
Варианти за Проекта АЕЦ 
Белене

Др. Холгер Рьогнер
Др. Янко Янев 
24.10. 2017



Кратък преглед на 
доклада 
• Каква е целта на доклада ?

o Преглед на вариантите, включително 
възможностите за завършване на централата

• Цели и задачи на този проект 

o Независим преглед на вариантите на  проекта 

• Обхват на този проект 

o Да се анализират рисковете и да се отбележат 

възможностите 



Моментно състояние 
• Състояние на проекта 

o Блокиран от парламента 
o Площадка – преди лицензиране 
o Основно оборудване – на площадката 
o Докладвано е наличие на инвестиционен интерес 
o Разходи направени до момента à 1.5 милиарда Евро 

• Юридически статус 
o Собственик на проекта – НЕК 
o Необходими са сериозни анализи за това : 

• Кой на какво е собственик 
• Кои разрешения са валидни или се нуждаят от повторно 
издаване 



Варианти 

1. Да се продаде оборудването 

като скрап 

Тоатал загуба на 

направената вече 

инвестиция 



Варианти 
Да  се продаде оборудването като 
скрап 

Да се продаде оборудването на 
друг проект в чужбина 

Да се изгради на 100 % с 
българско участие 

Да се изгради с участието на 
миноритарен или мажоритарен 
партньор 

Да се продаде проекта на 100% 
за изграждане в България 

Загуба на направените 
инвестиции

С пълното съгласие на 
ROSATOM 

Необходимо е осигуряване 
на финансиране

Да се намери партньор и се 
осигури финансирането на 
българското участие

Безпрецедентно решение 



Въпроси и Разсъждения 
• Енергийна сигурност  

o Адекватни национални електрически генериращи мощности 
o Адекватен достъп до необходимото гориво 
o Достъпни и надеждни услуги в областта на електро енергетиката 

• Околната среда и комплекса Марица Изток 
o Съответствие с директивите на ЕК за качеството на въздуха 
o Задълженията на България в рамките на Съглашенията от Париж 

• Бъдещето на блокове 5 и 6 в АЕЦ Козлодуй след 30 години  
експлоатация и още 30 години  удължаване на срока на 
експлоатация ?

• Обем на проекта, ограничен от времето необходимо за  
реализирането му 

• Неясноти свързани с цената на завършването на проекта 
o EPC 
o Финансиране 



Подход и методология 

• Оценка на рисковете на базата на сегашния 
международен опит 

• Методология на департамента по енергетика  на 
САЩ за количествена оценка на проектни рискове 

• Идентификация на структурата на риска при проекта 
Белене 

• Експертни изводи за оценка на риска 
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Оценка на рисковете на проекта 
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Оценка на рисковете на проекта 
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Заключения 
• Голяма вероятност за наличие на неадекватни национални генериращи 
мощности  

• Голяма вероятност за високи разходи за опазване на околната среда/глоби, 
свързани със забранителни режими 

• Надежден базов товар, който се нуждае от допълнителни ВЕИ-та 
• Отново - с тази данни за развитието на проекта Белене, той носи в себе си 
относително ниски рискове, по сравнение с повечето от подобни проекти на 
АЕЦ, реализиращи се в момента в чужбина
o Доказан проект, изграден и е в експлоатация в чужбина 
o Основното оборудване е на площадката 
o Площадката е лицензирана и е практически готова за начало на строителството 
o Проектът е прегледан на повече от 95 % и е готов за лицензиране от АЯР 
o Проектът е прегледан от ЕК и има нейното съгласие за реализиране 
o Наличие на обществена приемливост 
o Наличие на кадри и знания в ядрената енергетика 
o Финансирането по настоящем е реално осъществимо и предлага атрактивни условия 

• Най-високия риск за проекта Белене е : да не се прави нищо, при 
положение, че бъдещето на електрически достави и цени на ел. енергия  е 
неясно 



Накратко препоръката е : 
Здравия разум предлага :
Парламентът, без всякакво забавяне, активно да се занимае с 
въпросите със завършване на АЕЦ Белене 

Компетентен партньор минимизира финансовите рискове 

От стратегическа гледна точка, поддържането на устойчива 
ядрена програма на България и нейното ангажиране в 
трансформирането на енергийната система, изискващо 
дълговременна стабилност, осъществяването на проекта с 100 
% българско участие има своите преимущества 
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