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Нищо страшно няма да стане, ако не построим АЕЦ 
"Белене", обяви Трайчо Трайков 

 
Нищо страшно няма да последва, ако спрем строителството на АЕЦ "Белене", 

защото имаме други възможности, това каза по "Нова телевизия" министърът на 
икономиката и енергетиката Трайчо Трайков. Той допълни, че договорът за 
централната е неясен, като на практика има споразумения и серия от анекси, но 
основните неща не са договорени. Никъде не е посочена цена и размер на 
неустойките, ако изграждането не се състои, каза министърът. 

Изявлението на Трайков беше по повод твърденията на "Росатом" от миналата 
седмица, че строителството на АЕЦ "Белене" ще струва не по-малко от 6.4 млрд. 
евро, или 64% оскъпяване спрямо цената, с която е спечелен договорът за 
централата в края на 2006 г. Руската компания поиска да влезе като акционер 
минимум с блокиращ пакет в централата с 30-40% и отново заплаши с неустойки 
при спиране на проекта. 

И България, и Русия имат интерес при предстоящите разговори интересите им 
да се срещнат, смята Трайков. Към момента обаче и двете страни имат претенции 
към финансовата част на проекта. 

Българският енергиен холдинг е наел авторитетна банка, която да направи нов 
преглед на финансовия модел, каза още министърът. Според него резките 
изказвания и от двете страни по АЕЦ "Белене" са част от тактиката на 
преговорите.  

"Ние искаме да има АЕЦ "Белене" като един доходоносен актив и елемент на 
енергийната система, но не и ако губим пари. Не на всяка цена ще се строи 
Белене", категоричен беше министърът по-късно през деня в парламента. 

Той добави, че предварително не иска да разкрива преговорната тактика, тъй 
като днес или утре му предстоят разговори у нас с генералния директор на 
"Росатом" Сергей Кириенко. "С Кириенко винаги сме разговаряли като разумни 
хора. В крайна сметка ще се споразумеем, ако отговаря на нашите и на техните 
интереси, подчерта министър Трайков. 

По думите на Трайчо Трайков основно "нещата се въртят около цената". Ако се 
доближим в представите си за нея, тогава можем да решим останалите въпроси, 
подчерта той. 

Също по "Нова телевизия" евродепутатът Надежда Неински каза, че съдбата на 
АЕЦ "Белене" трябва да се обсъди в парламента, защото това е национален 
приоритет. 
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