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• Промени на енергийните стратегии в света и нови ядрени 
технологии

• Проекта АЕЦ”Белене” – анализ на развитието на проекта, 
пропуски, трудности по интергриране в ЕЕС

• Международно приемане на проекта АЕЦ”Белене”
• Системни проблеми и нови мощности: интеграция на 

ядрени мощности и ВЕИ в ЕЕС на България и ЕС
• Изграждането на нов ядрен блок в АЕЦ “Козлодуй”

Съдържание



• Fukushima accident brought to:
• U-turn in German nuclear policy

• 8 NPP forced to be shut down immediately after Fukushima accident  
• 9 remaining German NPPs must be taken offline by 2022

• Just  announced U-turn in France – shutdown of 28 reactors, no new build planned, 
RES alternatives  

• Quit/slowing down of new nuclear programs in many other countries in the world, 
including Japan

• Positive attitude towards nuclear technology announced by Russia, 
Poland, Hungary, Turkey and Czech Republic 

• Coal & Gas fired power plants reaffirm as marginal technology to set 
the price

• Higher expectation on renewables development

Промени в енергийните 
стратегии в света през 2011-2012
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Нови проекти на световния пазар на ядрени технологии  
от поколението 3+



Start of construction : 
06/2011
End of construction :  
12/2018

Енергийното бъдеще на света – термоядрения синтез: 
       ITER  - развитие на проекта и организацията му

39 buildings & facilities
    -500 MWel 

    -2,8 billion €
    -20 years operation
    -Electricity – 2,8 ¢/MWh
    -No RAW&SF generation

Power Supplies :
• Pulsed Power Electrical Network 

(Alternative part only)
• Steady State Electrical Network
• Cabie trays system

Buildings :
• 18 Reinforced Concrete Buildings
• 16 Steel Frame Buildings
• 5 Areas
• Liquid and Gas Distribution pipes
• 276 377 m3 of concrete (full NI of NPP)

74 meters



• Политическо решение за изграждане / вместо открит 
международен търг / липса на санкции на ДКЕВР и МЕ по смисъла на 
отговорностите им по ЗЕ за нови мощности: чл.4, ал.2,  т.5 и чл.21, ал.1

• Манипулиран търг за доставчик на оборудването:
– недопуснати  за участие други световно утвърдени технологии от същия тип, 
освен “ВВЕР”,
– промяна на първоначално обявената цел на конкурса за “използване на 
съществуващо оборудване” в “доставка на нова технология”;

• Манипулиран търг за архитект-инженер – дисквалифицирани като 
“технически некомпетентни” световно известни компании;

• Редица обективни анализи по съвременните методи на LCP доказват  
нецелесъобразността на проекта АЕЦ”Белене”: 
1) Доклад на НЕК на Икономическия форум за Югоизточна Европа, ноември 2010 г.
2) Разработка на БЕФ по поръчка на НЕК  “Анализ на варианти за развитие на електрогенериращите 
мощности в България в периода до 2030 г.” януари 2010 г.
3) Анализи на БАН и творчески колектив под ръководството на проф. Пламен Цветанов

Проекта АЕЦ”Белене” – анализ на 
развитието на проекта (1)



• Серия юридически  и технически пропуски: Подписан договор за ИДС 
и платен аванс за стартиране на производство на оборудването

без: 1) решение на СД на НЕК
         2) без подписани анекси за РАО и ОЯГ
         3) без утвърден ТП и ТОБ
         4) разпределение на отговорностите между подизпълнителите
         5) напознато в световната ядрена практика скъпоструващо решение за 

разрушаване на изградена строителна конструкция на ядрен блок  
         6) неясни задължения за инвестиции от българска страна

• Пропуски във финансово-икономическата част: липса на бюджет и 
срок на завършване, спорно индексиране, неясно интегриране на енергията в ЕЕС, 
липса на проектна компания, неясна структура на финансирането

• Поверително писмо на БЕФ до Президента и Министър-
председателя, 22.05.2008г. / професионален анализ на състоянието на проекта 
и рисковете за енергетиката / предложение за прекратяване на проекта

– 6 разгледани варианти при най-оптимистични допускания и NPV=0
– Себестойност на енергията от АЕЦ”Белене” на клемите на ТГ – 7,04 ¢/MWh, без печалба и при редица 

оптимистични допускания за цена на гориво, параметри на кредита , външно участие и др.

Проекта АЕЦ”Белене” – анализ на 
развитието на проекта (2)





Международно приемане на проекта АЕЦ”Белене”

Romania 
CERNAVODA 1.5 GW

Tech: CANDU

Czech Republic 
TIMELIN 3,4 GW 
DUKOVANY 1 GW

Poland
ZARNOWIEC/ 

KOPAN/KLMPICZ 
2 sites for 6 GW  

Lithuania 
VISAGINAS 

3 GW

Hungary
PAKS 2 GW

Russia 
KALININGRAD 2.4 GW

Tech: VVER

Turkey
AKKUYU/SINOP 4.8 

GW/4.8-6 GW 

New considered Nuclear Projects in East Europe



• Основните конфликти:
- Променлив и трудно прогнозируем характер на производството от ВЕИ 
(изключения ВЕЦ и централи на биомаса) – Директива 2009/28/ЕС за 
задължително изкупуване на ел.енергията от ВЕИ
- Базов режим на работа на АЕЦ и дългосрочни договори за изкупуване на 
ел.енергията от тях

• ENTSO-E: изисквания за гарантиране на национален баланс и диспечинг

• Минимум на товара на ЕЕС в българската ЕЕС: 3000 – 4000 MWel

• Възможните стратегически решения и сценарии за България: 
- Сценарий 1: регионален интегриран енергиен пазар, експортно ориентирана 
електрическа инфраструктура и износ на “банд”- енергия (нови базови мощности);
- Сценарий 2: замразяване на ново строителство на големи базови мощности, 
стимулиране на разпределеното производство, ”интелигентни” мрежи, енергийна 
ефективност и управление на потреблението (отговарящ на плановете за 
развитие с минимални разходи и на модерната енергийна политика).  

 

Интегрирането на новите ядрени 
мощности в ЕЕС - АЕЦ и/или ВЕИ ?



Невъзможността за интегрирне на 2000 МВт от 
АЕЦ”Белене” в ЕЕС : 

Товарова диаграма на ЕЕС, 21.01.2012 г.



Предизвикателства пред интгерацията 
на ВЕИ в ЕЕС и в ЕС

De fortes concentrations de moyens de production
solaires et éoliens 

Solaire Eolien Nouvel 
hydraulique

Новите зони за ВЕИ от вятър 
и слънце в ЕС

Слънце Вятър
Нови 
ВЕЦ

СлънцеВятър

Товаров график на системата за 1 лятна 
седмица в Германия 



• Фаза 0: Политическо решение и структуриране на проектна 
компания / + санкции на ДКЕВР и МИЕТ по смисъла на отговорностите им по 
ЗЕ, прединвистиционно проучване, избор на площадка и свързаните с това 
последващи дейности;

• Фаза 1: Избор на вариант, АИ и консултант, маркетинг и 
търгове за доставки на оборудване за доокомплектоване 
(?), доставка на ТП и ТОБ 

• Фаза 2: Обществено обсъждане, консултации за 
кредитиране и включване на стратегически партньор;

• Фаза 3: Преговори и подписване на договора за ИДС;
• Фаза 4: Доставки, разрешение за строителство;

Очаквана продължителност: 2-3 години 

• Строителство и пуск в експлоатация – 5-6 г.

Организиране  изграждането на 
нов ядрен блок в АЕЦ”Козлодуй”



БЛАГОДАРЯ 
ЗА ВНИМАНИЕТО !

София 1000
ул.Трапезица №4, вх.4, ет.4

Тел./факс (02) 98 98 950
web site: www.bulenergyforum.org 

http://www.bulenergyforum.org/

