
е не само количествената страна, но и недостигът на умения. За съжаление, резултатите
от активната политика на пазара на труда, усилията в сферата на дуалното образование и
ученето през целия живот остават спорни, което забавя повишаването на
производителността и конкурентоспособността.
Очевиден е проблемът не само за липсата на кадри, но и на квалифицирани
кадри, отговарящи на потребностите на бизнеса и в химическата промишленост,
поради което той остава на преден план в нашата дейност.
Камарата работи за популяризиране на Информационната система за оценка на
компетенциите на работната сила MyCompetence за оценка на настоящите и бъдещи
потребности на бранша и участва в проект „Развитие на Националната система за оценка
на компетенциите – MyCompetence“ в партньорство с Българска стопанска камара, както
и в проект за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда,
отново в партньорство с БСК и ХТМУ.
Съдействаме на ХТМУ за представянето на отделни фирми пред студентите от
желани специалности и за подпомагане на учебни посещения на студенти и учащи се във
фирмите, както и за провеждане на ефективни студентски стажове и практики.

Развитие на международното сътрудничество и социалния диалог
БКХП продължава активното сътрудничество с другите камари - членове на
СЕФИК, като участва със свой представител в повечето от съвместните заседания на
представителите на камарите и СЕФИК.
Благодарение на активната позиция на нашата камара и подкрепата на основна
част от камарите на другите страни от ЕС и ръководството на СЕФИК, както е известно,
Европейската комисия започна активни анализи и прегледи на съществуващото
законодателство в ЕС, за да бъдат намерени по-добри и по-ефективни инструменти за
управление. Тази активна дейност БКХП се старае да пренесе и в нашите условия при
всички контакти и срещи с правителствени и парламентарни представители. Без
съмнение, необходими са сериозни усилия и на национално и на европейско ниво в
продължение на години. Положителен факт е, че и на ниво ЕС и на национално ниво
БКХП има подкрепа на Стопанска камара и браншови организации и това ни кара да
бъдем по-оптимистични в нашите прогнози за постигане на успех.

През периода на председателството на България на ЕС Камарата участва в
съвместни мероприятия с Българската асоциация на металургичната индустрия /БАМИ/ и
Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори /БФИЕК/:
· Конференция "Иновации за конкурентоспособност. Базовите индустрии - двигател
за растеж" – 31 януари, хотел Маринела, София. Презентации направиха
представители на Солвей Соди АД и Лукойл Нефтохим Бургас АД
· Чиста енергия и конкурентоспособност за устойчиво развитие – 11 април, Инфо
Експо Център, София, с участие на Солвей Соди АД
· Бизнес форум "Кръгова икономика и чисти технологии" – 17-18 май, София –
презентация на проф.Йончо Пеловски и участие на Солвей Соди АД
През отчетния период представители на Камарата участваха в:
· заседанията на представителите на браншовите организации – членове на СЕФИК23 януари 2018 г. , Брюксел
· съвместната конференция по химическата конвенция на Световната асоциация по
химическа промишленост и Европейския съвет по химическа промишлености
/СЕФИК/ - 24 октомври 2018 г., Амстердам
· годишното Пленарно заседание за 2018 г. на ECEG и IndustriAll - 03 декември–
Брюксел
· заседанията на представителите на браншовите организации – членове на СЕФИК,
във връзка с планирането на дейностите и бюджета на браншовите организации за
2019 година и планиране на необходимата помощ от страна на СЕФИК за
реализиране на съвместни дейности със световната асоциация по химическа
промишленост – 26 февруари 2019 г., Брюксел.
В края на 2017 година по инициатива на Българската камара на химическата
промишленост, като член на Европейския Съвет за химическа промишленост (CEFIC),
който е координатор на Европейската технологична платформа SusChem, започна
процедура по учредяване на Национална технологична платформа за устойчива
химия в Република България (НТП за УХ в РБ).
Предложението за създаването на „НТП за УХ в РБ“ е подкрепено от Химикотехнологичния и металургичен университет в София, от химическите институти на БАН,
от Българската стопанска камара и най-големите химически компании, както и от
браншови организации, свързани с химическата индустрия и развиващи дейности в
областта на търговията с емисии, оползотворяване на отпадъците и др.
Налице е и подкрепа на държавни институции - Министерството на
икономиката и Министерството на околната среда и водите.

На заседание на Сефик на 23 февруари 2018 година България е
приета в SusChem и е учредена SusChem Bulgaria.
Работата с нашите социални партньори – НФ ”Химия и индустрия”- КНСБ и
Федерация ”Химия” – КТ Подкрепа за подобряване ефективността на социалния диалог е
основана на провеждането на регулярни срещи и консултации за формирането на
позиции по актуални проблеми, свързани с развитието на бранша.
Редовно се поддържа и обновява Интернет страницата на Камарата, което
позволява бързо и по-обширно своевременно информиране на членовете. Интернет
страницата може да бъде платформа на всички вас при желание за публикуване на
новини, оферти, предложения и др., ние сме на разположение също за мнения и
препоръки.

Финансовите ресурси за извършените дейности от БКХП за отчетния период се
осигуриха от постъпленията от членския внос на фирмите и от постъпленията по
разработваните проекти. Оказана бе и подкрепа от СЕФИК за участието на Камарата в
съвместните мероприятия с другите браншови организании по повод на
председателството на България на ЕС.
Редовно преведени са годишните членски вноски към CEFIC и БСК, на които
БКХП е колективен член. Отчетът за финансовото състояние на камарата се представя
отделно за членовете на БКХП и в него са изложени конкретните финансови резултати за
отчетния период. Необходимо е да се подчертае, че в този тежък период необходимите
финансови ресурси за изпълнение на планираните дейности могат да се осигурят с поактивната помощ от по-големите фирми.

Ръководството на Българската камара на химическата
промишленост благодари на всички фирми-членове, които активно
подкрепиха изпълнението на решенията на нашето Общо събрание от
миналата година. Разчитаме по време на разискванията на настоящото
Общо събрание да се направят и други рационални предложения за
успешното развитие на нашата дейност.
От Управителния съвет

