
ДНЕВЕН РЕД ЗА СРЕЩАТА НА 03 МАЙ НА КС КЪМ „ПАКТА ЗА 

ИНДУСТРИАЛНА СТАБИЛНОСТ“ 

1. ПРИРОДЕН ГАЗ 

a. Индексиране на цените от 01.04 съгласно постигнатите успехи в 

преговорите с Газпром 

b. Развитие на интерконекторите и алтернативите за доставка на природен 

газ (Състояние и перспективи) 

c. На какъв етап е проекта на Булгартрансгаз за газификация на 

Средногорието. 

 

2. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИ ЗА ВЕИ (БФИЕК 

ЩЕ ПРЕДСТАВИ НЯКОЛКО ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛА) 

Темата за преразпределение на тежестта на производството от ВЕИ е актуална за 

Европа. Третия либерализационен пакет и целите 20-20-20 бяха създадени във 

времена на икономически растеж. Ситуацията за тежката индустрия силно се 

промени след началото на кризата и различните страни в ЕС започнаха да търсят 

решения, за да намалят тежестта на политиките в секторите енергетика и околна 

среда. Според проекциите за развитие на водещите икономики в Европа 

единствено с подобряване на конкурентоспособността на производствените 

предприятия може да се стигне до повишаване на заетостта, покупателната 

способност на домакинствата и общото благосъстояние на обществото. 

 

 

3. ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ: 

a. Предотвратяване на „изтичането на въглеродни емисии“, чрез 

защита на предприятия с възприети глобални системи на 

ценообразуване, срещу тежестта на косвените CO2 разходи. 

(Прилагаме кореспонденцията на БФИЕК и БАМИ по темата.) 

Въвеждане на механизъм за пълно компенсиране на действителните 

разходи, въз основа на реални производствени нива. 

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 (комплексно предотвратяване и контрол на 

замърсяването и  т.нар «временна дерогация» за големи горивни 

инсталации (чл. 32) Разрешаването на подобна «отсрочка» за привеждане 

в съответствие с новите норми на някои големи електроцентрали би 

улеснило значително работата на големите предприятия и би позволило 

плавното преминаване към по-високите нива на изисвания за 

индустриалните емисии. В цитираната по-горе Директива изрично е 

указано, че Държавите-членки следва да представят на Комисията своите 

преходни национални планове не по-късно от 1 януари 2013 г. 



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. Планът предвижда преходно безплатно 

разпределение на квоти за модернизиране на производството на 

електроенергия през третата фаза на Европейската схема за търговия с 

квоти за емисии. Той беше изпратен за одобрение на ЕК през септември 

миналата година. Би било добре да разберем кога се очаква ЕК да го 

одобри и какъв механизъм за разпределение на събраните средства 

МИЕТ предвижда. 

 

4. СТИМУЛИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДНАТА ТОПЛИНА В 

ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ 

В новия ЗЕВИ бяха премахнати текстовете свързани с оползотворяване на в 

отпадната топлина при производствените и енергийните процеси, която се среща 

главно в индустриалните обекти. Преимуществата на такъв вид проекти са: 

 Не натоварват мрежовите предприятия с големи инвестиции за 

присъединяване. 

 Предвидими са – в предприятията, където подобен вид проекти са 

възможни, до голяма степен работят с непрекъсваем режим на работа. 

Това означава, че производството на електроенергия е постоянно и с 

предвидим график. 

 Не изискват изграждането на допълнителни компенсиращи мощности. 

 

5. ПАЗАР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В БЪЛГАРИЯ 

a. Какви са плановете за стартиране на балансиращите групи 

b. Как и кога ще се провеждат търгове 

c. Дългосрочни договори 

 


