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ДО 

ГОСПОЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХХХХІІІ-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

ДО 

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ГОСПОДИН РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ  

 

ДО 

ГОСПОДИН БОЙКО БОРИСОВ 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
 
 

УВАЖАЕМИ УПРАВЛЯВАЩИ,  
 

Участниците в конференцията на БУЛАТОМ – 2015 г. се обединяват 

около следните заключения: 

1. Ядреният сектор в България продължава да е в незавидно 

състояние, изразяващо се в не само в липсата на ясна политика и перспектива за 

нейното развитие, но и в липсата на ясна кадрова политика на държавно 

равнище.  

2. За съжаление, на държавно ниво не се отчитат достатъчно важни 

тенденции в развитието на енергийния сектор в световен, регионален и 

национален мащаб, които предполагат необходимостта от бърза промяна в 

отношението към ядрения сектор. В световен мащаб тези тенденции са свързани 

основно с голямото предизвикателство на глобалното затопляне и измененията в 
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климатичните условия. В регионален план има необходимост от дългосрочна 

визия за стабилност и предвидимост на сигурността на електроенергийните 

доставки на адекватни ценови равнища. В национален план, при отчитане 

правото на всяка държава да избира дали да включи ядрената енергия в своя 

енергиен микс, следва да се отчита един основен факт, а именно, че 

изграждането на ядрени мощности не е свързано само с обезпечаване 

сигурността на доставките, но и с развитие на националната икономика в 

нейната цялост – България може да служи за пример в това отношение.  

3. На световно ниво съществуват достатъчно ясни доказателства, че 

страните, които сериозно желаят развитие на ядрената енергетика, намират 

икономически и технически обосновани решения, които стоят пред проекти, 

свързани със строителство на нови ядрени мощности. В практически план, там 

където съществуват, основните проблеми се свързват с липсата на ясно изразена 

политическа воля. 

4. В програмните документи на няколко последователни български 

правителства ядрената енергетика бе отразявана в няколко конкретни точки, 

като същността бе : строителство на нова ядрена мощност от 2000 мегавата. 

Факт е, че до момента тези планове не са осъществени. В национален план 

забавянето при вземане на стратегическите решения, свързани с подкрепа за 

развитието на ядрената енергетика, води до изключително неблагоприятни за 

страната последици, които се изразяват в няколко основни направления: 

‐ България продължава да губи човешки потенциал и знания, трупани 

в рамките на почти 50 години; 

‐ не е далечно бъдещето, когато от износител на електроенергия, 

България ще се превърне във вносител на такава, особено на фона на остарелите 

производствени мощности и строгите изисквания за опазване на околната среда;  

‐ последиците от такова отношение към ядрената енергетика обаче 

далече надхвърлят  вносно-износните правоотношения и са пряко свързани и с 
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развитието на икономиката на страната като цяло - пропускат се същностни и 

реални възможности за икономически подем и обезпечаване на трудова заетост 

на национално ниво; 

‐ Поради нерешителност относно вземане на съответни решения, 

освен че губи икономически позиции, България продължава да усложнява  

взаимоотношенията си със свои дългогодишни партньори в областта на ядрената 

енергетика, като залогът за това са последици на стойност милиарди евро. Такъв 

подход от българска страна влияе пряко върху решенията на инвеститорите 

относно насочването на техните капитали. 

Предвид гореизложеното, участниците в конференцията считат, че 

ядрената енергетика е безалтернативен начин за производство на ел. енергия на 

световно ниво в момента и в частност за България. В същото време те 

потвърждават разбирането си, че ядрената енергетика е един от най-

перспективните начини за решаване на посочените по-горе предизвикателства.  

Въз основа на това, участниците в конференцията се обръщат към 

българските официални институции с предложение да отчетат всички налични 

факти, свързани с важната роля на ядрената енергетика в национален, 

регионален и световен мащаб, и да се вземат максимално бързо съответни 

решения, подкрепящи развитието й.  

Времето за експерименти и за нерешителност вече е изчерпано. Всяко 

забавяне на вземането на конкретни решения за бъдещето на ядрената 

енергетика в България ще води към нейното окончателно закриване с всички 

последствия както за крехката индустрия на България, така и за всички 

индивидуални потребители на електроенергия в нашата страна.     

 

ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА  


