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ДО  

 

ГОСПОДИН  САШО ДОНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС 

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ, 

 

 Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) следи протичащите 

в страната дискусии относно възобновяване на проекта и строителство на АЕЦ „Белене”. 

В последните дни този въпрос се обсъжда и в рамките на Асоциацията на Организациите 

на Българските Работодатели (АОБР), на която БСК е ротационен председател. 

 Както е известно БАМИ представлява производителите и преработвателите на 

черни и цветни метали, а тези производства се характеризират с висок енергиен 

интензитет. В последните години приватизираните мощности бяха преструктурирани с 

основна промяна на технологичните процеси и оборудване, в резултат на което 

постигнаха висока енергийна ефективност. Специфичният разход за тон продукция 

отговаря на най-високите европейски и световни показатели. Високите инвестиции 

направиха сектора конкурентоспособен на международните пазари, металите имат най-

висок дял в стоковия износ на страната, който за 2017 година възлиза на 7  милиарда 

лева.  

 Горните обстоятелства и световната практика показва, че енергийните ресурси 

остават важен фактор при производството на метали, независимо от внедрените върхови 

технологии. За запазване обема на металургичните производствата, на високия им 

принос в икономическите показатели на страната и за устойчиво развитие е необходима 

постоянна по количество и качество електроенергия от базови мощности. 

Непрекъсваемостта на основните металургични процесите, като топене на суровини и 

електролиза на металите е непреодолим фактор, който поставя тези изисквания към 

българската енергетика. Производството от ВЕИ не може да отговори на тях, а 

въглищните централи ще са затруднени и вероятно принудени да преустановят работа в 

резултат на политиките на ЕС по промени в климата. 

 В тази ситуация нашата страна в средносрочен план ще има потребност от друга 

базова енергийна мощност, която може да се осигури при реализиране на проекта 

”Белене”.  

 Затова Българската асоциация на металургичната индустрия подкрепя този 

проект, който може да отговори на реалните потребности на страната. Всички 

фактори, които се поставят като причина за неговото неизпълнение като корупция, 

държавни гаранции, непазарни механизми в ценообразуването и реализацията и други 

негативи зависят от българските политици и държавници. Нашата роля като бизнес-

организации, които са отговорни за развитието на индустрията е да не  допуснем отново 

да бъдем излъгани и ограбени.  

 

С уважение, 

 

 

Антон Петров 

Председател на УС на БАМИ 
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