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Всъщност тези промени са неизбежни, от нас зависи 
дали ще ги направим планирани и с по-справедливо раз-
пределение на тежестите, или ще се стоварят върху 
нас принудително, предизвиквайки икономически и со-
циални кризи.

Въпреки наложеното медийно затъмнение върху раз-
умните аргументи на експертите срещу рестарта 
на проекта АЕЦ Белене, благодарение на социалните 
медии и малкото независими журналисти все повече се 
чува и техния глас.

Геополитическите митове за енергийна независимост на 
страната,за България като енергиен център на Балканите, 
звучаха на експертите като абсурдни на фона на това, че  
внасяме 100% ядрено гориво от Русия и използваме руски 
реактори.Но и това нямаше значение за вярващите. 

	Неизбежно е да си спомним цитата от книгата „1984“ на 
Джордж Оруел – “Невежеството е сила“. Митовете за яд-
рената енергетика могат да виреят именно в неинформи-
раното общество.

	Ядрената енергетика е опасно, скъпо и ненужно отклонява-
не на вниманието от истинските предизвикателства пред 
страната. България има огромен потенциал за спестяване 
на енергия. Изграждането на големи монополизиращи мощно-
сти само увеличава енергийната зависимост на страната. 
Правителството трябва да работи за децентрализирането 
на енергийната система – а именно да се търсят местни-
те енергийни решения на ниво домакинство, община, регион. 
Нещо от което монополизиралите пазара нямат полза.

Ядрена религия: митовете като средство за ма-

нипулация на общественото мнение

Фактите, че България е на последно място по ЕЕ в 

ЕС и харчи 5,6 пъти повече енергия за единица про-

изведена продукция, че има излишък от над 40% от 

произведената електроенергия бяха заглушени от 

лъжите че ще имаме недостиг на ток и ще се вна-

ся електроенергия от Турция?!

АЕЦ БЕЛЕНЕ – МЕЖДУ 

КОРУПЦИОННИТЕ 

СХЕМИ И РАЗУМА

Показателни за промяната в общественото мнение в 
България са двата протеста пред Парламента и прави-
телството, които се проведоха през юни 2018 година 
срещу решението на Парламента и правителството 
за рестарт на АЕЦ Белене, чрез възлагане на задача на 
енергийния министър да преговаря с потенцилни стра-
тегически инвеститори.
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Почти пълния контрол върху националните медии, как-
то и наличието на малко независими медии помага на 
про ядреното лоби да използва митове за манипулация 
на общественото мнение.Например мита че ядрената 
енергия е евтина, безопасна и чиста, или че АЕЦ Белене 
би осигурила по-голяма енергийна независимост на стра-
ната звучат абсурдно на фона на това, че внасяме 100% 
ядрено гориво от Русия и използваме руски реактори, а 
като прибавим и че износът на високо активни радиоак-
тивни отпадъци, и отработено ядрено гориво досега ви-
наги е бил насочен към Русия, става съвсем ясна грубата 
заблуда в която е държано обществото в България.

Според официалните данни за 2017 г. енергийната зави-
симост на страната ни е 59%, най-високата в ЕС. При 
строеж на АЕЦ Белене би нараснала на 80%.

Почти пълния медиен монопол, осигуряван с пари от огро-
мните кражби на ядреното лоби не позволява да се чуват 
аргументите на разума, свързани с рисковете при експло-
атацията на АЕЦ, колосалния проблем – съхранението на 
ядрени отпадъци, системните недостатъци на ядрената 
енергетика като цяло – корупция, укриване на информация 
и несъобразяване с предписанията за безопасност.

Фактите, че България е на последно място по енергийна 
ефективност в ЕС, че има излишък от над 40% от произ-
ведената електроенергия-бяха заглушени от лъжите че 
ще имаме недостиг на ток и ще се внася електроенергия 
от Турция?!

Неизбежно е да си спомним израза от книгата „1984“ на 
Джордж Оруел-“Невежеството е сила“. Митовете за яд-
рената енергетика могат да виреят именно в неинфор-
мирано общество.

Пренасянето на строежа на втора АЕЦ в енергийните 
стратегии през годините спираше реалното развитие и 

инвестиции в енергийна ефективност и трансформацията 
на нашата енергетика в посока децентрализация на произ-
водството и създаване на енергийно независими общности, 
защото винаги натежаваха огромните суми, необходими за 
строежа на този излишен мастодонт.

През юни 2018 г. правителството и парламента излязоха с 
решение отново да се търси стратегически инвеститор 
за събуждане на спящата, повехнала красавица АЕЦ Белене. 
Обществото справедливо реагира с масови протести пред 
сградите на Парламента и министерски съвет.

По стара традиция при антиядрени протести, нашите уп-
равници се връщат към традиционния си подход в енергети-
ката, липса на прозрачност, водене на преговори и договор-
ки на тъмно и често пътуване на енергийния ни министър 
за инструкции в Москва.

На 7.11.2018 г. правителството одобри процедура за избор 
на стратегически инвеститор, която включва в себе си 9 
етапа.В решението се дава срок една година, в която да се 
водят преговори и да се изпълняват тези 9 етапа в търсене 
на стратегически инвеститор, който да е готов да инвес-
тира 10 милиарда евро в луксозната ни спяща красавица.Без 
да получава държавни гаранции или договори за предвари-
телно изкупуване на ток.

Така правителството осигурява още една година възмож-
ности за раздаване на пари от бюджета за финансови, прав-
ни, технически „анализи”, „доклади”, „оценки”, на до болка по-
знати фирми, консултанти и експерти. За пилеене на пари 
за охрана и съхранение на морално остарялото оборудване, 
за което дадохме над 1 милиард лева, но то е само 10% от 
необходимото за окончателен строеж.

На 19.11.2018 г. ЕК даде официален отговор на въпрос за рес-
тарта на АЕЦ Белене: „Възобновяването на проекта АЕЦ 
„Белене“ през 2018 г. представлява нов проект по смисъла 
на чл. 41 от Договора за Евратом.“ 

Това означава че всички процедури трябва да започнат 
отново.

Според нас ще са необходими години за изпълнението 
на всички изисквания.

Ако правителството намери стратегически инвес-
титор, той ще трябва да инвестира в проект, който 
няма одобрението на ЕК.

Време е спящата в Белене луксозна красавица да бъде 
оставена в историята на корупцията и да бъдат спре-
ни разходите по нея, да се осигури безядрено бъдеще 
на площадката на АЕЦ Белене. Би могла да се използва 
като икономическа зона която да обхваща Свищов, Бе-
лене, Никопол. Има възможност да се използва модела 
на пловдивската икономическа зона. подобна икономиче-
ска зона би помогнала за подобряване баланса в нерав-
номерното развитие между Северна и Южна България. 
За целта е необходимо да има решение на правителство-
то площадката да бъде извадена от активите на НЕК.

За съжаление решението на министерски съвет от 
7.11.2018 г. все повече отдалечава във времето тази 
възможност, вземането на правилни и далновидни ре-
шения отново се отлагат в името на задаващите се 
избори. Тези отлагания винаги водят до необходимост 
да се действа на по-късен етап със скъпо струващи 
действия в кризисна обстановка.

В последните години обаче, все повече нараства броя 
на достойни енергийни експерти, икономисти, учени, 
политици, експерти от НПО и благодарение на упори-
тите им усилия се чуват мнения различни от платени-
те публикации на ядреното лоби.

След десетки години лутане между корупцион-

ни схеми за източване на бюджета (2,389 млрд. 

лева до 2017 г.) и лъжливи обещания за намерен 

стратегически инвеститор. Политици и яд-

рени лобисти, проводници на чужди интере-

си, продължават да търсят начин да прех-

върлят нови над 20 млрд. лева разходи за 

строежа на АЕЦ Белене върху българските 

данъкоплатци.

Ставя все по-ясно за обществото в България, че ис-
тинските предизвикателства пред страната ни са 
приоритетно развитие на енергийната ефектив-
ност, децентрализация на енергийното производ-
ство и достъпни ВЕИ технологии за домакинства-
та.Когато имаш 500 малки мощности и 5 от тях 
не работят, няма нужда от резервни мощности 
и не възникват драматични ситуации за цялата 
страна.

Полагането на усилия за скъсяване на преноса 
на електроенергия и намаляване на загубите 
при транспортирането на електроенергия е 
друг огромен резерв за повишаване на енер-
гийната ефективност, който бързо ще въз-
станови направените в него инвестиции.


