ДНЕВЕН РЕД
ЗА СРЕЩАТА НА КС КЪМ „ПАКТА ЗА ИНДУСТРИАЛНА СТАБИЛНОСТ“
НА 29 МАЙ ОТ 14:00 ЧАСА:
1. СЕКТОР – МИННА ПРОМИШЛЕНОСТ
Ще бъде представена кратка презентация за сектора от представители на
Българската минно геоложка камара
2. ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ 2014-2020 (МИЕТ)
3. ПРИРОДЕН ГАЗ
a. Варианти за индексиране на цената на природния газ съгласно
договореностите от 20 седмица на 2012 (16 май). Как ще бъдат
компенсирани индустриалните потребители със задна дата или от 01
Юли? Как изглеждат двата варианта? В Русия цената на газа за
индустрията е 120USD/1000 m3.
b. Булгаргаз ЕАД ще представи резултата от срещата с Българската банка
за развитие относно възможностите за аутсорсване на валутните и
хеджинг операции.
c. Възможно ли е, ако има проекти за електропроводи (400kV) с Гърция и
Турция, те да се реализират по трасетата на планираните междусистемни
газопроводни връзки? Това ще даде възможност за синергия при
процедурите по учредяване на сервитутни права.
d. Кратък доклад относно предприетите мерки и напредъка по пътните
карти на междусистемните връзки.
4. ПАЗАР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В БЪЛГАРИЯ
a. БЕХ ще представи първи вариант на правила за провеждане на търгове
от централите.
b. ДКЕВР ще представи актуална информация относно развитието на
балансиращите групи.
c. НЕК и ЕСО ще докладват относно системата за сетълмънт на сделки с
електрическа енергия.
5. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИ ЗА ВЕИ (БФИЕК
СЪВМЕСТНО С МИЕТ И ДКЕВР ЩЕ ПРЕДСТАВЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
МОДЕЛ ЗА ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕЖЕСТТА ОТ РАЗВИТИЕ НА ВЕИ)
6. ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ:
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a. Предотвратяване на „изтичането на въглеродни емисии“, чрез
защита на предприятия с възприети глобални системи на
ценообразуване, срещу тежестта на косвените CO2 разходи.
(Експерти от МОСВ и Министерство на финансите)
b. „Преходни национални планове“ в периода 1/01/2016 – 30/06/2020,
съгласно приетата на 24 ноември 2010 г. Директива 2010/75/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от относно емисиите от
промишлеността. (МИЕТ, МОСВ)
c. Инвестиционния План или Заявлението за разпределение на
безплатни квоти за емисии за периода 2013-2020 г. по чл.10 'в' от
Директива 2009/29/ЕО.
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