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Аварията в АЕЦ Фукушима I- първите седем години 
 
Казват че първите 7 години след раждането на човек са много важни за по-
нататъшното му развитие. На какво ни научиха изминалите 7 години от 
аварията в АЕЦ Фукушима? 
Разбрахме че  третата икономика в света е безсилна да се справи с 
последиците от ядрената катастрофа, случила се на 7.3.2011 година. 
Дори една от най-дисциплинираните и организирани нации в света, 
японската, изнемогва пред ужасяващите щети . 
Единственият смисъл да отбелязваме подобни годишнини е да не 
позволяваме да се повтарят аварии в АЕЦ, с тежки последици за огромен 
брой хора в продължение на десетки години.  
Независимата комисия, която се занимава с разследването на аварията в 
АЕЦ Фукушима 1, стигна до извода че  инцидентът е бил предвидим, но не са 
били предприети нужните предпазни мерки. Важно е да се отбележи, че в 
хода на разследването на аварията от 2011 година се доказа че операторът 
TEPCO (Tokyo Electric Power Company ) е изпращал фалшиви доклади до  
Японската агенция за ядрено регулиране , в които е прикривал реалните 
опасности от авария. Компанията, собственик на АЕЦ Фукушима 1,  не се е 
съобразила с основните изисквания за безопасност, предварителна 
подготовка за евентуални вторични щети,  оценка на риска, както и 
разработване на планове за евакуация. Самата компания призна вината си , 
но обяви че не може да плати щетите ,възлизащи на над 100 милиарда 
долара.Само да напомним че тази частна компания е собственик и  
управлява от 40 години АЕЦ Фукушима, тоест 40 години печалбата е била за 
собственика, а огромните щети от аварията се поемат от държавата. Още 
през 2012 година TEPCO се обърна към правителството  с официална молба 
за държавна помощ, с други думи за национализация на компанията. 
Операторът  получи над 45 милиарда долара от държавния бюджет, без тях 
нямаше как да бъдат покрити  доставките  на електричество и разходите по 
обезщетения на пострадалите и извеждане от експлоатация на авариралите 
реактори. Японското правителство изтъкна като причина за предоставената 
помощ и аргумента че TEPCO доставя електричество на над 45 милиона 
жители на Токио и околните региони. 
Дали пък идеите за децентрализация на производството на енергия не е по-
разумна от поддръжката на подобни мастодонти, от които да зависят 
милиони семейства? 
Въпреки развитата и високотехнологична японска икономика, операторът 
все още не може да достигне до разтопените горивни пръти, проникнали под 
реакторите, специалните роботи изработени за целта спират  работа след 
няколко часа заради огромната радиация. TEPCO смятат  че още 30-40 
години ще им отнеме за да завършат обезопасяването на централата. 
А цената на възстановяване на щетите след аварията ще нараства още, това 
е добре да се знае по темата за „евтината и чиста енергия от АЕЦ“. 
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През миналата година правителството спря  обезщетенията, които 
изплащаше на хората „доброволно напуснали“ жилищата си, намиращи се в 
близост с Фукушима. Хората са оставени сами да се справят с 
икономическите, социални и психологически проблеми 
След март 2011 година, нивото на регистрирани самоубийства в района 
продължава да нараства. 
Японският съд вече има практика по няколко дела за осъждане на TEPCO да 
изплати обезщетения на близките на самоубили се вследствие на аварията 
жители на Фукушима. 
За нас остават изводите, да напомняме на  организираната  престъпна група 
в страната ни, ограбила вече над 2 милиарда лева от националния бюджет 
за „строеж „ на АЕЦ Белене, че в цената на строеж на нова АЕЦ влизат и 
европейските, повишени и много скъпи изисквания за безопасност  след 
аварията във Фукушима, които съвсем обезсмислят икономически  строежа 
на втора АЕЦ в България. 
Да информираме обществеността че най-добрия начин за избягване на 
подобни ядрени катастрофи е децентрализацията на 
електропроизводството, повишаване на енергийната ефективност и дела на 
ВЕИ, достъпни до домакинствата, които правят излишни големите енергийни 
мастодонти,  нови АЕЦ. 
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