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АМЕРИКАНСКИ КОМПАНИИ БИХА ИГРАЛИ ЗА ЯДРЕНАТА НИ ЕНЕРГЕТИКА 

 

Посланикът на САЩ Джеймс Уорлик и колежката му Елена Поптодорова ще 

агитират средния бизнес в Щатите да инвестира у нас 

 

„Има американски компании, които биха проявили интерес към ядрената 

енергетика в България, но първо българското правителство трябва да каже дали 

ще има тръжна процедура, дали искате свободна и открита конкуренция.” Така 

посланикът на САЩ у нас Джеймс Уорлик отговори на въпрос дали ще има 

американско участие в АЕЦ „Белене” или АЕЦ „Козлодуй” в предаването 

„Факторът Кошлуков” в националния ефир на TV7. Посланикът обобщи 

резултатите от визитата на държания секретар на САЩ Хилари Клинтън и 

последвалото посещение на нейния специален пратеник по енергийните въпроси 

за Евразия Ричард Морнингстар. 

Според посланик Уорлик българското решение за ядрената енергетика трябва да 

отговори на въпросите дали е икономически обоснован проектът „Белене”, дали 

той осигурява енергийна сигурност за страната и за региона и дали е безопасен. 

Едва тогава и ако бъде обявен търг, ще стане ясно американското участие в 

ядрената ни енергетика. 

За България е важно да има енергийна диверсификация и прозрачност и само тя 

може да каже какъв енергиен микс иска, подчерта дипломатът. Според САЩ 

колкото е по-голямо разнообразието на енергийни източници, толкова по-голяма 

е енергийната сигурност, освен това диверсификацията води и до намаляване на 

цените на енергийните суровини. „Вие неизменно ще разчитате на Русия и руския 

газ и ние искаме тези взаимоотношения да са добри”, каза Уорлик. 



  

                                                                                                                                                       

Той призна, че въпросът за шистовия газ е бил разгледан емоционално и без 

достатъчно информация от страна на американската компания „Шеврон”, поради 

което „сега дори не знаем дали има шистов газ в България”. Посланикът смята, че 

и българите като него биха искали да разберат дали има шистов газ и какви са 

качествата му, преди да се пристъпи към решение за разработка. „Затова е 

необходима дискусия, за да се чуят плюсовете и минусите и аз мисля, че това ще 

се случи”, каза Джеймс Уорлик. 

Той оповести, че при предстояща обиколка в САЩ той и нашият посланик там 

Елена Поптодорова ще се срещнат с представители на бизнеса и ще се постараят 

да допринесат за привличането на американски инвеститори у нас, особено от 

страна на средния бизнес. 

Не пропускайте да споделяте вашите мнения и коментари по актуални теми на 

https://www.facebook.com/pages/Emil-Koshlukov 

Гледайте „Факторът Кошлуков” и „Пред банята” на живо по TV7 всяка събота, 9:00-

11:45! 

Гледайте TV7 в национален ефир и в реално време на сайта на телевизията: http:// 

tv7.bg, посетете Facebook страницата ни: www.facebook.com/TV7Bulgaria, или 

споделете своите новини на e-mail: news@tv7.bg 

За TV7:  

TV7 е телевизия с национални ефири, която стартира излъчването си през месец ноември 2005 г. От 

23 януари 2010 г.  TV7 започна ефективно разпространение на програмата си и освен по кабел и 

сателит, телевизията има ефирно покритие в 58 български града, като програмата, която 

разпространява, е с изключително високо техническо качество и е произведена, обработена и 

излъчвана изцяло в цифрова среда. TV7 има 24-часова програмна схема, насочена към широка 

аудитория и предлага разнообразен подбор на филми и сериали, висококачествени новинарски емисии и 

разнородни публицистични и ток шоу предавания.  


