
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

Кратка история на проекта 

 

 През 2004 г. Министерският съвет на Република България взема 

принципно решение за изграждане на ядрена централа АЕЦ „Белене“, а през 2005 г. 

с Решения № 259 и 260 от 08.04.2005 г., определя проекта за обект с национално 

значение и взема решение за изграждане на ядрена централа на площадка „Белене“ 

с максимална инсталирана електрическа мощност от 2000 MWe на базата на 

еволюционен проект с използване на апробирани технически решения с реактор с 

вода под налягане.  

 На 29.11.2006 г. Национална електрическа компания (НЕК) подписва 

споразумение с избрания в резултат на проведена обществена поръчка изпълнител 

"Атомстройекспорт" АД („АСЕ“), с което страните се ангажират да сключат бъдещ 

договор за инженеринг, доставка и строителство на АЕЦ „Белене“.  

 На 05.11.2008 г., между НЕК и АСЕ  се подписва Допълнение № 5 към 

Споразумението от 29.11.2006  г. за поръчка и производство на оборудването с 

дълъг цикъл на производство (ОДЦП) за блокове 1 и 2. В това допълнение е 

включено основното оборудване за централата (реакторна инсталация, 

парогенератори, системи за пасивна защита, презареждаща машина, полярен кран, 

портален кран, турбинна инсталация и др.).  

 На 29.03.2012 г. Министерският съвет приема решение № 

250/29.03.2012 г., с което: (1) Отменя решение №259 на МС от 2005 г. за 

определяне на енергиен обект „Ядрена централа на площадка „Белене“ като обект с 

национално значение; (2) Отменя решение №260 на МС за изграждане на ядрена 

централа на площадка „Белене“; (3) Отменя точка 2 от решението по т.57 от 

протокол №17 от заседанието на Министерския съвет от 2004 г.; (4) С решението се 

възлага на министъра на икономиката, енергетиката и туризма да организира 

провеждането на преговори за уреждане на отношенията между НЕК и АСЕ във 

връзка с предходните решения и да внесе в Министерски съвет предложение за 

изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.  

Решението е взето поради невъзможност към онзи момент да се структурира 

проектът по начин, който да гарантира икономическата му жизнеспособност в 

условията на световната финансова и икономическа криза в този период.  

 

 В допълнение със свое решение от 29.03.2012 г. Народното събрание 

на Република България подкрепя действията на Министерски съвет за прекратяване 

изграждането на ядрена централа на площадка „Белене“.  

 В периода юли 2011 г. – юни 2016 г. пред Международният арбитражен 

съд („МАС“) при Международната търговска камара в Париж (“MTK”) се води 

арбитражен спор ICC Case 18086/GZ/MHM между АСЕ и НЕК във връзка с 

изграждането на АЕЦ „Белене“ („Арбитражното дело“). 

 На 14.06.2016 г. МАС при МТК постанови решение по Арбитражното 

дело („Арбитражното решение“), с което задължи НЕК да заплати на АСЕ цената на 

произведеното оборудване съгласно Допълнение № 5 от 05.11.2008 г., срещу което 

НЕК ще придобие собствеността върху произведеното оборудване.  

 На 26.10.2016 г. и 08.12.2016 г. НЕК преведе по сметка на АСЕ 

дължимата сума съгласно Арбитражното решение и Споразумение за окончателно 

уреждане на отношенията по арбитражно дело ICC Case 18086/GZ/MHM, като по този 

начин бяха уредени отношенията между НЕК и АСЕ по арбитражното дело, в 

резултат на което НЕК придоби собствеността върху произведеното оборудване с 

дълъг цикъл на производство.  

 На 16.01.2017 г. НЕК и АСЕ подписаха Споразумение за доставка на 

завършеното оборудване с дълъг цикъл на изпълнение, а от месец март 2017 г. 

започна поетапната доставка на това оборудване. Към настоящият момент 

оборудването е в България и се съхранява на площадката на АЕЦ „Белене“. 



 На 02.03.2018 г., Народното събрание на Република България прие 

Решение, с което възлага на министъра на енергетиката, в срок до 30.06.2018 г. да 

внесе конкретни предложения, свързани с възможностите за реализация на активите 

по проекта за изграждане на АЕЦ „Белене“, в това число и отделяне на активите и 

пасивите за проекта в отделно юридическо лице.  

  На 07.06.2018 г., въз основа на представения доклад от министъра на 

енергетиката за конкретни варианти за реализация за реализация на активите на 

проекта за изграждане на АЕЦ „Белене“, в т.ч. и отделянето на активите и пасивите 

на проекта в отделно юридическо лице, Народното събрание на Република България 

прие решение, с което възложи на министъра на енергетиката:  

- да възобнови действията по търсенето на възможности за изграждане 

на АЕЦ „Белене“ съвместно със стратегически инвеститор, на пазарен принцип (без 

договори за задължително изкупуване на енергията, без преференциални цени, без 

договори за разлика, без корпоративни гаранции и/или други непазарни механизми 

за гарантиране на инвестицията) и без предоставяне на държавна гаранция, чрез 

отделяне на активите и пасивите за проекта АЕЦ „Белене“ в отделно проектно 

дружество; 

- да организира, координира и контролира провеждането на преговори с 

потенциални инвеститори и производители на оборудване;  

- да предприеме действия за разработване на процедура за избор на 

стратегически инвеститор и да предложи възможности за структурирането на 

проекта в срок до 31 октомври 2018 г.; 

- периодично да информира Народното събрание за предприетите 

действия и конкретните резултати от водените преговори; 

- Препоръчва на Министерски съвет да предприеме действия за отмяна 

на Решение № 250 на Министерския съвет от 2012г. с цел провеждане на преговори 

с потенциални инвеститори и производители на оборудване, при определените в т. 1 

условия. 

 От своя страна Министерският съвет със свое решение № 447 от 

29.06.2018г. реши: 

1. Отменя Решение № 250 на Министерския съвет от 2012 г. за отмяна на 

Решение № 259 на Министерския съвет от 2005 г. за определяне на енергиен обект 

„Ядрена централа на площадка „Белене“ като обект с национално значение и на 

Решение № 260 на Министерския съвет от 2005 г. за изграждане на ядрена централа 

на площадка „Белене“ с цел провеждане на преговори с потенциални инвеститори и 

производители на оборудване, при условията на т. 2, буква “а“ от настоящото 

решение. 

2. Министърът на енергетиката: 

а) да възобнови действията по търсенето на възможности за изграждане на 

АЕЦ „Белене“ съвместно със стратегически инвеститор, на пазарен принцип (без 

договори за задължително изкупуване на енергията, без преференциални цени, без 

договори за разлика, без корпоративни гаранции и/или други непазарни механизми 

за гарантиране на инвестицията) и без предоставяне на държавна гаранция, чрез 

отделяне на активите и пасивите за проекта АЕЦ „Белене“ в отделно проектно 

дружество; 

б) да организира, координира и контролира провеждането на преговори с 

потенциални инвеститори и производители на оборудване при определените в буква 

“а“ условия; 

в) да разработи процедура за избор на стратегически инвеститор и да 

предложи възможности за структурирането на проекта в срок до 31 октомври 2018г.; 

г) периодично да информира Министерския съвет и Народното събрание за 

предприетите действия и за конкретните резултати от водените преговори. 

 

 Площадката, избрана за изграждане на АЕЦ „Белене” е с площ 2450 

дка и е разположена в землището на гр. Белене (1952 дка) и в землището на гр. 

Свищов (498 дка).Територията на площадката е оградена с външна охранителна 

ограда по целия периметър и се намира под постоянна въоръжена охрана. На тази 



територия са обособени основната строителна площадка, предвидена за изграждане 

на 2 ядрени енергоблока с мощност по 1000 MW и спомагателните бази и 

съоръжения, предвидени за обслужване на основното строителство. Спомагателните 

бази и съоръжения включват: складова база, монтажна база, строителна база, 

пристанище, индустриален ж.п. клон, административно-битов комплекс и система за 

сеизмологичен и метеорологичен мониторинг. 

Площадката е подготвена за започване на строително-монтажни работи по 

проекта за изграждане на АЕЦ „Белене“. Баластровите основи за двата енергоблока 

са готови. Изградени са строителна водопонизителна система и работно осветление. 

На основната строителна площадка има монтирани 5 броя строителни кулокранове и 

един козлови кран. 

 

 В изпълнение на Споразумение от 16.01.2017 г., сключено между НЕК 

ЕАД и „Атомстройекспорт“ АД, на площадка Белене е доставено оборудването с 

дълъг цикъл на производство за първи и втори блок на АЕЦ „Белене“, произведено в 

ПАО „Ижорски заводи“, ПАО „ЗиО - Подолск“ и АО „Атоммашекспорт”. 

Доставените реактори са от типа ВВЕР-1000/ В-466 и притежават повишено 

ниво на безопасност, както и подобрени технически и икономически показатели.  

Съхранението на доставеното оборудване се осъществява в съответствие с 

изискванията на заводските инструкции по консервация, транспортиране и 

съхранение и техническите паспорти на изделията. 

 

 

 


