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Иван Костов отговаря на въпроси на БЕМФ за българското енергийно
развитие днес, за връзката му с икономиката и политиката и други
парещи въпроси [1]
Г-н Костов, каква е Вашата оценка за днешното енергийно развитие на България и какви са
различията в основните тенденции, в сравнение с периода на Вашето управление?...
преглед [1]
22/05/2019

Архив на 8-ма Регионална Енергийна Конференция

[2]

До всички участници в 8ма Регионална Енергийна Конференция и посетители на
сайта. Информираме ви, че са публикувани текстовете/презентации на доклади от...
преглед [2]
11/04/2019

БЕМФ участва и модерира дискусия на тема "Енергетика, климат и
електрическа мобилност" [3]
БЕМФ участва и модерира дискусия на тема «Енергетика, климат и електрическа мобилност»
На 10.04.2019 г. ИКЕМ връчи за 8-ма поредна година своите награди...
преглед [3]
29/11/2018

Становище относно предложеното изменение и допълнение на
Енергийната стратегия на Р.България’2018 и предложение на нов газов
проект „Български поток“ [4]

Енергийната стратегия на България по част природен газ не се е променяла по същество през
последните 20 год. , като основните й цели са били и остават и сега развитие...
преглед [4]
29/08/2018

Според енергийния експерт Иван Хиновски цената на природния газ ще се
повиши с около 10 процента през есента [5]
Цената на природния газ ще се повиши с около 10 процента от 1 октомври. Поради тази
причина цените на топлинната енергия, хранителните продукти и услугите също ще се...
преглед [5]
16/05/2018

Предизвикателства и проблеми на енергийната сигурност на България

[6]

Предизвикателства и проблеми на енергийната сигурност на БългарияСтнс.дтн. Пламен
Цветанов, инж. Кристина Хаджийска, ИЯИЯЕ-БАНЕнергетиката принадлежи към големите...
преглед [6]
15/05/2018

За нова политика в организация на минните дейности и собственост върху
подземните богатства [7]
ПРЕАМБЮЛБлизо 28 години след обществено-икономическите промени в България от 1989 год.
и новата Конституция на Република България от 1991 год., чл. 17, правото на...
преглед [7]
25/02/2018

СДЕЛКАТА ЗА ЧЕЗ ИМА ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

[8]

Експертен анализ на Иван ХиновскиСвидетели сме на една голяма сделка за продажбата на
акции на активи в енергетиката, която всички очаквахме от дълго време. Знаехме...
преглед [8]
24/02/2018

Меморандум и архив от Националния дискусионен форум “Изграждането
на АЕЦ “Белене“ - целесъобразност, алтернативи, икономическимодели“
[9]

Националният дискусионен форум“Изграждането на АЕЦ“Белене“-целесъобразност,
алтернативи, икономическимодели“,организиран от Българския енергиен и минен форум,се...
преглед [9]
08/02/2018

Актуални проблеми в сектора на електроненергатика

[10]

ПОЗИЦИЯна Български енергиен и минен форумотносно някои актуални проблеми в сектора на
електроненергатика
...
преглед [10]
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© 2009 - 2019. Тези анализи (публикации, аудио-визуална и друга информация) - продукт на
Български Енергиен и Минен Форум, се осъществяват благодарение на щедрата подкрепа на
американския народ чрез Американската агенция за международно развитие (USAID). БЕМФ
носи отговорност за съдържанието и не отразява непременно мнението на USAID или на
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непременно мнението на GMF или на Балканския тръст за демокрация.
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СИГУРНОСТ
Този въпрос проверява дали сте реален потребител.
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