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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Невъзможно е да се прогнозира и говори за бъдещето на ядрената енергетика без наличието на 
ясни политики и стратегии за развитие на отрасъла. През 60 –те и 70 –те години на миналия 20 век, 
когато са положени основите на отрасъла на лице са била ясната политическа воля и стратегия за 
развитие. Преди първата копка на АЕЦ „Козлодуй” са проучени около 40 площадки за ядрени 
енергийни съоръжения. Освен за производство на електрическа енергия са разработвани и проекти 
на ядрени инсталации за битово топлоснабдяване – в района на София са обследвани 4 площадки. 
Ако вятърът на промените беше закъснял 3-4 години може би АЕЦ „Белене” щеше да бъде факт, а 
Топлофикация „София” щеше да има своя ядрен топлоизточник. 

Настъпилите политически промени в страната отприщиха тотално нихилистично отношение към 
отрасъла. Ядрената енергетика беше използвана в най-грубия смисъл на думата от всички 
политически сили сменящи се във властта. Блоковете 1-4 с ВВЕР 440, независимо от техническото 
им състояние бяха разменени на практика за нищо от новите демократи.  

За съжаление, от 90-те години на миналия век до сега нещата малко са се променили. В момента 
на национално ниво все още не съществува общоприета стратегия за развитие на българската 
ядрената енергетика, основана на икономически, технически и социални разчети и аргументи. 
Такава стратегия не може да бъде самостоятелно творение, а само като част на ясно формулирана 
национална енергийна политика, каквато също не съществува. 

2. КАКВО Е НЕОБХОДИМО ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТРАТЕГИЯ 

На първо място развитието на ядрената енергетика в България не може да бъде самоцел. При 
разработването на стратегии за развитие на българската енергетика като цяло и в частност на 
стратегията за развитие на ядреноенергийния комплекс трябва да се отчете на първо място 
голямата инерционност, както и голямата капиталоемкост на енергийния отрасъл. Решенията 
приети сега ще дадат облика на отрасъла в следващите 50 години. В този смисъл е необходимо 
формирането на националната енергийна стратегия в резултат на многокритериален анализ на 
различни сценарии. Всеки от възможните сценарии ще разглежда дейности, свързани с 
експлоатация на изградените мощности с определена продължителност, изграждането на нови 
мощности за определено време и на определено място. От съществено значение е отчитането 
ограничеността на ресурсите на органични горива, както за енергетиката, така за транспорта и 
химията. В рамките на 50 годишен хоризонт ще бъдат ли органичните горива горивна база за 
енергетиката и транспорта или лукс за избрани нации. В този смисъл мегапроектите като Южен 
поток, Набуко, Бургас – Александрополис, не са ли мухата на кукичката. Друг въпрос, който трябва 
да намери отговор в стратегиите е къде да бъде мястото на възобновяемите енергоизточници, 
особено при непредсказуемото енергопроизводство на вятърните и соларните паркове. 

Всичко това означава, че разработваните сценарии трябва се основават на изпълнението в 
различна степен на определени критерии - количествени и качествени - позволяващи или не, 
реализацията на заложените дейности. 

При наличие на ясни и обосновано определени приоритети на националната енергийна политика; 
обществен и политически консенсус за развитието на ядрената енергетика; сценариите за развитие 
трябва да отчитат и изпълняват: 



- възможност за задоволяване на енергийните нужди в рамките на общия енергиен 
баланс с оглед на предвижданото макроикономическо развитие; политиката за 
запазване на работни места и традиционен поминък в други енергийни отрасли; 

- убеденост на международната общност, че България е в състояние да поддържа 
необходимата инфраструктура за безопасна експлоатация на ядрени съоръжения; 

- възможност за осигуряване на инвестиции за изпълнение на различните сценарии; 
ефективно управление на ресурсите с цел минимизиране на разходите; 
икономическа целесъобразност; развитие на свързаните отрасли; дългосрочно 
влияние върху външнотърговския баланс и макроикономическите показатели; 

- изграждане на положително отношение към ядрената енергетика посредством: 
прозрачност на процеса на вземане на решения; взаимодействие и координация с 
местните органи на изпълнителната власт и добронамерен диалог с 
неправителствените организации; реализиране на програма за разпространение 
на специфични знания за ядрената енергетика. При това следва да се отчита: 
въздействие на сценариите върху комплексното развитие на регионите; 
развитието на инфраструктурата, осигуряваща поддръжката и експлоатацията на 
ядрените съоръжения; 

- удовлетворяване на националните норми за опазване на околната среда и поетите 
международни задължения в тази насока; последствия от нормална експлоатация 
и при аварии; институционално,  нормативно и практическо уреждане на 
проблемите с радиоактивните отпадъци; 

- възможност за определяне приемливостта на даден сценарий с отчитане на 
различната тежест на критериите; готовност за прилагане на философията за 
осигуряване на безопасността при реализация на всеки от сценариите; 
технологично развитие за реализация на сценариите, решаване на проблемите 
при преработката и съхранението на радиоактивните отпадъци и извеждането на 
ядрените съоръжения от експлоатация. 

Ядрената енергетика не може да съществува и да се развива без наличието и развитието на 
съответната инфраструктура, което включва и поддържането и развитието на съвременна 
образователна система, научно-изследователски, развойни и проектантски организации и 
промишленост за осигуряване поне на част от нуждите на ядрено-енергийния комплекс. Част от 
необходимата инфраструктура са и ефективни органи в областта на енергетиката, способни да 
формулират и провеждат национална енергийна политика. 
 

3. КАКВО ДА СЕ ПРАВИ В БЛИЗКИТЕ 3-5 ГОДИНИ 

На първо място, крайно време е да се започне сериозна работа за формиране на национална 
енергийна стратегия и като част от нея, стратегия за развитие на ядрената енергетика. За тази цел 
трябва да се привлекат хора от бранша, компетентни и отговорни. Чиновниците в министерствата 
надали са годни за такава работа. 

Основата на стратегията за развитие ядрената енергетика щем или не щем е продължаване 
строителството на АЕЦ „Белене”. 

Защо щем или нещем. Защото другите шансове са проиграни и възможните преди години сценарии 
вече не са актуални. Като част от тези сценарии възможно беше политическото решение за 
запазване в експлоатация поне на бл.3, 4 на АЕЦ „Козлодуй”. Подписката за общонационален 
референдум по въпроса изчезна без следа в Народното събрание.  

Като част от тези сценарии до преди години едно възможно решение беше построяването на 7-ми 
блок на АЕЦ „Козлодуй” с оборудването доставено за замразената АЕЦ „Белене”, с всички 
предимства на една съществуваща площадка и работеща инфраструктура. Оборудването беше 



продадено, според мълвата на безценица, а проекта, като възможност все още се върти в 
пространството. 

Проекта АЕЦ „Белене” беше изваден от забрава без каквато и да е подготовка, като предизборен 
ход от министъра на НДСВ Милко Ковачев, предполагам и без той сам да си е вярвал в неговата 
реализация. Реалната подготовка, без публичност и прозрачност дори за гилдията се реализира от 
правителството на БСП Проведоха се тръжни процедури, с предизвестени победители и 
реализацията на проекта започна. Второто му замразяване не бива да се допуска и той трябва да 
бъде продължен. 

Проекта трябва да бъде продължен, но след пълна ревизия на икономическата му част. Ако 
държавата няма пари за такава инвестиция, при доказана икономическа целесъобразност е 
възможен друг подход. Тук предлагам ръководните органи на Булатом да обмислят и предложат на 
правителството един възможен вариант, в който държавата ще има само контролни функции. 

Ако се основе едно публично инвестиционно дружество, в което държавата участва с направените 
до сега инвестиции и се емитират ценни книжа, достъпни за закупуване от физически и юридически 
лица от страните членки на ЕС, лесно може да се види, че необходимите средства могат да бъдат 
набрани. 

Ако предположим, че работещите хора в България са 2 милиона и 10% от тях пожелаят да 
инвестират в продължение на 8 години средно по 1 000 лева, това прави по 200 милиона на година. 

Ако по същия начин предположим, че 50 000 български юридически лица пожелаят да инвестират в 
продължение на 8 години средно по 10 000 лева, това прави по 500 милиона на година. 

За 8 години, колкото предполагам, че ще бъде времето на строителството, само от български 
частни инвеститори могат да се наберат около 3 милиарда евра. Това е само от български 
физически и юридически лица. При добра кампания ще желаят участие и хора и фирми от ЕС и 
сумата ще нарасне. Т.е. възможно е изграждането на АЕЦ „Белене” и без по-нататъшен финансов 
ангажимент на държавата и без намирането на стратегически инвеститор, което не е много ясно и 
като понятие – може би нещо като ЕРП, от които всички сега плачем. 

Паралелно, в стратегията трябва да намерят съответното място и работите по: 

- извеждане от експлоатация на 1 – 4 блокове на АЕЦ „Козлодуй”; 

- преработка и съхранение на РАО; 

- изграждане на заместващи мощности на площадката на АЕЗ „Козлодуй”; 

- изграждане на национално хранилище за ниско и средноактивни РАО др. 

Това е уважаеми дами и господа виждането ми за близкото бъдеще на ядрената енергетика. 
Подходи ли се систематично и се сложи здрава основа, на следващите след нас ще оставим нещо, 
от което да не се срамуват, както ние се срамуваме от затварянето на 1 - 4 блокове на Козлодуй. 
Благодаря за вниманието. 


