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ДО
ГЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА 41ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГН РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ
ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГН БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪРПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГН ДЕЛЯН ДОБРЕВ
МИНИСТЪР
НА ИКОНОМИКАТА,ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ГН МИХАИЛ АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ
ГН ИВО ЛЕФТЕРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА "НЕК" ЕАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
от
ОБЩИНСКИ СЪВЕТБЕЛЕНЕ
Относно: Решение на Министерския съвет от 28 март 2012 година и
последвалото Решение на 41то Народно събрание за прекратяване
строителството на ядрена централа в Белене.

Във връзка с категоричната подкрепа на гражданите на
Република България, гр.Белене и региона, нееднократно
декларирана
в
официални
социологически
проучвания,
проведените обществени обсъждания и приемане на доклада за
ОВОС за изграждане на АЕЦ – Белене от местното население в
Плевен, Свищов, Никопол, Турну Мъгуреле и на основание чл.21,

ал.2 от ЗМСМА Общински съвет – Белене счита, че Решението на
Министерския съвет от 28 март 2012 г. и последвалото Решение на
41то Народно събрание за прекратяване строителството на
ядрена централа в Белене са прибързани, икономически
необосновани, взети без необходимия обществен дебат, без
прозрачност и публичност и не са в интерес на гражданите на
Република България, включително и на населението на Белене и
региона
ВЪЗРАЗЯВАМЕ:
Срещу аргументите, посочени в Решенията на Министерски
съвет и Народното събрание, поради следните причини:
· Решенията не кореспондират със стратегическите цели
за развитието на ядрената енергетика, не гарантират
енергийната сигурност и независимост и са пречка за
утвърждаването на България като енергиен център в
Югоизточна Европа;
· Решенията
не
стимулират
излизането
от
икономическата криза и повишаването на заетостта,
забавят значително социалноикономическото развитие
и не допринасят за задържане и реализация на младите
хора, както и за повишаване на доходите на
населението в региона и страната;
· Площадка „Белене” е с найдобри показатели от всички
проучвани такива в България, лицензирана е от
Агенцията за ядрено регулиране, отговаря на всички
национални и европейски изисквания и стандарти;
· „АЕЦ Белене" е модерен проект с високо ниво на
безопасност. Заключенията в изготвения доклад за
“стрестестовете” на АЕЦ “Белене” демонстрират, че
проектните основи на централата и нивото на
безопасност при разгледаните изходни събития са
отразени адекватно, като в проекта е осигурен
достатъчен запас на безопасност. Централата е
устойчива на земетресения с 40% преосигуреност и
проектът осигурява решения за целия спектър аварии;
· Проектът на АЕЦ „Белене” е от наймодерното
лицензирано за строителство в ЕС поколение III+;
· Тиражираните в медиите определения за площадка
„Белене” като „гьол” или „зелена поляна” показват липса
на обективна информация за изградените съоръжения
и производства на площадката – бетонов завод, корпус
за специални метални конструкции, монтажна база,
уникалното за р.Дунав съоръжение – лиман за тежки
товари,
пристанище
за
насипни
товари,
административен комплекс, информационен център,
предприятие „Атоменергоремонт” – Белене, изградената
автотранспортна и железопътна инфраструктура и др.

Във връзка с гореизложеното

НАСТОЯВАМЕ:

1. Министерски съвет и Народното събрание на Република
България да ревизират взетите в края на месец март 2012 г.
решения;
2. Да се проведе широка обществена дискусия с участие на
експерти в областта на ядрената енергетика и други
специалисти с отношение към проблема;
3. Министерски съвет и Постоянната парламентарна комисия
„Икономическа политика, енергетика и туризъм” на
Народното събрание на Република България да проведат
изнесени заседания в гр.Белене с цел
запознаване на
депутатите
и
министрите
със
съществуващата
инфраструктура, степен на завършеност на подобектите и
тяхната готовност за стартиране на изграждането на
централа на площадка „Белене”;
4. Публично огласяване на доклада на HSBC, даващ
икономическа обосновка за необходимостта от изграждане
на нова ядрена мощност в Република България;
5. Да се проведе национален референдум „за” или „против”
строителството
на
АЕЦБелене,
ако
е
необходимо
предшестван от промяна в Конституцията на Република
България.

Настоящата
Декларация
е
приета
№49/03.04.2012г. на Общински съвет – Белене.
Дата: 03.04.2012 г.
гр.Белене

с

Решение

