
Отворено писмо

до министър председателя на Република България

Балканска АЕЦ Белене – Вие шегувате ли се? 

Уважаеми г-н Борисов,

На 2 март 2018 г. Народното събрание реши: 
„Възлага на министъра на енергетиката в срок до 5 месеца да внесе конкретни 
предложения ,свързани с реализацията на активите по проекта за изграждане на 
АЕЦ Белене, в това число и отделяне на активите и пасивите за проекта в отделно 
юридическо лице „
Министър Теменужка Петкова рапортува бодро в Парламента:"Трябва да гледаме 
напред - имаме площадка, имаме проект, който е нотифициран, имаме платено 
оборудване и то сега е тук". 
Впрочем платеното оборудване е само 10% от необходимото за да имаме 
работещи реактори, не достигат още само 90% и около 10 милиарда евро....
На въпрос от народен представител  , че проектът АЕЦ Белене е спрян с решение на
Парламента от 2012 г и мораториума е още в сила, министър Петкова отговори в 
стил „тука има-тука нема“ : 
"Всичко е въпрос на правен анализ, правни техники. Нека на първо място 
правителството да си свърши работата, да можем да докладваме в следващите 
месеци за това какво смятаме, че трябва да се направи по проекта". 
Над 30 години този проект е обект на корупционни схеми чрез „правни и 
икономически анализи, и  техники“, почиващи на фалшиви данни. Явно г-жа 
Петкова препоръчва да се запази същия подход.
Типичен пример за този подход са и напълно безсмислените и неразбираеми 
доклади на БАН за възможностите за реализация на проекта. Въпреки 
многобройните публични изяви и обсъждания с участието на авторите на доклада, 
така и никой не разбра какво е тяхното крайно мнение и какво препоръчват.
 А за лобисткия „доклад“ на Булатом дори не си струва да говорим.
На инвестиционния форум за развитието на Западните Балкани в Лондон, 
организиран от ЕБВР, премиерът Борисов предложи  АЕЦ Белене да бъде 
реализиран като балкански проект, финасиран с европейски средства  „това би 
било за нашата АЕЦ "Белене" едно прекрасно решение с европейско финансиране, 
с акционери всички нас".

ЗА ЗЕМЯТА е независима неправителствена организация, част от “Приятели на Земята” (Friends of the Earth) и член на
международните организации CEE Bankwatch Network (Мрежа за наблюдение на Международните финансови институции
за Централна и Източна Европа), ZWE (Нулеви отпадъци – Европа), GAIA (Глобално обединение срещу инсинераторите),
както и на националните Коалиция „За да остане природа в България“, „Българска антиядрена коалиция“, „България без

цианиди“, „Коалиция за устойчиво ползване на фондовете на Европейския съюз“ и Коалиция за климата - България.
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Това предложение дойде без никакви сериозни предварителни проучвания и 
обсъждания на национално и европейско ниво, поредната импровизация на 
нашите управляващи по темата . То звучи несериозно и обидно за интелектуалния 
потенциал на управляващите.
Можеше някой да уведоми премиера , че ЕБВР не финансира строеж на ядрени 
централи, защото подобно абсурдно предложение злепоставя и него пред света. 
 Интересно, защо гражданите на ЕС трябва да платят над 10 милиарда евро за 
строеж на корупционния гьол АЕЦ Белене, с руски реактори , който щял да работи 
за снабдяване с ток на страните от Западните Балкани.
 Още повече ,че досега тези страни не са заявили че изпитват голям недостиг на 
електроенергия и очакват АЕЦ Белене, а всяка от тях си има собствена енергийна 
стратегия със заложени решения за снабдяване с енергия главно от собствени 
ресурси.
Липсва механизъм по който зомбито АЕЦ Белене да бъде финансирано с 
европейски средства , защото строежите на ядрени мощности в рамките на ЕС се 
различават много от строежа на магистрали, например.
Предложението за строеж на АЕЦ Белене като Балкански проект е поредната 
проява на безсилие и злонамерена некомпетентност на управляващите .
Хаосът около този проект и липсата на крайно решение за прекратяване на 
възможноста за кражби от корупционния гьол продължава вече 27 години, 
поддържан съзнателно от поредица правителства.

През 80- те години строежа на втора АЕЦ беше представен като национален проект,
през 90-те и началото на 21 век с преобладаващо руско участие, през 2006 г. Румен 
Овчаров започна да го нарича европейски, с участието на „големи западни фирми“,
и предупреждаваше за нарастващ дефицит на електроенергия на Балканите и в 
България след 2007 година , ако не се построи централата....за да стигнем до 2018 
г. година и да чуем от премиера, че АЕЦ Белене може да бъде Балкански проект.
Свързващото звено на всички етапи през които мина проекта за строеж на АЕЦ 
Белене беше корупцията и неспирното източване на държавния бюджет, без да 
имаме построена и работеща централа. На площадката има построен 
работнически стол и информационен център срещу над 2 милиарда лева 
разходи....

Нашите предложения:
 Време е след повече от 35 години лъжи и корупционни схеми  този зомби проект 
да бъде окончателно затворен. Имаме нужда от политици с ясна визия и хоризонт 
стигащ по-далеч от следващите избори, които да вземат това решение. Както и с 
необходимата решителност да прекъснат един корупционен модел, десетилетия 
обогатяващ организираната престъпна група от политици, консултанти и партийни 
въжеиграчи, служещи на чужди интереси. Не виждаме причина защо точно Вие да 
не сте този политик, през 2012 година именно Вие спряхте проекта с решение на 
правителството, потвърдено от Парламента.
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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 излизане от зависимостта от 
изкопаеми горива и огромните, тромави производители на енергия тип АЕЦ и ТЕЦ-
ове на въглища  , защото винаги натежаваха огромните суми , необходими за 
строежа на този излишен мастодонт.
Още от 2012г. предложихме да бъде обявен международен конкурс за безядрено 
използване на площадката, както още от 90 -те години настояваха инициативни 
групи от Свищов и фермери от региона. 
Така ще бъде затворена тази корупционна язва и ще бъдат прекъснати апетитите 
на организираната престъпна група, която източи безнаказано над 2 милиарда 
лева от държавния бюджет за „проучвания“,”доклади“ “анализи“,консултантски 
услуги и незаконно поръчано оборудване.
По отношение на платеното и доставено вече оборудване, експертите биха могли 
да помислят дали не могат да се използват получените вече парогенератори за 
смяна на  подлежащите на подмяна в близките години парогенератори на 5 и 6  
блок на АЕЦ Козлодуй. Всъщност стойността им е около половината от платените 
на Росатом над 1 милиард лева. Ако са верни твърденията на управниците, че сме 
получили на много ниска цена това оборудване, може да се окаже че ще си върнем
по-голяма част от платените за него пари, като го използваме за работа в АЕЦ 
Козлодуй, вместо когато дойде време за смяна на парогенераторите там, да 
плащаме много по-висока цена.
Да се заложи в енергийната стратегия на страната на приоритетно развиване на 
енергийната ефективност, децентрализация на енергийното производство и 
достъпни ВЕИ технологии за домакинствата.
Всъщност тези промени са неизбежни, от нас зависи дали ще ги направим 
планирани и с по-справедливо разпределение на тежестите, или ще се стоварят 
върху нас принудително, предизвиквайки икономически  и социални кризи.
Г-н премиер, предлагаме Ви своята експертиза за да помогнем на българското 
правителство да реши проблема с наречения лично от Вас корупционен гьол, с 
поглед към бъдещото, модерно , европейско развитие на  нашата енергетика.

******
С Уважение:
Тодор Тодоров, координатор на направление Енергия и Климат
Екологично сдружение За Земята
Моб: +359887122801
Ел.поща: t.todorov@zazemiata.org
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