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“Да бъдеш или не? Туй е въпросът.  HAMLET Act III/1 

William Shakespeare 



Liberalisation: Quo Vadis 



Политики и Политика 

 Low energy security? 

 

 Shift of responsibility for supply reliability from 
producer to system operator  

 Shift from public to private sector financing is 
often a good excuse for governments with empty 
coffers. 

 The truth is as so often in the middle. 
Liberalized market with transparent but tight 
performance standards and a level playing field. 
Long term predictable energy policy can mobilize 
private investment and innovation  

Eнергийна сигурност? За кого и колко? 



Климатични   последствия 

Climate change: Quo Vadis 



Въглищната политика на ЕС 

Кой има въглищна политика? 



Декарбонизация на Енергосистемата? 

Massachusetts Institute of Technology 2018 

Колко ще струва? 



Фокус – Марица Изток 



Историята не се повтаря но е същата  

Козлодуй 3 & 4 Марица Изток 

Most dangerous reactors 

Историята никога не се повтаря. 



Защо AEЦ Белене? 
 

Да спасим 2 млрд евро “потънал капитал”? 

Да запзим и повишим “сигурността 
електроснабдяването”? 

Да създадем “мега-мотор” за индустрията? 

Да се утвърдим като основен доставчик на 
електроенергия на Балканите? 

Да върнем качеството на инжинерното 
образование? 

Да имамем чист въздух и чиста “околната 
среда”? 

Да направим нашата вноска в опазване на 
климата? 



Готовност на проекта АЕЦ Белене 

Ready 75% Ready 50% Ready 20% To be developed 
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Проекта Белене е с нисък риск 



Образование и Развитие 

Need of skills for NPP Design,  

Construction, Operations, Dismantling,… 

goes beyond pure nuclear education and training 



Технологичен трансфер 



Индустриално участие 



Строителни технологии? 

Козлодуй 5 блок 



Управление и Контрол на  Проекта 



IT  технологии 



Роботика 



Инсталация и Кабели 



Бетонни и метални конструкции 



Директната заетост - 12 000 работни години по 

време на строителството. 

За 50 години експлоатация  -30 000 преки 

трудови години по време на работа. 

Директните разходи за оборудване от веригата 

на доставки генерират приблизително същия 

брой непряка заетост или около 50 000 косвени 

трудови години. 

Преките и косвени разходи генерират 

приблизително същия брой индуцирана заетост 

или около 100 000 работни години.  

Общата заетост през целия живот е около 200 

000 работни години. 

 

Обща работна заетост 



Ядрената енергетика в EU  28 

From Deloitte 



Национален продукт и  
Ядрена Енергетика 

1евро в АЕЦ генерира  

5 евро национален продукт!!! 

From Deloitte 



Предложение на VINCC 

 Управление на знания и управление на качеството 
(ISO 2015, ISO 30401), 

 Лидерство и обучение по култура на безопасност, 

 Ядрено качество (ASME-NQ-1), 

 Анализ и управление на риска 

 Дигитално инженерство, 

 VR и AR обучение, 

 Бизнес контакти, топ  

   експерти,   и др., 

 

Професионална помощ в 

Европа и в международните  

организации 

 
 



Епилог 

 When Saint Peter met Jesus 
as he was running from 
being crucified in Rome, 
Peter asked Jesus the 
question – Quo vadis? 

  Jesus' answered, "I am 
going to Rome to be 
crucified again“.  

 This prompted Peter to gain 
the courage to continue his 
ministry and eventually 
become a martyr.  



Нито едно решение не е последно 



Благодаря за 
вниманието 

VINCC е асоциация на експерти,университети, 
промишлени и научни организации, работещи за 
мирни, безопасни, сигурни и конкурентни проекти в 
ядрената област. VINCC помага с  ядрена компетентност 
и подкрепа на ядрената инфраструктура. 

V I N C C 


