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ОТВОРЕНО ПИСМО 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Управителния съвет на Българското ядрено дружество (БЯД), отстоявайки 

мнението на своите членове, изразено нееднократно в открити писма до 

институциите в Република България, Ви призовава да заемете национално

отговорна позиция и да включите в своите предизборни платформи 

реализирането на придобитото от данъкоплатците оборудване за изграждане на 

два блока тип ВВЕР. 

Припомняме, че за разлика от редица държави, които тепърва пристъпват 

към строеж на ядрени мощности, Република България от десетилетия притежава 

всички необходими предпоставки за развитие на ядрената енергетика. Това са: 

• Изградена и утвърдена законова рамка за мирното използване н а 

ядрената енергия в полза на обществото; 

• Изградена и утвърдена институционална система за държавен 

регулаторен контрол в лицето на Агенцията за ядрено регулиране, 

Националния център за радиобиология и радиационна защита и 

структурите за защита на населението; 

• Изградена и утвърдена система за граждански контрол от независими 

експерти в лицето на Българското ядрено дружество, Сдружение "Жените 

в ядрената енергетика" и Сдружение на ветераните в ядрената 

енергетика; 

• Работеща и обезпечена с преподаватели образователна система за 

подготовка на кадри за ядрената наука, медицина и индустрия ; 

• Световно признати учени и специалисти, които да оказват научна и 

експертна подкрепа на ядрената енергетика, ядрената медицина и на 

индустриите с ядрени приложения. 
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Високото качество на гореизброените еднозначно се демонстрира и от 

безопасната експлоатация на работещата вече повече от 40 години българска 

ядрена централа. 

Досега в площадките на Белене и Козлодуй Българският енергиен холдинг 

/БЕХ/ е инвестирал над 4 милиарда лева за проучване, издаване на лицензии и 
v 

разрешения, както и за строителни деиности и закупуване на реакторно 

оборудване. Доказано е, че те отговарят на изискванията на националния 

регулатор и на международните стандарти. 

Ние от БЯД категорично не приемаме изразходваните обществени 

средства да бъдат захвърлени с изоставянето на двата проекта за построяването 
v 

на доказано чист, надежден и евтин източник на енергия, които да 

облагодетелства българското население и българската индустрия за десетилетия 

напред. 

Затова настояваме, като български политици и бъдещи български 

държавници през следващия правителствен мандат, отсега да заявите публично 

вашият ангажимент за: 

1. Изграждане на нови ядрени мощности от 2000 мегавата, съгласно 

действащата Енергийна стратегия на Република България до 2020 Г. , по 

прозрачен и експертно обезпечен начин. 

2. Изработване на Енергийна стратегия за периода след 2020 Г., която да 

включва изграждане на нови 2000 мегавата ядрени мощности до 2035 г. 

Ангажирането Ви със стратегически решения, надхвърлящи рамките на 

един-два изборни периода ще покаже наличието на истински държавнически 

подход в работата на вашата политическа сила! 

Изразяваме готовността на Българското ядрено дружество, да подкрепи 

със своя експертен потенциал действията на бъдещото правителство в тази 

посока и при наличието на успешно сътрудничество да стане гарант, пред 
v 

европеиската и световната ядрена общност, за надеждността и прозрачността на 

процеса по изграждане на нова ядрена мощност в България! 

д-р МЛАДЕН МИТЕВ, 

Председател на БЯД 
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