
Безплатен вестник, който ще ни помогне да не плащаме скъпо

“Беля Не” предупреждава: КупуваНето На аеЦ “БелеНе” и продаваНето На България е престъплеНие

защото не искаме да ставаме съучастници в престъпление срещу България и да 
превърнем страната си в зависима от москва с нефт, газ и ядрена енергия.

защото нямаме 22 млн. лева да увеличим майчинските, камо ли 22 млрд. за стара 
централа, в която нито една банка или сериозна фирма не иска да инвестира.

защото ще ни принудят насила да купуваме 4 пъти по-скъп ток от този, произвеждан в 
козлодуй.

защото първанов, овчаров и техните спонсори са на власт, докато им даваме парите 
си, прегънати под тежестта на „големия шлем“.

защото ако ние не осъдим крадците днес, утре нас ще ни съдят децата и внуците ни.

защото нито една страна по света не строи централа, която ще е остаряла с 30 години 
към датата на пуска.

защото „Белене“ ще остави без работа хиляди българи в района на козлодуй и на 
комплекса „марица изток“.

Инициативният ко-
митет „Беля НЕ“ беше 
създаден от Единна 
народна партия и хи-
ляди приятели от СДС, 
земеделските партии, 
неправителствени ор-
ганизации, младежи, 
лекари, учители, инже-
нери, пенсионери от 
цялата страна. На-
шите мотиви са ясни. 
Искаме да спрем една 
огромна кражба, която 
група фирми и чужди 
на страната интереси 
се опитват да узако-
нят с нашите гласове. 

Това е информационна 
кампания, която има 
за цел гражданите да 
разберат истината за 
проекта АЕЦ „Белене“, 
който политиците про-
такат вече 30 години. 
Сега, след като никой 
от тях не пожела да по-
еме отговорност, реши-
ха да ни подхвърлят на 
нас „горещия картоф“ и 
ние да решим. Трябва да 
се възползваме от тази 
възможност. 

Нещата са видими с 
просто око. ЗА строежа 
на „Белене“ са партии-
те, които са харчили 
народни пари за един 
гьол, успели са да об-
лагодетелстват близ-
ките си фирми, но все 
пак не са подписали до-
говора, защото знаят, 
че е неизгоден за Бъл-
гария. Очевидно целта, 
и преди, и сега, е една 
и съща – да се харчат 
пари и, ако може, да не 
се строи нищо. 

Проектът „Беле-
не“ се е превърнал в 
партиен резервоар за 
корупция. Сега тези 
пари, усвоявани през 

годините, изскочиха на 
бял свят и Ви агити-
рат през различни лица 
в полза на АЕЦ „Беле-
не“. Ако успеят, няма 
да похарчат 1 милиард 
и половина лева, както 
до сега, а 22 милиарда, 
колкото се оказа, че 
струва тази заробва-
ща схема. 

При толкова много 
пари се видя, че няма 
ляво, дясно и център. 
Изведнъж в един глас за-
говориха хора от БСП, 
НДСВ и ГЕРБ. Съвест-
та и истината обаче 
нямат цена и всеки сам 
е изправен пред избора 
на 27 януари. 

Става дума за всеки 
един от нас. Не слу-
шайте тези, които 
мързеливо ви обясня-
ват, че референдумът 
няма смисъл. Те все 
едно ви казват, че от 
вас няма смисъл, от 
вас нищо не зависи и 
сте излишни. Това е 
лъжа! Да им докажем, 
че това не е така! 

За България са из-
лишни крадците, пре-
дателите и АЕЦ „Бе-
лене“! Гласуваме с НЕ!

До 
27.01.2013

неделя
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Фактура за електроенергия № 00000001/ 27.01.2013 г.*
Доставчик: аеЦ “Белене”

Получател: ти
аДрес: твоят

нек ви уведомява, че имате неплатена сметка в размер на: 10405,67 лв. (десет хиляди четиристотин и 
пет лева и 67 ст.) за електроенергия във връзка с изграждането на аеЦ „Белене”.
моля, платете незабавно! предстои спиране на тока на 27 януари 2013 г.

В това число влиза:
дейност/услуга сума (лева)
изграждане на нови мощности (включително лихви по кредити): ............................................................................................................................................10121,42 лв.
Изчислено на база като разпределение на 10,34 милиарда евро на 2 милиона домакинства, по курса на БНБ

такса присъединяване и електроразпределение: .....................................................................................................................................................................................284,25 лв.
Допълнителните инвестиции за нови подстанции и електропроводи ..................................................................................................................................568,5 млн. лв.

в случай, че не платите сметката си, тя ще ви бъде удържана принудително от заплатата и данъците ви, през следващия държавен бюджет.

Допълнителни разходи, които ще бъдат включени в следващата Ви сметка: 
такса смет - транспорт и преработка на отработено ядрено гориво ...............................................................................................................................................1012,50 лв.
600$/кг за 45 тона гориво за 50 г

такса смет - изграждане на дълговечно хранилище за ядрени отпадъци: ........................................................................................................Между 1500 и 3000 лв.
(според цената 

на хранилището)
такса смет - поддръжка на дългосрочното хранилище: ........................................................................................................................................................................... 5000 лв.
По 50 лева годишно в продължение на поне 1000 години, но нека да го калкулираме за 100 години, като хубава възраст за да я доживеем

застраховка ядрени инциденти: ................................................................................................................................................................................................... между 500 и 1000 лв.
Тъй като централата ще се строи в земетръсна зона, убила 120 души през 1977 г. при земетресението в Свищов ........................... (ако се намери

 застраховател)
допълнителна нощна тарифа - за реконструкция на поддържаща мощност ПАВЕЦ ЧАИРА ........................................................между 1000 и 2000 лв.

такса смет - рехабилитация на над 100 места със замърсявания от уранодобива: ..................................................................................между 2000 и 5000 лв.

Вече платени сметки:
Разходи за предварително проучване, строеж и разрушаване на съществуваща площадка и извеждане от експлоатация на закупено,  
но остаряло оборудване -  ......................................................................................................................................................................................................................................................... 1000 лв.

Извиняваме се предварително, че вече платихте тази сметка от 2 милиарда лева, но НЕК и всички фирми участвали в усвояването на сред-
ствата Ви благодарят за направените инвестиции и вярата в българските правителства и енергетика.
За съжаление не можем да приспаднем тази сума от новата Ви сметка, поради независещи от нас причини, в това число остаряване на съо-
ръженията, които не съответстват на новите норми след инцидента във Фукушима, неизгодни договори, които са секретни и др.

в случай, че вече сте платили сметката си НЕК и близките до нея фирми Ви благодарят и Ви пожелават Весели Празници и Сурва Весела 
Година - Да Ви е Здрава Гърбина!

Ако случайно не може да смятате - това вече не е необходимо:  доверете ни се и станете член на нашата Религиозно-фолклорна група 
„Свидетели на евтиния ток“, които ще Ви изпратят отделно новогодишно писмо с пожелания и нематематически разяснения и искане за 
финансова подкрепа за опазването на националната светиня АЕЦ „Белене”.

И последно, ако Ви е трудно да направите общото изчисление на тази сметка, ние го направихме за Вас:  
23418,17 лв. (двадесет и три хиляди и четиристотин и осемнадесет лв. и 17 ст). Това е сумата която се очаква ти да платиш за 
изграждането на нова ядрена централа в България. До момента си платил по-малко от 10%. Ако това безумие продължи, от теб ще се 
очакват  
по 235 лв. на месец за следващите 10 години – и това е най-малко вероятната сума, която със сигурност ще има нарастваща константа.

гласувай с не на предстоящия референдум, за да не допуснем това безумие да продължава!

*Фактурата е изготвена от Тодор Славов, Екологично сдружение „За Земята” и Георги Стефанов, WWF.

иНиЦиативеН Комитет “Беля Не”: КупуваНето и продаваНето На гласове е престъплеНие
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Г
-жо Капон, 
какво Ви дава 
основания да 
определяте 

проекта АЕЦ „Беле-
не“ като заробващ за 
страната?

Първо, проектът е 
прекалено скъп за въз-
можностите на Бълга-
рия и това е ясно и от 
доклада на банката, 
която бе ангажирана 
да направи проучване-
то. Апропо, банката 
имаше изгода докла-
дът да излезе с данни, 
че проектът е изго-
ден и тогава щяха да 
получат допълните-
лен бонус. Но въпреки 
това, сумата се оказа 
непосилна. Ние няма-
ме 22 млрд. лева, нито 
имаме ресурс да гаран-
тираме част от тях. 
Второ, ако той беше 
изгоден, отдавна щеше 
да се е появил инвес-
титор от бранша на 
ядрената енергети-
ка с добро име и ста-
билни позиции, който 
да иска да печели от 
този проект. Такъв 
няма. Появяват се из-
мислени хора с неясни 
претенции и мъгляви 
обещания. Трето, но 
не на последно мяс-
то – геополитически 
и стратегически Бъл-
гария би се оказала 
първата страна в ЕС, 
която допуска руска 
ядрена технология на 
територията на съ-
юза. В частният слу-
чай с нашата страна 
- ще се окажем почти 
100% зависими от Ру-
сия, и в областта на 
течните горива, и в 
обастта на доставки-
те на газ, и в обастта 
на ядрената енерге-
тика. Това е стъпка 
точно в обратната 
посока на заявената в 
НС политика на разно-
образяване на източ-
ниците. България, ця-

лата й промишленост, 
селското стопанство, 
услугите и всички до-
макинства ще са изця-
ло зависими от волята 
на една чужда страна. 
На следващо място, 
говорим за технология 
от 92-ра година, която 
е леко подобрена, но е 
много, много далеч от 
върховите технологии 
в ядрената енергети-
ка, както по отноше-
ние на сигурността, 
така и по отношение 
на ефективността на 

експлоатация. Това е 
нещо, като 20-годишен 
автомобил, но с лети 
джанти.

Защо Русия би иска-
ла да „зарови“ тези 
20 милиарда в Бълга-
рия, само и само „да 
стъпи“ в ЕС? Толкова 
ли сме важни, за да 
струваме тази цена?

Не ние сме толкова 
важни, а половин ми-
риардният платежо-
способен пазар на ЕС, 
където, след първия 

прецедент, ще има 
възможност да се ата-
куват и други пазари. 
Другата изключително 
важна „подробност” е, 
че постепенно съюзът 
ще стане по-зависим 
не само от доставки-
те на газ, а и от дос-
тавките на ядрено го-
риво. Путинова Русия 
много отдавна използ-
ва енергетиката за 
разширяване на поли-
тическото си влияние. 
Затова тези стъпки са 
лесно обясними и стру-

ват много повече от 20 
милиарда, които и без 
друго българите биха 
платили. Те имат мно-
го по-широк обхват на 
действие, който далеч 
надхвърля територия-
та на България. 

Като лидер на дяс-
на партия как гледа-
те на предстоящия 
референдум за Белене 
и отношението към 
него на десницата и 
повратите в мнение-
то на ГЕРБ? 

Решението за „Бе-
лене” е изключително 
ясен тест за всички, 
които искат да се под-
редят по скалата от 
дясно до ляво. Не мо-
жеш да твърдиш, че 
се отказваш от пра-
вото си на вот, както 
призоваха колегите 
от СДС и хората на 
Кунева, защото това 
е безотговорно към 
упражняването на де-
мокрация в страна-
та. Не можеш като 
премиер да твърдиш, 
че си последователен, 
когато веднъж зая-
вяваш, че ще строиш 
централата на всяка 
цена и да твърдиш, че 
реакторите не са „би-
дончета“, за да бъдат 
местени, а после извед-
нъж цената да се ока-
же проблем и да спреш 
проекта, защото ня-
маме пари. Аз се рад-
вам, че Борисов най-
накрая прие нашата 
позиция и разбра, че е 
вярна и отговорна за 
България. Надявам се 
това да е окончател-
ното решение на ГЕРБ 
по въпроса, защото 
становището на БСП 
обслужва по-скоро ру-
ските, но не и българ-
ските интереси.

Отговорност за България

Мария Капон, представляващ 
Инициативен комитет „Беля НЕ“ и 
председател на Единна народна партия

“Беля Не” предупреждава: КупуваНето На аеЦ “БелеНе” и продаваНето На България е престъплеНие
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Ще започна с три въ-
проса. Бихте ли дали 
на някого 800 лв., за да 
получите нещо, което 
струва 40 лв.? Искате 
ли и без това довол-
но корумпираният ни 
политически елит да 
продължи да източва 
значителна част от 
националните ресурси 
под предлог, че Ви пази 
от високи сметки за 
ток? Ако отговорът 
на тези въпроси е ДА, 

трябва да отидете и 
да гласувате ЗА строи-
телството на нова яд-
рена централа, тоест 
за АЕЦ „Белене“!

Ако обаче не сте на-
ясно какво означава 
нова частна АЕЦ, ако 
сте разколебани и смя-
тате, че темата не 
е важна или пък, ако 
просто търсите мне-
ние по политическо-
то събитие на януари 
2013 г. – националния 

Нова ядрена централа  – беля или не?*

интересът в полза 
на „Белене”

От 1990-те години 
насам интересът от 
изграждането на цен-
тралата е основно на 
„Русия”, т.е. на няколко 
руски компании и на 
част от управниците на 
Руската федерация. В 
икономически смисъл 
това са интереси от 
строителство, кредити-
ране, скрити субсидии 
и от монополни, в 
продължение на много 
години, доставки на 
гориво и оборудване. В 
геополитически смисъл 
става дума за интерес от 
съществена собственост 
и дял в енергетиката на 
друга страна, в случая – 
България, който интерес 
се трансформира лесно 
в различни видове друга 

зависимост, най-вече 
политическа.

Проектът е толкова 
очевидно икономически 
неизгоден, че ако не 
съществуваше местно 
обслужване на тези 
интереси, замисълът 
на Росатом не би успял 
нито да извади „Белене” 
от нафталина, нито да 
подпише договор, нито 
да го изгражда досега.

Факти и действи-
телно състояние на 
нещата: потребление

Наистина ли България 
ще остане на тъмно и 
кога?

По потребление на 
електроенергия – около 
4 722 kWh и инсталира-
ни мощности, 1,5 kW/на 
жител през 2010 година, 
България все още изпре-

варва редица развити 
европейски страни.

За единица БВП обаче 
България разходва 
около пет пъти повече 
електроенергия от 
средното в ЕС. По от-
ношение на загубите от 
пренос и разпределение 
на електроенергията 
България е европейски 
шампион – два пъти 
над средните. Причина 
за това състояние в 
крайна сметка е същата 
идеология на съветска 
индустриализация, която 
сега поддържа проекта 
„Белене” и на която се 
градят посочените по-
горе аргументи.

Фактите за елек-
тропотребление са 
известни, но винаги не-
дооценявани. Енергос-
пестяването е огромен 
наличен ресурс.  За 
периода 2000 - 2012 

г.  е налице двукратно 
нарастване на БВП при 
практически никакъв 
прираст на електро-
потреблението, което се 
дължи на спестяването 
и новите технологии.  То 
се запазва на равнището 
36,3 - 36,5 TWh/годишно, 
а към края на 2012 г. ще 
достигне вероятно към 
35,5 TWh.  Т.е. данните 
за 2011 и 2012 г. не 
променят картината, 
а по-скоро обратното: 
потреблението нама-
лява и нуждата от нови 
мощности се отлага във 
времето.

Прогнозата на НЕК за 
електропотреблението 
през 2020 г., без да е 
отчетено енергоспестя-
ването, е около 42 TWh.  
Прогнозата на МИЕТ, НЕК 
и БАН за същия период 
при енергоефективното 
развитие на икономи-

ката е около 36,6 - 39,3 
TWh. Върховото нато-
варване на електрое-
нергийната система през 
прогнозната година се 
очаква да бъде около 7 
670 MW. Засега траек-
торията на вътрешното 
електропотребление е 
по-близо до енергоефек-
тивното развитие. При 
нарастване на БВП около 
два пъти след 1998 г., 
ръстът на енергопотреб-
лението е само 7-8% за 
целия петнадесетгоди-
шен период.

инсталирани мощ-
ности и нуждата от 
нови мастодонти

С какви електропро-
изводствени мощности 
ще разполага страната, 
за да осигури електро-
потреблението през 
2020 г., 2025 г. и след 
това?

Димитър Аврамов, 
политолог

Красен Станчев, ИПИ

манипулирането на избирателите  от поддръжниците на 
аеЦ “Белене” и строителството  на нова ядрена централа*
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Нова ядрена централа  – беля или не?*
референдум, тогава ре-
довете по-долу са под-
ходящи.

Икономически аргу-
менти срещу строи-
телството нова АЕЦ

В момента България 
има над 11 215 мегава-
та мощности. На 31-и 
декември 2012 г. стра-
ната ни достигна 
енергиен рекорд, като 
енергийния ни то-
вар е достигнал 7300 
мегавага. Тоест при 
възможно най-високо 
натоварване сме дос-
тигнали около 65% от 
наличните енергийни 

мощности. 
Брутният вътрешен 

продукт на страната 
ни, тоест цялата бъл-
гарска икономика, е 54 
милиарда долара на го-
дина. Цената на АЕЦ 
"Белене" или на друга 
нова ядрена централа 
би била около 14 мили-
арда долара (точната 
цена е мистерия, ни-
кой не я знае). Това са 
1/4 от всички пари, ко-
ито изкарва България 
за една година. Това е 
също сумата, която 
държавата ни отделя 
за здравеопазване за 6 

години.
Обещанията за ев-

тин ток, който една 
нова АЕЦ би донесла, 
са на практика голяма 
лъжа, с която малка 
група политици цинич-
но подхранва страхо-
вете на българите от 
повишаване цените 
на електроенергията. 
По официални данни 
електроенергията на 
новата централа ще 
струва около 146 лв. за 
мегават час. За срав-
нение енергията, ко-
ято произвежда АЕЦ 
„Козлодуй" струва 

манипулирането на избирателите  от поддръжниците на 
аеЦ “Белене” и строителството  на нова ядрена централа*

Трябва да се знае, 
че ТЕЦ „Марица-изток 
2”, ТЕЦ „АЕS Гълъбово” 
и ТЕЦ „Контур Глобал 
Марица-изток 3” вече 
са приведени в пълно 
съответствие с евро-
пейските изисквания за 
опазване на околната 
среда, а ТЕЦ „Бобов 
дол” и ТЕЦ „Варна” 

изпълняват програма 
за екологизиране на 
производството.

От таблицата се виж-
да, че България няма да 
остане на тъмно нито 
през 2020 г., нито през 
2025 г., а и след това 
без АЕЦ „Белене”. И ще 
може да изнася (това 
ще правят споменатите 

фирми на приятели на 
БСП) електроенергия 
най-малко до 10 TWh 
годишно, а ако се из-
пълнят намеренията на 
правителството за енер-
гоефективно развитие - 
и повече. В изпълнение 
на своите задължения 
и по закона за енерге-
тиката, и по закона за 

референдумите, МИЕТ, 
НЕК и Енергийният сис-
темен оператор трябва 
да публикуват своите 
прогнози за развитие на 
енергопотреблението 
до 2030 г.

От горната таблица 
и от всички досега 
известни прогнози е 
очевидно, че липсата на 

икономическа необ-
ходимост до 2025 г. се 
отнася както за АЕЦ 
„Белене”, така и за нов 
реактор на площадката 
на „Козлодуй”, така и за 
паро-газова централа на 
площадката в „Белене”.

* Публикува се със 
съкращения

иНиЦиативеН Комитет “Беля Не”: КупуваНето  и продаваНето На гласове е престъплеНие

15.30 лв.
АЕЦ Козлодуй или 

АЕЦ Белене?
България има собст-

вена национална, рабо-
теща АЕЦ "Козлодуй", 
която произвежда ев-
тино електричество 
и която сме длъжни 
да развиваме и модер-
низираме. Ако дадем 
приоритет на строи-
телството на частна-
та АЕЦ „Белене“, това 
дефакто означава да 
се откажем от българ-
ската национална АЕЦ 
"Козлодуй". Сега всяко 
правителство може 
да държи цената на ел. 
eнергията, произведе-
на от българската на-
ционална АЕЦ, почти 
на себестойността 
й, за да осигури на хо-

рата електроенергия 
на по-ниска цена. При 
частната АЕЦ „Беле-
не“ това ще е невъз-
можно!

Атомните централи 
не са сладкарници, кои-
то някой строи, а ако 
не върви бизнеса -  за-
тваря. България има 
достатъчно енергийни 
мощности, които про-
извеждат евтина елек-
троенергия. Ако иска-
ме да бъдем страна 
с ядрена енергетика, 
трябва да се грижим 
за собствената си яд-
рена централа АЕЦ 
"Козлодуй", а не да под-
крепяме конкурентни, 
частни проекти.

* Публикува се със 
съкращения 

електроцентрала мощност, MW използваемост, h производство, TWh/год. период
АЕЦ „Козлодуй” ..................................................................................2 000 ........................................... 7 500 ............................................................ 15,0 ................................. 2030 г. и след това
ТЕЦ „АЕS Гълъбово” ...........................................................................670 ....................................6 000 ÷ 7 000 ............................................4,02 ÷ 4,69 .......................... 2030 г. и след това
ТЕЦ „Марица-изток 2” ....................................................................1 580 ..................................6 000 ÷ 6 500 .......................................... 9,48 ÷ 10,27 ........................ Минимум до 2025 г.
ТЕЦ „Контур Глобал Марица-изток 3” ..................................908 ....................................6 000 ÷ 7 000 ............................................5,45 ÷ 6,36 .......................... Минимум до 2025 г.
ТЕЦ „Варна” .............................................................................................630 ............................................. 4 500 ..............................................................2,8 ................................... Минимум до 2025 г.
ТЕЦ „Бобов дол” ...................................................................................370 ............................................. 4 500 ..............................................................1,7 ................................... Минимум до 2020 г.
Топлофикационни и промишлени ТЕЦ .............................730 ............................................. 6 000 ........................................................3,4 ÷ 4,4 ............................ Минимум до 2025 г.
ВЕЦ ............................................................................................................1 761 ........................................... 2 840 .....................................................4,68 ÷ 5,00 .......................... 2025 г. и след това
ВЯЕЦ ...........................................................................................................990 ............................................. 2 280 ............................................................ 2,26 ................................. 2025 г. и след това
ФЕЦ .............................................................................................................250 ............................................. 1 500 ............................................................ 0,38 ................................. 2025 г. и след това
ТЕЦ на биомаса ..................................................................................100 .........................................................................................................................0,5 ................................... 2025 г. и след това
Нова ТЕЦ в „Марица-изток 2” ....................................................500 ............................................. 7 000 ...................................................... 3,25 ÷ 3,5 ........................... 2030 г. и след това
всичко до 2020 г. .................................................... 10 119 ............................................................................ 52,92 ÷ 56,86 
всичко до 2025 г. .................................................... 10 489 ............................................................................ 51,22 ÷ 55,16
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1. Уважаеми г-н Ца-
царов, ще се занимае 
ли прокуратурата със 
скандалната продажба 
на стария реактор за 
АЕЦ „Белене“, за който 
сме получили комич-
ната сума от 77 млн. 
лева и който, въпреки 
мотивите, че е стар, и 
в момента безпрепят-
ствено работи в пол-
за на стотици хиляди 

руски граждани?
2. Уважаеми г-н Ца-

царов, ще стартира 
ли прокуратурата про-
верка по това как е въз-
ложено разчистването 
на старото оборудване 
от площадката Белене 
и дали похарчените 107 
милиона отговарят на 
действителната стой-
ност на извършената 
услуга?

3. Уважаеми г-н Ца-
царов, ще провери ли 
прокуратурата начи-
на, по който един търг 
за доизграждане на 
стара централа про-
мени заданието и цел-
та си, и се превърна в 
търг за изграждане на 
нова такава?

4. Уважаеми г-н Ца-
царов, ще подведете ли 
под отговорност бив-

шия шеф на НЕК Кра-
симир Първанов за зло-
употреба със служебно 
положение, за  това, 
че подписа Споразу-
мение с чужда фирма, 
въпреки заповедта на 
ресорния си министър 
и в ущърб на икономи-
ческите интереси на 
страната,от което 
могат да възникнат 
значителни по размер 

щети?
5. Уважаеми г-н Ца-

царов, моля да уста-
новите има ли внесена 
гаранция за участие и 
гаранция за изпълнение 
от страна на руската 
компания по проекта 
„Белене“, дължими за 
всяка обществена по-
ръчка? И ако не, кой е 
отговорен за това, че 
не е спазен закона?

Дребна цаца в голям гьол
Или 5 въпроса към  
главния прокурор Цацаров

Пари на вятъра за аеЦ “Белене”, По оФиЦиални Данни на нек

Доброволци събират подписи за регистрацията на комитет „Беля НЕ“
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1. „На 27 януари гла-
сувате за развитието 
на ядрената енерге-
тика в България” – 
ЛЪЖА.

ИСТИНА - На 27 яну-
ари Вие гласувате да 
се строи или не АЕЦ 
„Белене”.

2. „Ядрена енергети-
ка ще се развива само, 
ако се строи АЕЦ „Бе-
лене” – ЛЪЖА.

ИСТИНА – В момен-
та тече удължаване 
живота на 5- ти и 6- 
ти блок на АЕЦ „Коз-
лодуй” и се проучват 
възможностите за по-
строяването на 7-ми 
блок. 

3. Цената на АЕЦ 
„Белене” е 3 милиар-
да 997 милиона евро – 
ЛЪЖА.

ИСТИНА - Цената на 
АЕЦ „Белене” е 10 мили-
арда 353 милиона евро. 
Това е резултата от 

единствения икономи-
чески анализ, направен 
от HSBC.

4. Цената на тока 
ще бъде по-ниска от 
сега – ЛЪЖА.

ИСТИНА - Цената на 
тока ще бъде почти 4 
пъти по-висока, защо-
то всеки българин ще 
трябва да плаща кре-
дитите за построява-
нето на АЕЦ „Белене”, 
в продължение на 107 
години.

5. България има нуж-
да от повече електро-
енергия и предстои не-
достиг – ЛЪЖА.

ИСТИНА - В момен-
та изнасяме над 2000 
МВт електроенергия. 

Страната е енергий-
но неефективна и има 
резерви. Ако БВП се 
увеличи два пъти, но 
увеличим ефектив-
ността, ще е необхо-
димо същото количе-
ство електроенергия, 
както в момента. 

6. Строителството 
на АЕЦ „Белене” ще до-
веде до създаване на 
нови работни места – 
ЛЪЖА.

ИСТИНА - За кратък 
период от време ще са 
заети ниско квалифи-
цирани работници, но 
ще бъдат трайно осво-
бодени почти всички, 
заети в ТЕЦ-овете, 
както и работещите в 
АЕЦ „Козлодуй”.

7. АЕЦ „Белене” е 
нова атомна централа 
– ЛЪЖА.

ИСТИНА - АЕЦ „Бе-
лене” е слабо подобрен 
модел от 1992 година. 
Проектът на „Атом-
стройекспорт” няма 
нищо общо с най-нови-
те технологии в тази 
област. 

8. АЕЦ „Белене” ще ни 
направи енергийно не-
зависими – ЛЪЖА.

ИСТИНА - Построим 
ли АЕЦ „Белене”, напъл-
но и завинаги подчиня-
ваме енергетиката и 
икономиката на Бъл-
гария на Русия. Вече 
освен газа и нефта, от 
Русия ще си купуваме и 
ток.

9. За построяването 
на АЕЦ „Белене” има 
чужд инвеститор – 
ЛЪЖА.

ИСТИНА - Разходки 
на представителя на 
българското лоби на 
АЕЦ „Белене” в Народ-
ното събрание, под 
ръка с министъра на 
енергетиката, не е 
инвеститорски инте-
рес.

10. Управляващата 
партия ГЕРБ е „про-
тив“ строежа на АЕЦ 
„Белене” ???? 

ИСТИНА – Никой не 
знае последния отго-
вор на този въпрос. 
Всички знаем само 
предпоследния. 

Гласувайте с НЕ на 
АЕЦ „БЕЛЕНЕ“ !!!

иНиЦиативеН Комитет “Беля Не”: КупуваНето и продаваНето На гласове е престъплеНие

www.enp.bg/belyane.html

10 истини и 10 лъжи 
за „БЕЛЕНЕ“
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Доц. д-р Надя Ми-

ронова 
- препо-
давател 
в  УНСС

1. За-
щото 
няма 
нито една смислена 
причина да подкрепя 
проекта. Ако проек-
тът беше добър, защо 
никой не го реализира 
до сега? За да се от-
кажат няколко пра-
вителства от тази 
отговорност значи, че 
някой крие много ис-
тини. 

2. За узаконяване на 
далаверата и за на-
тиск тя да не спира, 
само че по волята на 
народа.

3. Рязко увеличаване 
на доходите в публич-
ния сектор и на пен-
сиите, инвестиции 
в иновации и високо-
технологични реше-
ния, в т.ч в сферата 
на алтернативните 
енергийни източници 
и консумацията на 
енергия. 

Анатоли Асенов – от 
гр. Мон-
тана, 
магис-
тър по 
„Бизнес 
комуни-
кация“

1. Поредният блъф 
на безочливите кра-
дци, който ще обезкър-
ви държавата ни.

2. Идеал за реали-
зиране на пряка де-
мокрация, който ще 
бъде използван, за да се 
прехвърли върху обик-
новените хора отго-
ворността за един го-
лям грабеж.

3. Здравеопазване-

то и образованието 
имат крещяща нужда 
от свежи пари, които 
съчетани с реформа 
биха върнали България 
в клуба на развитите 
държави.

Емил 
Мечи-
кян – ар-
хитект 
–проек-
тант

1. От финансова 
гледна точка проек-
тът „Белене“ е зароб-
ващ. От политическа  
- ни поставя в зависи-
мост от чужда държа-
ва извън границите на 
Европейския съюз, коя-
то не е известна като 
демократична и чийто 
народ е сред най-бедни-
те в Европа. 

2. За да оправдаят 
парите, които десе-
тилетия наред полу-
чават от господарите 
си на изток.  

3. Ако разполагах с 
22 милиарда бих ги из-
ползвал за намаляване 
на данъчното бреме, 
възстановяване на 
пенсионната система, 

фундаментална рефор-
ма в образованието, 
здравеопазване.

Евелин Виденов 
– пред-
приемач, 
зам.-пред-
седател на 
Българска 
туристи-
ческа камара

1. Защото по всич-
ко изглежда, че няма 
никой, който да иска 
да финансира проек-
та, осен българският 
държавен бюджет. Т.е. 
няколко души искат 
да използват нашите 
пари.

2. Ще се узаконят 
мераците за бъдещо-
то източване на дър-
жавни пари. Това би 
оскъпило тока за след-
ващите 50 години.

3. Ще раздам на че-
тирите милиона дома-
кинства по 5500лв. за 
покриване на неотлож-
ни нужди. 

Валенти-
на Василева 
– Филадел-
февс – от 

гр. Сливен, музикант
1. Построяването на 

АЕЦ „Белене“ ще доведе 
България до финансо-
ва катастрофа и ще 
ни направи енергийно 
зависими от чужда 
страна.

2. Целта на референ-
дума е определен кръг 
от олигарси да получи 
одобрението на граж-
даните на България 
за поредния обир на 
страната.

3. Инвестиране в раз-
витието на нови тех-
нологии, наука и кул-
тура, което ще даде 
тласък на промишле-
ността и ще задържи 
младите специалисти 
в страната.

Кирил Георгиев – от 
гр. Варна, 
в турис-
тическия 
бизнес

1. За-
страшени 
сме не само да бъдем 
финансово обезкосте-
ни, но и да ни бъдат 
отнети свободата и 
правото да вземаме 
суверени политически 

решения, тъй като 
ще бъдем зависими за 
десетилетия наред от 
една недемократична 
държава.

2. Тъй като Бойко 
Борисов е страхлив и 
не му стиска да вземе 
някакво решение, той 
оставя това на граж-
даните.

3. Ако ще ги харчим 
за енергетика, да ги 
инвестираме в сани-
рането на жилища и 
така ще намалим по-
треблението и да на-
правим икономиката 
по-ефективна.

Тодор Василев – 
от гр. 
Сливен, 
предпри-
емач 

1. За да 
запазим 
и разви-
ваме българската АЕЦ 
„Козлодуй“.

2. За прехвърляне на 
политическа отговор-
ност към българите за 
да се защитят частни 
и монополистични ин-
тереси. 

3. Бих инвестирал в 
образование, наука и 
развиване на нови тех-
нологии.

АНКЕТА

Три бързи въпроса  
към граждани  
от инициативния 
комитет „Беля НЕ“
1. Защо сте срещу АЕЦ „Белене“?
2. За какво служи референдума?
3. Ако имате 22 милиарда лева какво 
първо бихте направили за България?

тази КампаНия се реализира с моралНото и оргаНизаЦиоННо съдействие На едиННа НародНа партия. 
КупуваНето и продаваНето На гласове е престъпеНие

седи си враната на 
клона със сиренце-
то в клюна. минава 
лисицата и я пита:
- ей, гарго рошава! 
с  да или с не ще 
гласуваш на рефе-
рендума на 27-ми 
януари?
аха гаргата да 
отговори, но се 
сетила за старата 
руска поговорка, 
която й разказала 
кокошката: „курица 
- не птица, Болгария 
- не заграница“. и… 
стиснала сиренцето 
още по-здраво…

СМЯХ

инициативен комитет „Беля не“, представляван от мария капон 
можете да се свържете с нас на http://belya-ne.blogspot.com, www.enp.bg/belyane.thml,  
на страницата на единна народна партия във Фейсбук и на имейл: contact@enp.bg.


