
 

                            

                             ДО   

                             ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА    

                             БЪЛГАРСКИ АТОМЕН ФОРУМ 

                             Г-Н БОГОМИЛ МАНЧЕВ 

 

 

Уважаеми господин Манчев, 

Уважаеми госпожи и господа, 

 

 За мен е удоволствие да поздравя участниците в станалия традиционен 

международен форум за атомна енергетика. През годините конференцията е 

доказала своето значение като платформа, която събира водещи 

професионалисти, официални представители на българската и чужди държави, 

компании – лидери в ядрената индустрия, учени и изследователи. Срещата е 

важен мост между всички Вас, които сте посветени на каузата да подкрепяте и 

развивате използването на ядрената енергия и технологии за мирни цели. 

Насърчавам и приветствам всяка възможност за обмен на опит и идеи, за 

изграждане на диалог, за широк дебат по значими и сложни въпроси за страната 

ни като развитието на ядрената енергетика и енергийната сигурност. 

 Не можем да си представим бъдеще без ядрена енергия и затова трябва да 

работим за ясна перспектива за българската атомна енергетика. И ние, и Европа, 

и светът, не веднъж сме се намирали на кръстопът при вземане на решения за 

енергийното си бъдеще. Но това не бива да е пречка да продължим да водим 

активна политика и да участваме ефективно в изграждането на международните 

правила, които трябва всички да следваме. 

 Вярвам, че имаме високоотговорна мисия – да гарантираме енергийната си 

сигурност при отстояване на националния интерес. Имаме задачата да осигурим 

достъпна енергия и справедливи принципи в отрасъла, които да бъдат 

предпоставка за намаляване на бедността. Трябва да намерим трайни решения за 

енергийната си сигурност, които допринасят за общата ни конкурентоспособност 



и обезпечават икономическия ни прогрес. Постигането на баланс в нашите 

взаимоотношения и развитието на добри партньорства в региона е основа за 

изграждането на общо и стабилно енергийно пространство, но и укрепване на 

позициите на ядрената енергетика в национален, европейски и глобален мащаб.  

 Oще веднъж поздравявам организаторите за инициативата. Пожелавам на 

всички участници ползотворна среща, далновидност и успех в отговорното им 

дело да развиват атомната енергетика и партньорства в принос на националната, 

регионална и глобална енергийна сигурност. 

  

                                                                                            

                                                 

  07 юни 2017 г.                                                                

                                                                                             Румен Радев 

                                                             ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


