Обобщени предложения от секретариата на Консултативния съвет за
индустриална стабилност към министъра на икономиката (Съвета) за темите
от дневния ред, за заседанието на Съвета на 14 септември 2017 г., 10.00 ч.,
голяма зала, ул. Славянска № 8.

1. Преглед и актуализация на Правилника за състава и организация на
работа на Съвета; персонални промени в състава на Секретариата на Съвета
(Калоян Косоров да бъде заменен от Константин Делисивков)- докладва г-н
Константин Стаменов.
1.А. Разглеждане на предложението на председателя на УС на БТПП, г-н
Цветан Симеонов, за допълнение на чл. 3, ал. 4 от Правилника за състава и
организация на работа на Съвета и включване на нови членове с право на
глас в работата на Съвета: Браншова камара на производителите и търговците
на телфери и кранове и Камара на инсталаторите в България.
2. Информация за събитията, които Министерството на икономиката
организира по време на Българското председателство на Съвета на ЕС,
възможности и предложения за участие на бизнеса в тях. (Информация от
ресорния заместник-министър и отговорните дирекции, за стартиране на
реална подготовка по работата на събитията с поети ангажименти и
отговорности). Предложенията са на г-жа Политими Паунова, изпълнителен
директор на БАМИ;
3. Кратко представяне на разработената Концепция за цифрова
трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0), като основа за
разработване на Стратегия за участието на България в Четвъртата
индустриална революция – представител на Министерството на икономиката.
4. Предложение за създаване на работна група за разработване на
Стратегия за участието на България в Четвъртата индустриална революция.
Предложение за създаване и поддържане на сайт (държавно финансиран)Индустрия 4.0, с обмен на мнения, информиране и популяризиране на
дигитални практики за българските фирми – Предложения и доклад от
председателя на Българска асоциация на електротехниката и електрониката
(БАСЕЛ), г-н Румен Атанасов.

Допълнителна точка към дневния ред - 1.Б.- Разглеждане предложението на
председателя на Конфиндустрия България, г-жа Мария Луиза Мерони, за
членство в Съвета-докладва представител на МИ.

