
Шарлатани-лобисти срещу АЕЦ 
Белене 
По проекта АЕЦ Белене в продължение на над 5 години работиха хиляди изключително 
компетентни инженери, архитекти, икономисти, физици и юристи от България, Русия, Германия, 
Франция, САЩ и други страни. Всички те доказаха, че АЕЦ Белене отговаря на съвременните 
изисквания и е безопасен и икономически изгоден проект.  
За изненада се оказа, че има и друг "експерт" - Г-н Нигматулин, който без да разполага с 
документацията по проекта, с информация за българската енергетика, икономика, планове, цени 
на енергийните носители и на електроенергията и т.н. е направил анализ-шедьовър. В този анализ 
той "доказва", че АЕЦ Белене е катастрофално неизгоден проект. 
Според него всички специалисти работили по проекта, особено по икономическата част, като 
световно известните компании Deloitte, WorlyParsons, HSBC и NERA Economic Consulting са лъжци и 
мошенници.  
Затова си позволих да прегледам "шедьовъра" на новоизпечения експерт Нигматулин.  

Както се и очакваше, г-н Нигматулин е откровено некомпетентен и неинформиран за конкретния 
проект и затова е допуснал редица грешки. За да не бъда голословен като него, ще се обоснова, 
посочвайки конкретно за кои грешки става въпрос.  

Грешка 1 Цитат:„Болгария в обозримой перспективе не сможет реализовать произведенную 
этой станцией электроэнергию по цене, которая позволила бы говорить об окупаемости 
проекта,” 

Това е абсолютно голословно твърдение, непочиващо на никакъв анализ или разчет. Очевидно г-н 
Нигматулин не е наясно нито с прогнозите за цените на горивата, нито с Пътната карта на ЕС за 
декарбонизация и цените на СО2, нито с прогнозите за развитие на икономиките на Балканските 
страни. За разлика от него, най-добрата международна компания NERA Economics Consulting 
разработи за HSBC подробен анализ на българския енергиен пазар за да определи на какви цени 
АЕЦ Белене може да реализира произведената електроенергия. Според NERA поради излизащите 
от експлоатация мощности и плавното нарастване на консумацията на електроенергия, България 
има нужда от АЕЦ Белене, от удължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй, 
както и от 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй, които да заместят 5 и 6. И въпреки това, през 2030 година 
пак ще има необходимост от нови мощности. Цената на тока ще бъде такава, че АЕЦ Белене ще се 
изплати напълно за 11 години при усреднен вариант с включени допълнителни разходи, като при 
най-вероятните варианти според Пътната карта на ЕС за декарбонизация – вариант 450, пълното 
изплащане на АЕЦ Белене ще бъде значително под 10 години. Повече информация по въпроса има 
на: http://powereconomics.files.wordpress.com/2013/03/market.pdf 

 



Грешка 2 Г-н Нигматулин се е заблудил, че финансирането на проекта ще бъде от руския бюджет.  

Българската страна никога не е приемала или допускала финансирането на АЕЦ Белене да бъде от 
руския или българския бюджет. Тази схема на финансиране вече не е актуална. Тя беше 
използвана по времето на комунизма. Явно г-н Нигматулин още мисли по комунистически.  

 

Грешка 3 На графиката на Фигура 1 г-н Нигматулин твърди, че единствено прогнозата на П. 
Цветанов от БАН е реалистична. На фигурата ясно се вижда нарастването на електропотреблението 
в периода около влизането на България в ЕС и след това. Това нарастване е свързано с развитието 
на икономиката. Вижда се също ефекта на световната криза и на анти-икономическото управление 
на правителството на ГЕРБ 2009-2012г. Тези два фактора доведоха икономиката до колапс и 
животът на хората до такава мизерия че да стоят на студено и тъмно и да не смеят да си пуснат 
един котлон. Това доведе до временно намаляване на нарастването на електропотреблението, но 
не и до чувствително понижение. Според г-н Нигматулин (Цветанов) оттук нататък българската 
икономика ще бъде винаги в колапс, хората ще живеят като първобитни, без да ползват 
електричество. Благодаря Ви г-н Нигматулин, но си запазете тези прогнози за Вашата страна или за 
някоя подвластна Вам. България е в ЕС и ще се стреми да догонва икономиките на страните в ЕС, за 
което се изисква нарастване на електропотреблението. Това е извод и на NERA, както може да се 
види от линка по-горе.  

 

Грешка 4 От графиката на Фигура 2 Г-н Нигматулин си прави извода, че БВП расте и без да има 
нужда от повишаване на консумацията на ток. Причината за това било намаляване на дяла на 
производство и увеличаване на дяла на услуги в БВП. 

Не знам кой БВП е гледал г-н Нигматулин, но според НСИ няма съществени разлики в дяловете на 
производството и услугите в България за посочения период. Може би той си мисли, че в България 
няма интернет и не можем да направим справка и си пише каквото му хрумне.  

Освен това на графиката е дадено електропотреблението преди да се извадят загубите. Ако г-н 
Нигматулин беше дал графиката на крайното потребление щеше да види, че има ръст на 
потреблението с 2.2% годишно за периода 2000-2008. Тъй като обаче загубите постепенно 
намаляват през този период, този ръст се компенсира от спестената електроенергия от загубите.  

Освен това в България се провеждат редица мероприятия за енергийната ефективност, които 
временно задържат нарастването на потреблението.  

Има и друг факт, който Г-н Нигматулин не е отчел, а именно това че растежът на БВП е изкуствено 
завишен поради излизането на светло на сивата икономика.  

Намаляването на загубите, енергийната ефективност и излизането на светло на сивата икономика 
не са безкрайни мерки и ще имат ефект за забавяне на нарастването на потреблението още само 



няколко години. Докато АЕЦ Белене бъде въведен в експлоатация вече няма да съществуват тези 
възможности за забавяне на потреблението.  

Следователно, твърдението, че от графиките на Фигура 2 следва, че електропотреблението няма 
да нараства до 2030 години е непрофесионално.    

 

Грешка 5 В ближайшие 15-20 лет социально-экономическое развитие Болгарии будет 
происходить за счет развития сферы услуг, строительства жилья и сельскохозяйственного 
производства 

Наистина се разпространява подобна теория от българофобите като Вас, че България трябва да 
има само туризъм и селско стопанство. Морската ивица на България обаче е толкова малка, че 
работата в туризма не е достатъчна дори за живеещите край морето, а вече там ресурсите са 
изчерпани. Затова  и Варна и Бургас не разчитат само на туризма, а имат развита индустрия. В 
механизираното селско стопанство не могат да работят повече от 3% от българското население. 
Следователно България не може да развива само туризъм и земеделие. България се намира в ЕС, в 
който има свободно движение на капитали. Има и образовани специалисти и следователно няма 
начин България да не развива промишлено производство, паралелно с туризъм и земеделие. 
Всичко е въпрос на по-добра интеграция между страните от ЕС и преодоляване на световната 
криза.  

 

Грешка 6 Сохранится относительно высокая цена электроэнергии для конечных потребителей. 

Имате предвид, че поради високата цена на тока българите ще живеят без ток като първобитни 
хора. В момента цената на тока е най-ниска в ЕС, както и доходите на хората. Както посочих в 
„Грешка 5” пътят на България е в развитие на икономиката така че доходите на хората да се 
приближават към тези в ЕС. Следователно, хората ще имат доходи да си позволят по-високите 
бъдещи цени на тока.  

 

Грешка 7 В период до 2030 г. и последующие годы (по данным НСИ Болгарии) прогнозируется 
снижение численности населения 

Тази прогноза за основава на предположението, че България няма да развива промишлено 
производство и образованите българи ще напускат родината си, а тези които останат няма да 
могат да си позволят да имат повече от едно дете. Ако обаче България се развива, така както съм 
описал в 5 и 6, то ще бъде обърната тенденцията за намаляване на населението на България, 
защото българите няма да напускат родината си, и ще могат да си позволят повече деца. 
Статистиката показва, че през периода на развитие на икономиката (2004-2009) раждаемостта се е 



повишила със 16%, а през 2007 броя емигриращите от България е 14 пъти по-малък от броя им 
през 2010.  

 

Грешка 8 Электроэнергетика Болгарии в ближайшие 15-20 лет (до 2035 г.) имеет 
дополнительные возможности для покрытия даже маловероятного роста 
электропотребления. Во-первых, за счет генерирующих мощностей, которые сегодня 
задействованы для производства электроэнергии на экспорт, во-вторых, за счет 
существенного снижения электропотребления на собственные нужды и потерь в сетях. 

България няма никаква полза от това да спира износа на електроенергия. Абсурдно е нормален 
икономист да дава такива препоръки. Защо г-н Нигматулин не препоръча на Русия да се откаже от 
износа на газ и петрол и да си ги ползва само на вътрешния пазар?  

Според доклада на NERA регионът ще има нужда от над 40 хиляди МВ нови мощности до 2025г. 
Това основно се дължи на развитието на Турция. Следователно България трябва да работи да 
увеличи износа си за да се възползва от тези възможности, а не да се отказва от износа. 
Референция: http://powereconomics.files.wordpress.com/2013/03/market.pdf 

Колкото до намаляване на загубите в мрежата и до подобряване на енергийната ефективност, 
България вече направи много в тази насока и продължава да работи. И въпреки че се намаляват 
загубите и се подобрява енергийната ефективност, електропотреблението продължава да расте, 
макар и с по-малки темпове. След няколко години вече загубите ще са сведени до минимум, 
енергийната ефективност ще бъде на ниво и повече няма да може да се подтиска ръста на 
енергопотреблението.  

 

Грешка 8 От Фигури 6 и 7 Г-н Нигматулин прави следния извод: Основной вывод: СУЩЕСТВУЮЩИЙ 
УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В БОЛГАРИИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШАЕТ УРОВЕНЬ ЕЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

Този извод обаче няма никакъв смисъл и изобщо не подкрепя основната му теза, че няма полза от 
АЕЦ Белене. Нормално е производството на електроенергия на глава от населението в България да 
е по-висок от този на съседните страни, защото България изнася електроенергия за тях. С 
електроенергия от България съседните страни заработват по-високия си БВП.  

Би трябвало БВП да се сравнява с консумираната, а не с произведената електроенергия. Според 
международните статистики (например http://www.indexmundi.com/map/?v=81000) България 
консумира по-малко електроенергия на глава от населението от Гърция, Сърбия, Италия, Унгария и 
Хърватия. Единствено Румъния и Турция консумират по-малко от България. А ако погледнем 
Западна Европа към която България се стреми, там консумацията на електроенергия на глава от 
населението е с пъти по-голяма от тази в България. Затова пък в страните от третия свят 
консумацията на елекроенергия и много по-малка от тази в България. Така че пътят на България е 



към по-голяма консумация съвместно в развиване на икономика както е в ЕС, а не към третия свят, 
както му се иска на Г-н Нигматулин. Всъщност, ако погледнем на Фигура 6 и 7 тези показатели за 
Русия, същите изводи като за България могат да се направят и за Русия. Защо тогава Г-н 
Нигматулин не посъветва властите в Русия да се откажат от АЕЦ и от енергетика изобщо.  

 

Грешка 9 На Фигура 8 е показана енегроинтензивността на БВП за различни страни. От графиката Г-
н Нигматулин прави извода: Сегодня важнейшая проблема, которая тормозит развитие 
экономик и Болгарии, и России -  это повышение их энергоэффективности. Относительно 
электроэнергетической отрасли  это, в первую очередь, снижение  электропотребления при 
производстве и транспортировке электроэнергии, а так же на производство единицы 
стоимости ВВП наших стран. Именно на решение этой проблемы должны быть направлены 
финансовые, материальные и интеллектуальные ресурсы наших стран, а никак не на 
строительство НОВОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ДОРОГОСТОЯЩЕЙ АЭС «БЕЛЕНЕ». 

Вярно е че Русия и България имат нужда от намаляване на енергоинтензивността на БВП. Да, но ... 
Русия има собствена газ, а България внася. Русия може да намали електропроизводството си и да 
го замести с газ. България обаче не може, защото ползването на газ излиза значително по –скъпо. 
Следователно България трябва да намали вноса на газ, а да увеличи производството на 
електроенергия. Подобен е и въпросът и с петрола. Предстои автомобилният транспорт да 
премине на електроенергия за сметка на петрола и газта с въвеждането на електромобилите, 
което говори че бъдещето е на електроенергията, за сметка на газ и петрол. 

Колкото до енергийната ефективност, България направи доста в тази насока, както се вижда от 
Фигура 2 от материала на Г-н Нигматулин. Има още работа в тази насока, но скоро този ресурс ще 
бъде изчерпан. Изключително аматьорско е твърдението на Г-н Нигматулин, че енергийната 
ефективност ще замести АЕЦ Белене. Енергийната ефективност намалява нарастването на 
потреблението електроенергия, но временно – максимум до 2020 г. АЕЦ Белене ще започне 
експлоатация от 2020 г. и ще работи до 2080 г. Т.е. тези „алтернативи” изобщо не съвпадат по 
време.  

Освен това, формулата за електроенергийната интензивност на БВП е: 

Ие  = (Cд+Сп)/БВП     където: 

- Ие – електроенергийната интензивност на БВП 
- Сд – консумация на електроенергия за домакинства 
- Сп – консумация на електроенегия за производство, услуги и т.н. 
- БВП – Брутен вътрешен продукт 

Намаляване на консумацията на електроенергия е пасивна мярка за намаляване интензивността и 
тя има ограничен ефект. Активната мярка за намаляване на интензивността е да се увеличи БВП. 
Тогава въпреки нарастването на консумацията на електроенергия за производство, интензивността 
на БВП намалява. Тази мярка има много по-голям ресурс отколкото енергийната ефективност, 



защото не само се увеличава знаменателя (БВП) но и се намалява влиянието на консумацията за 
домакинствата. Проблемът на България основно е ниският БВП, и в по-малка степен енергийната 
ефективност. Следователно твърдението на Г-н Нигматулин, че България няма нужда от АЕЦ 
Белене са меко казано неверни.  

 

Грешка 10 Г-н Нигматулин твърди в точка 7, че в цената на АЕЦ Белене ще бъдат включени 630 млн 
евро за инфраструктура.  „Затраты на инфраструктуру (т.е. строительство жилья, дорог, 
социальных объектов и прочих дополнительных затрат) обычно составляют 10% от 
стоимости строительства АЭС, т.е. 630 млн. евро.” 

Явно той не знае, че жилищата ще се строят по самостоятелен проект, със самостоятелно 
финансиране. Те ще се изплащат от наемите или от продажбите на жилищата, а не от цената на 
електроенергията на АЕЦ Белене. Следователно тяхната цена не може да се прибавя към цената на 
АЕЦ Белене. Защото ако се добави, приходите от наеми също трябва да се прибавят към приходите 
на АЕЦ Белене при пресмятане на икономическата ефективност. Същото важи и за социалните 
обекти. Ще се изплащат от входни такси, а не от АЕЦа. Не е задължително АЕЦа да строи пътища. 
Който строи тези пътища ще си ги изплаща от наем или от такси. Приходите, които ще получат 
държавата и българските граждани като данъци, заплати, осигуровки, материали и т.н. са над 30 
млрд евро за 60 години, така че би могло държавата да поеме изплащането на тези пътища или в 
краен случай работещите да карат колите си по дупките. 

 

Грешка 11 „Таким образом, стоимость сетей и трансформаторных мощностей составит не 
менее 1,9 млрд. Евро.„ 

Един истински специалист би се поинтересувал колко трансформатори са необходими, колко 
километра далекопроводи се предвиждат и колко струва един километър от тях и тогава да прави 
сметки. С 1.9 млрд евро АЕЦ Белене може да се присъедини към Москва с два далекопровода 
400кВ и към Киев с един далекопровод.  

Все съм виждал грешки, но грешка с близо един порядък като Г-н Нигматулин не съм виждал. Имах 
много добро мнение за руските учени, но ако и другите са като него, започвам да си променям 
мнението.  

Освен това не е необходимо АЕЦ Белене да притежава далекопроводите. Това може да бъде 
отделен проект като инвестицията в този самостоятелен проект ще се изплаща от преносни такси.  

Да не говорим, че във фонда за извеждане на 3 и 4 блок на АЕЦ Козлодуй е предвидена субсидия 
за присъединяването на АЕЦ Белене.  

 



Грешка 12 „Кроме того, для обеспечения работы 2  блоков АЭС «Белене» (2 ГВт новых 
мощностей)  в энергосистеме необходимо выделить  дополнительно резервные мощности, 
находящиеся в горячем резерве и которые будут использоваться всего 300-400 часов в год. 
Затраты на эксплуатацию резервных мощностей должны дополнительно учитываться в 
стоимости электроэнергии с АЭС «Белене». 

Това твърдение не е вярно за конкретния случай. Не е лошо Г-н Нигматулин да беше проучил какъв 
е индустриалния товар в България и какви са изисванията на българската нормативна уредба.  

 

Грешка 13 Для обеспечения работы энергоблоков  АЭС «Белене» в базовом режиме (наиболее 
эффективный режим работы АЭС) необходимо иметь дополнительно маневренные мощности 
(суммарной мощностью 700-800 МВт). По условиям  сохранения динамической устойчивости 
энергосистемы их единичная мощность не должна превышать 400 МВт. Таким образом, 
необходимо построить 2 новых блока по 400 МВт. Скорее всего, они будут парогазовые, т.к. 
вблизи площадки АЭС «Белене» проходит трасса строящегося газопровода Южный поток. 
Стоимость 1 ГВт мощности парогазового блока составит не менее 1 млрд. евро, тогда, 0,8 
ГВт – 800 млрд. евро. ” 

Това твърдение също не е вярно за конкретни я случай. Г-н Нигматулин не е проучил каква е 
инсталираната мощност в България, какви мощности предстои да бъдат изведени от експлоатация, 
какво е производството, консумацията и износът, както и възможността за внос при необходимост. 
Трябвало е да проучи перспективите за търсене на електроенергия в България и да смята по 
Български, а не по Руски норми. Освен това е направил грешки по отношение на зависимостта на 
динамическата и статическата устойчивост на системата или от незнание или от неграмотност. 

 

Грешка 14 При оценката на на кредита Г-н Нигматулин е допуснал няколко грешки: 

„Строительство станции обычно продолжается 8 лет.” Продължителността на строитеството е 
доста по малка, явно Г-н Нигматулин не е виждал графика на проекта АЕЦ Белене.  

„К моменту завершения строительства стоимость кредита будет равняться 8 лет*4% = 
32%”  Г-н Нигматулин тук допуска, че цялата сума на кредита се взема преди началото на 
строителство. Той явно не е чувал за кредитни линии, при които кредита се взема постепенно по 
време на строителството. Но да допуснем, че целия кредит се взема в началото – ако Г-н 
Нигматулин в момента разполага с голяма сума пари, които ще му трябват след 5 години, дали ще 
ги държи в гардероба си или ще ги вложи в безрискови активи? 

„Этот долг должен быть возращен в течении 15 лет. И за этот период стоимость кредита 
увеличится на 4%*15 лет = 60% от средней величины долга в этот период.” Изключително 
аматьорско е към цената на АЕЦ Белене да се добавят лихвите след началото на експлоатацията. 
Парите се обезценяват в бъдеще, така че привидното „оскъпяване” може да се окаже даже 



поевтиняване.  Това е все едно той да си купи кола за 40 000 евро, но да казва че тя струва 50 000 
евро, защото ще плаща лихви по кредита. Да не говорим, че Г-н Нигматулин не е отчел, че 
главницата по кредита намалява с времето и бакалската сметка (4%*15 лет = 60%) просто не е 
вярна.  

Ако отстраним посочените по-горе грешки на Г-н Нигматулин ще получим, че АЕЦ Белене ще бъде 
построена за 3.15 млрд евро кеш и 3.5 млрд заем към датата на пуск – общо 6.65 млрд евро към 
датата на пуск. При това базата (6.3 млрд евро) е горната граница – цена 4 млрд плюс индексиране 
на ескалацията. Преговорите не бяха довършени и българската страна можеше да постигне по-
ниска ескалация. Освен това трябва да се има превид, че бъдещите 6.65 млрд евро са обезценени 
от инфлационните процеси и към днешна дата струват по-малко.  

„1,675 млрд. евро * 90% = 1,51 млрд. евро, а общая стоимость строительства будет равняться 
2,7+0,65+1,51 = 4,86 млрд. евро. Таким образом, общая стоимость строительства АЭС 
«Белене», с инфраструктурой и дополнительными маневренными генерирующими 
мощностями, составит 9,5+0,63+4,86 = 15 млрд. евро.” 

Както вече беше показано в Грешки 11,12 и 13 тук Г-н Нигматулин добавя към цената на АЕЦ 
Белене несъществуващи разходи, измислени от него поради некомпетентност.  

 

Грешка 15 В точка 8 „Цена на електроенергията от АЕЦ Белене” Г-н Нигматулин показва върха на 
своята некомпетентност. Той допуска, че цената на електроенергията в България няма да се 
увеличи изобщо през следващите 23 години. Дали Г-н Нигматулин помни каква е била цената на 
тока преди 23 години? Дали той е чувал за един финансов параметър наречен инфлация? Дали 
знае какво е това „Пътна карта на ЕС за декарбонизация” и какъв е нейния ефект? Самата бакалска 
сметка, от която би се срамувал и четвъртокласник показва, че Г-н Нигматулин не може да работи с 
изчислителен софтуер. Съветвам го да си наеме един младеж който да му прави сметките, 
примерно в Ексел. Но едва ли и това ще му помогне, ако Г-н Нигматулин не се запише на лекции за 
първокурсници и да научи какво е това инфлация.  

Според най-вероятния сценарий на International Energy Agency и NERA, а именно сценарий 450 
отговарящ на Пътната карта на ЕС за декарбонизация, цената на електроенергията в България след 
20 години ще бъде 95 евро/МВч. Справка: 
http://powereconomics.files.wordpress.com/2013/03/market.pdf 

Тази цена, умножена по производството (16 млн МВч годишно) дава приходи от над 1.5 млрд евро 
годишно. Отчитайки текущите разходи може да се пресметне, че АЕЦ Белене може да се изплати 
напълно (кеш и заем) само за 5-6 години при този оптимистичен сценарий.  

 

Грешка 16 В точка 9 Г-н Нигматулин се опитва да противопоставя АЕЦ Белене на АЕЦ Козлодуй. 
Явно той не знае, какви ще са нуждите от нови мощности в България и региона в бъдеще. Ако 



беше прочел доклада на NERA (справка на горния линк) щеше да знае, че България има нужда 
както от АЕЦ Белене, така и от удължаване на срока на експлоатация на АЕЦ Козлодуй, и също така 
строителство на 7 и 8 блок в АЕЦ Козлодуй, които да заместят 5 и 6 блок. Това се дължи на 
излизането от експлоатация на стари мощности през това време, както и плавно нарастващото 
потребление. При това след 2030 година България пак ще има нужда и от нови мощности. А ако се 
отчете огромното нарастване на търсенето в региона, има още по-голяма нужда от тези мощности. 
Например, според NERA до 2030г. година в региона ще са необходими нови мощности колкото 65 
блока като тези в Белене, а до 3050 г. още 125. 

 

Грешка  16 В точка 8 (това е нова точка 8, явно и редактирането на текст не е силна страна на Г-н 
Нигматулин) озаглавена „АЭС «Белене» или газопровод «Южный поток»?” Г-н Нигматулин се 
опитва да лобира за Газпром (очевидно негов спонсор), че е по-добре България да произвежда 
електроенергия от вносна газ, отколкото от българска АЕЦ. Макар, че и горивото за АЕЦ е вносно, 
то не е определящо в цената на тока от АЕЦ, докато при газова централа, газта формира почти 
изцяло цената на тока.  

Ако обаче Г-н Нигматулин беше отворил сайта на ДКЕВР, щеше да види, че цената на тока от 
топлофикациите на газ е около 6-7 пъти по-висока от тази на АЕЦ Козлодуй, но българите сме 
принудени да я изкупуваме с предимство. И въпреки това хората се отказват да ползват отопление 
от топлофикациите, защото и топлинната им енергия е с по-висока цена отколкото отоплението на 
електроенергия.  

Сравнението с Германия е погрешно, защото цените на електроенергията там са много по-високи, 
а на газта са по-ниски.  

 

Грешка 17 В точка 9 (нова точка 9) Г-н Нигматулин се опитва да нарежда какво да направи 
българското правителство във връзка с АЕЦ Белене, като пак се позовава на аматьоските си сметки.  

Бих искал да се обърна към него със следното:  

Г-н Нигматулин. Няколко световно известни компании бяха упълномощени от българските власти 
да проведат анализи за икономическата ефективност за АЕЦ Белене (Deloitte, WorlyParsons, HSBC, 
NERA Economic Consulting) Всички те работиха години с цели екипи, ползвайки конкретната 
информация за проекта АЕЦ Белене, енергетиката и икономиката на България и региона, а не като 
Вас – бакалски сметки на коляно с данни от типа на „една жена на пазара каза”. Тези компании 
разработиха подробни модели и доказаха че АЕЦ Белене е икономически ефективен проект.  

Вас никой не Ви е упълномощавал да правите анализ на АЕЦ Белене, нито имате конкретната 
информация. Освен това, както видяхме, допускате много и много елементарни грешки, които са 
срам дори първокурсник, срам за руското образование и инженерна мисъл.  



Така че защо просто не си заврете шарлатанския „анализ” в ... някое шкафче и да престанете да се 
бъркате в това, което не Ви е работа.  

В уважение: 

Никита Христов 


