
ПУБЛИКАЦИИ В МЕДИИТЕ - 17.11.2022

НПРО, АОБР; ФОРМАТ "4+2"-17/11/2022 - (БРОЙ
НОВИНИ: 4)

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Конфедерацията
на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Българската федерация на индустриалните енергийни
консуматори (БФИЕК) настояват за прегласуване на обнародваното на 11 ноември т.г. в Държавен вестник и
прието на 8 ноември от Народното събрание решение, с което парламентът възлага на Мин... 

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Конфедерацията
на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Българската федерация на индустриалните енергийни
консуматори (БФИЕК) настояват за прегласуване на решение на Народното събрание. То е обнародвано на 11
ноември т.г. в Държавен вестник, като е прието на 8 ноември от парламента. Става въпр... 

Проблемът с новоприетите енергийни компенсации е в необходимостта да се иска одобрението на ЕК за
държавна помощ поради различното третиране на небитовите клиенти, поясни министърътЕнергийни мощности,
производство на електроенергия, износ, компенсации, дерогация, декарбонизация, (неизпълнимата) "реформа
№10", затваряне на мощности, различни предупреждения, газ и още нещо... Служебният министър на ... 

Проблемът е в необходимостта да се направи одобрение за държавна помощ поради различното третиране на
небитовите клиентиПроблемът с последните приети от парламента компенсации за бизнеса е необходимостта да
се направи одобрение от Европейската комисия (ЕК) за държавна помощ. Това каза служебният министър на
енергетиката Росен Христов в отговор на актуален въпрос по време на днешното заседание на п... 

Заглавие: Работодатели искат прегласуване на решението на НС за компенсациите за промишлен ток
Дата: 16.11.2022 09:57
Медия: Vratsa GUIDE

Заглавие: АИКБ, БСК и КРИБ искат прегласуване на решение на парламента
Дата: 16.11.2022 20:30
Медия: Банкеръ

Заглавие: Росен Христов предупреди, че няма откъде да внесем ток, ако се наложи заради спряна мощност
Дата: 16.11.2022 17:10
Медия: Бизнес Дир.бг

Заглавие: Росен Христов: Енергийните компенсации да се прегласуват, иначе е нужна дерогация
Дата: 16.11.2022 16:26
Медия: Бизнес Дир.бг

https://novini.vratsa.eu/bg/rabotodateli-iskat-preglasuvane-na-reshenieto-na-ns-za-kompensatsiite-za-promishlen-tok/
https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/aikb-bsk-i-krib-iskat-preglasuvane-na-reshenie-na-parlamenta
https://business.dir.bg/energien-pazar/rosen-hristov-predupredi-che-nyama-otkade-da-vnesem-tok-ako-se-nalozhi-zaradi-spryana-moshtnost
https://business.dir.bg/energien-pazar/rosen-hristov-energiynite-kompensatsii-da-se-preglasuvat-inache-e-nuzhna-derogatsiya

