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СОФИЈА – Велики енергетски пројекти у Бугарској, укључујући изградњу нукеларне
централе и гасовода „Јужни ток” и „Набуко”, биће поново размотрени, рекао је бугарски
министар економије, енергетике и туризма Трајчо Трајков.

  

Трајков је рекао да ће нова бугарска влада поново анализирати пројекат ЕУ за
изградњу гасовода „Набуко” и план за изградњу руско-италијанског „Јужног тока”, који
ће пролазити кроз Бугарску.

  

Он је рекао да „и даље постоје проблеми што се тиче техничких и економских аргумената
за "Јужни ток'“.

  

Бугарски министар енергетике је позитивније оценио план за гасовод „Набуко” којим ће
се гас из централне Азије, преко Турске, пребацивати у Европу.

  

„Већ постоји модел цене 'Набука' који су одобрили регулаторна тела за енергетику ЕУ и
Турске, као и модел финансирања”, рекао је Трајков.

  

Он је додао да ће влада размотрити и план за изградњу нуклеарне централе у Белену
коју треба да изграде руски Атомстројекспорт са француско-немачким конзорцијуом
Арева/Сименс као подизвођачем.

  

„Јасно је да су за тај посао прављени пројекти без опште идеје о његовој ефикасности
или начину финансирања”, рекао је он.

  

Предвиђено је да тај пројекат, вредан четири милијарде евра финансирају Бугарска и
немачка група РWЕ, чије је учешће 49 одсто, што се показало као осетљиво питање.

  

Трајков је оценио да процедура за реализацију пројекта није нимало транспарентна и
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додао да влада треба да утврди да ли је Бугарској потребна нуклеарна централа и да ли
ће бити исплатива.

  

„Више од 400 милиона евра је потрошено за овај пројекат а да нису пронађени одговори
на ова важна питања”, рекао је он.

  

Нова бугарска влада десног центра, која је формирана после пораза социјалиста на
парламентарним изборима 5. јула, суочена је са економском рецесијом, падом извоза и
страних инвестиција и буџетским дефицитом. 

  

(Бета)
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