
БЕЗЯДРЕНО РАЗВИТИЕ 

НА ПЛОЩАДКАТА 

„БЕЛЕНЕ”

Няма как да компенсираме пропуснатите възможности, за 

това следващият най-добър момент да започнем е точно сега! 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЕЗЯДРЕНО 

БЪДЕЩЕ НА ПЛОЩАДКАТА БЕЛЕНЕ
При всяко решение за спиране на проекта от българските 

правителства (през 1992 г. и през 2012 г.) се съдържа предло-

жение за изграждане на площадката на парогазова централа. 

Тоест идеята за безядрено бъдеще на площадката не е била 

чужда на управляващите.

Тя обхваща 270 ха площ с изградена инфраструктура и кому-

никации, географското и положение е благоприятно за доста-

вянето на необходимите съоръжения и материали за строи-

телство, чрез най-евтиния транспорт – водния по р.  Дунав. 

На нея никога не е работил ядрен реактор. 

През 1993 г. Комитета за еколого-икономическа защита на 

Свищовския регион предложи идеята за създаване на свободна 

икономическа зона на мястото на изградената вече площадка. 

През 2012 г. ЕС „За Земята“ организира национален конкурс за 

безядрено използване на площадката в Белене. Получиха се мно-

го интересни предложения. Всички добри идеи бяха изпратени 

на правителството с предложение на държавно ниво да се ор-

ганизира подобен национален или международен конкурс, с въз-

можност за участие на бизнеса. За съжаление нямаше отговор 

и сега отново сме изправени пред въпроса докога площадката в 

Белене ще носи само разходи.

След решението на Арбитражния съд и задължението да се пла-

ти на руската страна 620 милиона евро, на 20.09.2016 г. Парла-

ментът прие специален закон за отпускане на безлихвен заем 

(държавна помощ) от държавния бюджет на НЕК за целия размер 

на задължението. Това прави още по-наложително да се ускори 

преобразуването на площадката в работещо и носещо приходи 

предпроятие, за възстановяване на този огромен дълг.

Независими експерти, в сътрудничество с местния бизнес и на-

учни среди предлагат превръщането й в многофункционална биз-

несмрежа, да стане икономическа зона, която да обхваща Свищов, 

Белене, Никопол, по модела на пловдивската икономическа зона, 

подобна икономическа зона би помогнала за подобряване баланса в 

неравномерното развитие между Северна и Южна България. 

Разбира се, тази икономическа зона би могла да се разшири и към 

румънската част от региона. Всичко това изисква на национал-

но равнище да се организира създававне на ВИЗИЯ, СТРАТЕГИЯ, 

ПЛАН за трансформиране на площадката Белене в ПОЛЕЗЕН ЗА 

ОБЩЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО, за РЕГИОНА и за прилежащите около 

него селища БИЗНЕСКОМПЛЕКС. За целта е необходимо да има 

решение на правителството и съотвентите държавни органи 

площадката да бъде извадена от активите на НЕК. Именно това 

може да бъде плод на стратегическо държавническо мислене, 

воля и действия.

Според информация на министерство на енергетиката от 

юни 2016 г.,сметката за корупционния проект АЕЦ „Белене“ 

е 2,389 млрд. лева. От тях по арбитражното дело на „Атом-

стройекспорт“ срещу НЕК, българската компания ще плати 

без лихвите 1,083 млрд. лв. за поръчаното оборудване – т.е. 

Реакторите. Оборудване поръчано без да има подписан дого-

вор за строеж, срокове за изпълнение, без да има нареждане 

от ресорния министър!

При преглед на отделните разходи виждаме огромни суми, 

платени от българския данъкоплатец за нелогични и безсмис-

лени дейности, с оглед липсата на работеща централа.

199 млн. лв. за демонтиране на съществуващи сгради, кон-

струкции и части. На архитект-инженера на проекта – Worley 

Parsons с подизпълнител е българската „Риск инженеринг“ са 

платени 393 млн. лв.

Очевидно става върпрос за корупция в огромни размери. 

За съжаление досега прокуратурата разследва двама шевове 

на НЕК и бившия министър на икономиката и енергетиката 

П. Димитров за сключена неизгодна сделка в ущърб на НЕК 

в размер на 77,1 млн. евро. Сделката се отнася до старото 

оборудване за АЕЦ “„Белене“, произведено от “Шкода“, което 

беше продадено на руската „Атомстройекспорт”.

Бившия министър на икономиката и енергетиката Д. Добрев 

е разследван за нанесени щети в размер на 4,5 млн. евро, про-

дължили плащания към консултанта на проекта след реше-

нието на Министерски съвет от 28.03.2012 г. за прекратява-

не изграждането на Ядрена централа на площадка „Белене“.

Странно е как разследването на този корупционен проект 

достига само до странични разходи, които са много малка 

част от огромната загуба за бюджета в размер на над 2  ми-

лиарда и 300 милиона лева.

Изготвили материала: проф. Никола Янков и Тодор Тодоров



СЪПРОТИВАТА СРЕЩУ ПРОЕКТА ЗА 

СТРОЕЖ НА АЕЦ БЕЛЕНЕ ЗАПОЧНА 

ОЩЕ ПРЕЗ 90-ТЕ ГОДИНИ НА 20 ВЕК.
БАН излезе с ясни, научнообосновани аргументи срещу 

проекта след задълбочени изследвания и анализи, 

публикувани през 1990 г. от издателството на БАН на 

412 страници в т.нар. „Бяла книга на БАН“

Категоричното мнение 

на българските учени е: 

„Проучванията и изследванията 

като цяло водят до извода че 

от енергийна, икономическа, 

техническа, сеизмична, 

екологична и социална гледна 

точка строителството на 

АЕЦ „Белене“ е недостатъчно 

обосновано или неприемливо“.

В началото на 90-те години Комитета за еколого-икономи-

ческа защита на Свищовския регион (КЕИЗСР) стана един 

от двигателите на съпротивата срещу строителството на 

АЕЦ „Белене“. Самият комитет беше една самоорганизирала 

се общност от будни свищовци, които разбираха щетите от 

реализацията на абсурдния проект. Началото беше поставе-

но на 7 януари 1990 г. когато група съмишленици от Свищов 

отидоха на площадката АЕЦ „Белене“, срещнаха се с нейното 

ръководство и изискаха строителството да спре. Последва 

Първият организиран протест  – 20 януари 1990 г., на самата 

площадка при минус 20°С въпреки присъствието на сериозна-

та и охрана. В първия масов екологичен протест през февру-

ари 1990 г. в Свищов, взеха участие над 5 000 души.

След аргументите на учените и общественото не-

доволство, през 1992 г. проектът е пре-

кратен с решение на прави-

телството.

Единадесет години по-късно, през 2003 г., се възражда идеята за 

строеж на АЕЦ, с 2 блока по 1000 МВ всеки. Възобновяването на 

идеята за втора АЕЦ е вследствие на огромна манипулация на 

данните за бъдещо нарастване на потреблението на електро-

енергия и недостиг на електричество в страната, както и за 

необходимост от нарастващ износ за съседните страни.

В услуга на тази лъжа бяха ангажирани министри, политици, де-

путати, „експерти“, журналисти и хвърлени огромни средства 

за манипулация чрез медиите за преобръщане на общественото 

мнение, което през 90-те години беше твърдо против строежа 

на АЕЦ „Белене“.

Целта на политиците които предложиха този рестарт беше 

възобновяване на кражбите и подчиняване на проекта на техни 

и чужди икономически и политически интереси.

От началото на ХХІ век продължи борбата срещу тази организира-

ната престъпна група, която продължаваше да източва държавния 

бюджет в огромни размери чрез корупционния проект за АЕЦ Белене.

Бяха публикувани доклади, изследвания,становища от водещи 

енергийни експерти, икономисти, анализатори, в които се доказ-

ваше отново липсата на икономическа логика в този проект, ог-

ромната опасност от сеизмичността на региона (особено след 

аварията във Фукушима), както и пагубното му въздействие 

върху развитието на местната индустрия и земеделие.

През 2005 година активисти на За Земята, Грийнпийс и добро-

волци от цялата страна участваха в кампания „Енергийна рево-

люция“ за осведомяване на населението от дунавските градове 

за опасностите от строеж на АЕЦ в Белене. Представена беше 

изложба с алтернативите на АЕЦ и информационни материа-

ли за вредите от опасния строеж във Видин, Лом, Никопол, Си-

листра, Козлодуй, Белене.

Кампанията срещу АЕЦ „Белене“ беше на местно, национално и 

международно ниво. Местните граждани протестираха и раз-

пространяваха информация в градовете и селата около цен-

тралата. Неправителствени организации формираха коалиция, 

наречена „Не на АЕЦ „БелеНЕ“, включваща 17 български органи-

зации. Международни организации като GreenPeace, Bankwatch, 

Urgewald, Campagna на La Riforma Della Banca Mondiale се включи-

ха в информирането на банките и потенциални инвеститори за 

корупционния риск от участие в проекта.

През 2009 г. експерти 

от ЕС „За Земята“ и 

други природозащитни 

организации участваха в 

кръгла маса на тема АЕЦ 

„Белене“, организирана от 

парламентарната комисия 

по енергетика, където 

изложиха своите аргументи 

против този корупционен 

проект, признат от 

настоящия премиер за 

„корупционен гьол“.

През 2012 година проектът за АЕЦ „Белене“ отново е спрян 

с решение на правителството, подкрепено и с решение на 

Парламента. Основната причина беше невъзможността 

да се намери финансиране за подобно лишено от икономи-

ческа логика начинание, официалните данни сочат че раз-

полагаемите мощности за производство на енергия в Бъл-

гария са много повече, отколкото са ни необходими поне 

до 2030 година.

През последните 15 години всички независими експерти 

даваха оценки за липсата на необходимост от строеж на 

нова ядрена мощност. 

ЦЕНАТА НА „КОРУПЦИОННИЯ ГЬОЛ“ 

АЕЦ БЕЛЕНE

В процеса на строителство една вътрешна секретна екс-

пертиза констатира „фатални” грешки. За да се продължи 

беше взето решение за разрушаване на създадената кон-

струкция. Последва (през 2007 г.) бързо разрушаване на мо-

нументалния фундамент и съответно унищожаването на 

доказателствата. За целта допълнително бяха похарчени 

над 190 милиона лева. Бетонните отломки бяха раздробени 

и депонирани на източната страна на площадката .


