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Влади кръстева

293 милиона евро 
одобри Съветът на 
Европейския съюз 

за дейностите по закри-
ването на спрените 1 до 
4 енергоблокове в АЕЦ 
„Козлодуй“. Средствата 
за извеждане от експло-
атация се отпускат за 
периода 2014-2020 го-
дина на база график за 
изпълнение на дейност-
ите и предвиждания за 
съответните разходи 
по тях. В решението на 
Съвета за отпуснатите 
средства на България се 
посочва, че закриване-
то на четирите ядрени 
мощности представлява 
дългосрочна тежест за 
страната ни. 

В периода 2014-2020 
година отпуснатите 
средства за извеждане 
от експлоатация ще бъ-
дат разходвани за де-
монтаж на машинните 
зали на спрените блоко-
ве и съпътстващите ги 
съоръжения. Процесите 
стриктно се наблюдават 
от Европейската коми-
сия (ЕК) и ежегодно ще 
бъде изготвян доклад 
за напредъка и изпъл-
нението на заложените 
програми за демонтаж, 
които се утвърждават 
от ЕК. Част от разходи-
те за извеждане от екс-

плоатация на 1-4 блок се 
покриват изцяло от бю-
джета на ЕС, а остана-
лата  част са резултат на 
съвместно финансиране 
със средства и от нацио-
налния бюджет. 

В Брюксел Съветът 
одобри още финансова-
та помощ за извежднето 
от експлоатация на яд-
рени мощности и в елек-
троцентралите „Игнали-
на“ и „Бохунице“. Според 
докладчика по темата за 
Джайлс Чичестър (Ве-
ликобритания), мощ-
ностите в тези атомни 
електроцентрали (вклю-
чително и АЕЦ „Козло-

дуй“) са „твърде остаре-
ли и не могат да бъдат 
икономически ефектив-
но обновени, за да отго-
варят на минималните 

необходими стандарти 
за безопасност“.

Евродепутатите отпус-
кат общо 860 милиона 
евро за всички дейности 
свързани с извеждането 
от експлоатация на 1-4 
блок на АЕЦ  „Козлодуй“ 
– 260 милиона евро, бло-
кове 1 и 2 на „Игналина“ 
-  400 милиона евро и 
дялове 1 и 2 на „Бохуни-
це“ – 200 милиона евро. 
Евродепутатите решиха 
новият регламент да раз-
шири финансовата под-
крепа на ЕС, предоста-
вяна на Литва, България 
и Словакия, за да завър-
шат извеждането от екс-

плоатация на мощности 
в техните атомни елек-
троцентрали (АЕЦ “Коз-
лодуй” от 1-ви до 4-ти 
блок, “Игналина” - бло-

кове 1 и 
2, “Боху-
нице” V1, 
дялове 1 
и 2). Су-
мите са 
на база 
д о г о в о -
р е н и я 
б ю д ж е т 

през 2011 година, като 
след корекция с оглед 
инфлацията, средства-
та за спрените блокове 
на Козлодуй стават 293 
милиона евро. За да по-
лучат обаче България 
и останалите две стра-
ни (Литва и Словакия) 
предвидените средства, 
ще трябва пълно внед-
ряване на Директивата 
за ядрена безопасност 
в Националните зако-
нодателства, планове за 

извеждането от експлоа-
тация и подробен разчет 
за националното финан-
сиране в дългосрочен 
план. Брюксел може да 
преразгледа бюджета за 
извеждане от експлоата-
ция, но без да застраша-
ва безопасността в атом-
ните електроцентали. 

Терминът “извежда-
не от експлоатация” 
обхваща всички дей-
ности, които се про-

веждат, след като 
реакторите бъдат 
спрени: отстранява-
не и изхвърляне на из-
разходените горивни 
елементи, обеззаразя-
ване, демонтаж и/или 
разрушаване на ядре-
ните инсталации, из-
хвърляне на остава-
щите радиоактивни 
отпадъчни материа-
ли, както и възстано-
вяване на околната 
среда. ◄

ЕС отпусна 293 милиона за 
извеждането на 1-4 блок


