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Изследвания със СДПРЕБ

 1985, 1988, 1992 – договори с МНТ,МПИ, МФ
 1990 – контактна група в рамките на   Великото 

Народно събрание
 1994-1996 – за US DOE project – Country Study 

on Climate Change 
 1995-1996 – международен проект PHARE – 

Количествени енергийни сценарии за България
 1998 – за Национална Програма за ЕЕ



АЕЦ Белене: изследвания и становища 
на БАН

 БАН, 1990 – „Бялата книга на БАН“
 5 проблемни области

 Социално икономическо и енергийно развитие и целесъобразност от изграждане на АЕЦ 
Белене – 15 автори  от ИАИАЕ, ИИ, Енергопроект

 Технически проект на АЕЦ Белене и техническо равнище на съоръженията й – 35 експерти 
от ИАИАЕ, СУ и Енергопроект

 Сеизмичност на строителната площадка, сеизмичен риск и характеристики на 
проектиране: сеизмотектонски условия, кватернерна тектоника, съвременни вертикални 
движения, сеизмични условия – 13 учени от БАН

 Влияние на АЕЦ Белене върху околната среда – основни изменения при нормална 
експлоатация; възможни изменения в радиационната и екологичната обстановка при 
тежки радиационни аварии – 16 автори от БАН, СУ

 Обществено мнение и реакции относно изграждане на АЕЦ Белене – 6 сътрудника от 
Централна Лаборатория по Психология и И-н по социология на БАН

Становище на БАН – от енергийна, икономическа, техническа, сеизмична, 
екологична и социална гледна точка, строителството  е недостатъчно 
обосновано и е неприемливо



Електроенергетиката на България – 
развитие и обществена цена  - 2009

Част 1  Сценарии и политика за развитие 
на националната електроенергетика
 Прогнозиране и препоръчителен сценарий до 2030
 Актуални проблеми на националната енергетика

Част 2  Явна и обществена стойност на 
производството на електроенергия от 
органични горива и ВЕИ





Препоръчителен електроенергиен 
сценарий до 2030 год.

 Прогноза за потребности от електроенергия
 Методически бележки

 Отразява анализите по отрасли, както и трендове на 
модела PRIMES на ЕК

 Не включва намалението на електропотреблението  
според  Директива2006/32/ЕС за икономия на енергия  
до 2009 с 2%, до 2012 – с 5,5% и до 2015 година – с 
9% (643 000 т.н.е). Тъй като Националният план за ЕЕ 
не специфицира икономия на ел. енергия, такава 
икономия не е включена в прогнозата

 Прогнозите по отрасли: индустрия (по подотрасли), 
домакинства, сектор услуги, селско стопанство, 
транспорт и енергиен сектор са представени на стр. 
50-57, табл. 2.1 – 2.11



Прогноза за потребностите от електроенергия 
по отрасли, ГВтч - Табл. 2.12. 



 Поучаваща картина на прогнозите 
за електропотреблението - стр. 61



Мощностен и електроенергиен баланс при реализиране на 
известните проекти – табл. 2.15



Мощностен и електроенергиен баланс 
при реализиране на известните проекти 

– табл. 2.15



Мощностен и електроенергиен баланс при 
препоръчителния сценарий - табл. 2.17, стр.77



Мощностен и електроенергиен баланс при 
препоръчителния сценарий - табл. 2.17, стр.77



 Анализите показват, че АЕЦ „Белене” не е необходим за 
електроенергийния баланс до 2030 година

 Досега не са намерени инвеститори, които да поемат пазарния риск 
за нейното изграждане. 

 При търсенето на инвеститори НЕК ЕАД декларира, че гарантира 
частичното или цялостно изкупуване на електрическата енергия, 
произведена поне през следващите 15 години. Това означава, че при 
себестойност 10 евроцента/Квтч, държавата гарантира (поема 
пазарен риск)  21,9 млрд. евро. 

 В условията на финансова криза и многобройни икономически и 
социални проблеми, продължаването на строителството на АЕЦ 
„Белене” е насочено против икономическото възстановяване на 
страната.

Икономически, балансови и режимни аргументи за 
отпадане на АЕЦ „Белене” от препоръчителния 

сценарий до 2030 г.



 В основният документ „Енергийна политика за Европа” себестойността на 
произвежданата от AEЦ електроенергия до 2030 г. остава 4–4.5 
цента/КВтч. Това означава, че при себестойност 10 евроцента/Квтч АЕЦ 
Белене ще бъде неконкурентноспособна на европейския пазар. 

 Държавните гаранции и молбата за държавен заем са в противоречие с 
Илюстративната ядрена програма на EO - „Важно е да се осигури, че в 
EO ядрените енергийни проекти няма да бъдат подпомагани от 
държавни субсидии“. 

 Понастоящем енергийната зависимост на България е около 72% при 
100% за суровия нефт, природния газ и вноса на ядрено гориво от 
Русия. Изграждането на АЕЦ „Белене“ и експлоатацията и ще увеличат 
енергийната зависимост на страната от Русия, което противоречи на 
политиката за национална сигурност и политиката на EO за намаляване 
на енергийната зависимост;

Икономически, балансови и режимни аргументи за 
отпадане на АЕЦ „Белене” от препоръчителния 

сценарий до 2030 г.



Икономически, балансови и режимни 
аргументи за  отпадане на АЕЦ „Белене” от 
препоръчителния сценарий до 2030 г.

 Големите единични мощности изискват големи 
резервни мощности, които имат 300-400 часа 
годишна използваемост 

 При наличие на два хилядника в АЕЦ „Козлодуй” не 
са приемливи нови единични енергийни мощности 
над 400 МВт

 България трябва да ориентира ядреното си развитие 
към реактори 4-то поколение след 2030 г. 



Обобщение
 Енергетиката не може и не следва да се развива 

без обосновани национални цели и  без 
независимо прогнозиране.

 Книгата допринесе за отпадане на държавните 
субсидии -  включително и на държавните 
гаранции за изкупуване на енергията.

 Препоръчителният сценарий на книгата за 
развитие предлага спестени инвестиции от 14,4 
млрд. евро до 2020 г. и 16,6 млрд. евро до 2030 г. 
по сравнение с екстензивния сценарий за 
развитие. 



Предлагани материали

1. Електроенергетиката на България-развитие и обществена цена, П. С. 
Цветанов,  Г. Д. Стоилов, Л.С. Аджарова, Т.И. Маноилова, Г. М. Босев, БАН, 
декември 2009, анотация. Електронен достъп до книгата:
2. П. Цветанов, Г. Стоилов, Л. Аджарова, Г. Босев, Енергийни цели и енергийна 
политика, Пленарен доклад, Международен енергиен форум 2010, Варна, 2010
3. Булат Нигматулин, АЕЦ”Белене” не е нужен и на Русия и на България, 
Вестник 24 часа, 21.03.2012
4. П. Цветанов, Л. Хаджииванов, Политическа манипулация за 200 милиарда 
евро, ИЯИЯЕ, 5 май 2012 

Препоръчва се за прочит:
Академик РАН  Р.И. Нигматулин, Профессор Б. И. Нигматулин, КРИЗИС И 
МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ-тринадцать теорем, Електронна версия: 
www.nigmatulin,ru; www.proatom.ru; www.mk.ru/economics  

Настоящата презентация е достъпна 
на сайта на Асоциация на Българските Енергийни Агенции(АБЕА) и ЕА-Пловдив 

http://www.nigmatulin,ru/
http://www.proatom.ru/
http://www.mk.ru/economics


Благодаря ви за вниманието!


