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ПРЕАМБЮЛ 
 
 
 
В настоящия доклад са представени резултатите от проверката на екипа на МААЕ за 
преглед на експлоатационната безопасност (OSART) на АЕЦ “Козлодуй”, България.  
Той включва препоръки за подобрения, касаещи експлоатационната безопасност, които 
да бъдат разгледани от отговорните български органи, и определя добри практики, 
които да бъдат предоставени на вниманието на други ядрени електроцентрали. Всяка 
препоръка, предложение и добра практика има уникален номер за улесняване на 
комуникацията и проследяване. 

 
Докладът включва също резултатите от последващата мисия OSART на МААЕ, 
проведена 18 месеца по-късно. Целта на последващата проверка бе да се определи 
статуса на всички предложения за подобрения, да се коментира целесъобразността на 
предприетите мерки и да се оцени постигнатия напредък. 

 
Всяко използване или позоваване на този доклад, от страна на компетентните български 
организации, е изцяло тяхна отговорност. 



 



ПРЕДГОВОР 
 

от 
 

Генералния Директор 
 
 

Програмата на МААЕ за провеждане на мисии OSART подпомага държавите-членки в 
подобряването на безопасността при експлоатацията на ядрените електроцентрали. 
Въпреки че добрият проект, изработката и изграждането са предпоставки, 
безопасността зависи и от способностите и съзнателността на експлоатационния 
персонал при изпълнение на техните задължения. Чрез реализиране на програмата за 
провеждане на мисии OSART, МААЕ подпомага обмена на знания и опит между 
членовете на екипа, представляващи различни държави-членки, и персонала на 
централата. Целта  е такива съвети и помощ да се използват за повишаване на ядрената 
безопасност във всички страни, които експлоатират ядрени централи. 

 
 

Мисия OSART, която се провежда само по искане на съответната държава-членка, е 
насочена към преглед на въпроси, важни за експлоатационната безопасност. Мисията 
може да бъде пригодена към специфичните нужди на централата. Една пълномащабна 
проверка включва девет експлоатационни области: управление, организация и 
администрация; обучение и квалификация; експлоатация; ремонт; инженерно 
осигуряване; обратна връзка от експлоатационен опит; радиационна защита; химия; и 
аварийно планиране и готовност. В зависимост от нуждите на отделната централа, 
проверката OSART може да бъде насочена към няколко области, които представляват 
особен интерес, или да включва всички теми за проверка. 

 
Основните задачи в работата на членовете на екипа на мисия OSART и техните 
партньори от централата са сравняване на експлоатационните практики на централата с 
най-добрите международни практики и съвместно търсене на начини за подобряване на 
експлоатационната безопасност. Документите на МААЕ от серията за безопасност, 
включително Стандартите за безопасност и Основните стандарти за безопасност в 
радиационната защита, както и знанията и опитът на членовете на екипа, формират 
базата за оценка. Методите за провеждане на мисии OSART включват не само проверка 
на документи и интервюиране на персонала, но и проверка на качеството на работа. 
Отчита се факта, че експлоатиращата организация може да използва различни подходи 
за постигане на целите си по отношение на безопасността. Предложенията за по-
нататъшното подобряване на експлоатационната безопасност могат да отразяват 
добрите практики, наблюдавани в други ядрени централи. 

 
Важен аспект на проверката OSART е определяне на области, които трябва да се 
подобрят, и формулиране на съответните предложения. При разработване на своето 
становище, екипът на мисия OSART обсъжда своите заключения с експлоатиращата 
организация и взема под внимание допълнителните коментари, направени от 
партньорите. Изпълнението на препоръките и предложенията след разглеждане от 
експлоатиращата организация и адаптирането им към съответните условия е изцяло по 
усмотрение на тази организация. 

 
Мисия OSART не е проверка от регулиращ орган с цел определяне на съответствието с 
националните изисквания за безопасност и не замества комплексната оценка на общото 
състояние на безопасността в централата, изискване, което обикновено се налага на 
съответната централа или експлоатираща организация от регулиращия орган. Всяка 
проверка започва с очакването, че централата удовлетворява изискванията за 
безопасност на съответната страна. Мисия OSART не цели нито оценка на цялостната 
безопасност на централата, нито съпоставка на нейната безопасност с тази на други 



проверени централи. Проверката отразява ‘моментно състояние’; във всеки момент след 
приключване на мисията, направените заключения трябва да се разглеждат внимателно, 
тъй като програмите, изпълнявани в ядрените централи непрекъснато се развиват и 
подобряват. Неподкрепените изводи се считат за неправилно тълкуване на настоящия 
доклад. 

 
В доклада, който следва, са представени заключенията от проверката OSART, 
включително добри практики и предложения за подобряване на експлоатационната 
безопасност, които да бъдат разгледани от страната-членка и компетентните й органи. 
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ВЪВЕДЕНИЕ И ОСНОВНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 
 
 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 

По искане на правителството на България екип от международни експерти на МААЕ за 
провеждане на мисии за проверка на експлоатационната безопасност (OSART) посети 
АЕЦ "Козлодуй" в периода от 26 ноември до 13 декември 2012 г.  Целта на мисията бе 
да се извърши преглед на експлоатационните практики в областите на Управление, 
организация и администрация; Обучение и квалификация; Експлоатация; Ремонт; 
Инженерно осигуряване; Обратна връзка от експлоатационен опит, Радиационна 
защита; Химия и Аварийно планиране и готовност. Освен това, експертите и 
партньорите им от централата обмениха технически опит и знания как да се реализира 
общата цел за постигане на високо качество в експлоатационната безопасност. 

 

OSART мисията в АЕЦ “Козлодуй” е 174та  поред в програмата, която започна през 1982 
г. Екипът включва експерти от Белгия, Канада, Чехия, Финландия, Германия, Унгария, 
Словакия, Швеция, Украйна и Великобритания, както и представители на МААЕ и 
наблюдател от Русия. Сумарният опит на членовете на екипа в сферата на ядрената 
енергетика възлиза общо на приблизително 350 години. 

 
АЕЦ “Козлодуй” се намира в северо-западната част на България на около 3 км от река 
Дунав, 3,5 км на югоизток от гр. Козлодуй и на 180 км на север от София. Понастоящем 
централата има два работещи блока по 1000 MW всеки (тип ВВЕР-1000/В-320). Блок 5 е 
включен в паралел с енергийната система на България през 1987 г., а Блок 6 през 1991 г. 
Тези два блока, както и спомагателните системи, необходими за тяхната експлоатация, са 
включени в обхвата на мисия OSART. 

 
Преди да посети централата, екипът проучи предоставената от МААЕ и АЕЦ 
“Козлодуй”информация, с цел запознаване с основните особености и работата на 
централата, организацията и отговорностите на персонала, както и важните програми и 
процедури. По време на мисията екипът задълбочено провери много от програмите и 
процедурите на централата, провери производствените показатели на централата, 
наблюдава извършваната работа и проведе задълбочени обсъждания с персонала на 
централата. 

 
По време на цялата проверка експертите от мисия OSART и персонала на централата 
обменяха информация много открито, професионално и продуктивно. Акцентира се по-
скоро върху оценката ефективността на експлоатационната безопасност, отколкото 
просто върху съдържанието на програмите. Заключенията на екипа експертите от 
проверката OSART се базират на работата на централата, сравнена с добрите 
международни практики. 

 
Настоящият доклад е изготвен с оглед обобщаване резултатите от проверката съгласно 
Ръководството на МААЕ за провеждане на OSART мисии. Текстът отразява само тези 
области, в които според екипа експерти, е подходящо да се посочи Препоръка, 
Предложение, Насърчаване, Добра практика или Добро изпълнение. Във всички други 
области на проверката, където в резултат на проверката не са направени заключения в 
сферата на безопасността, текст не е включен. Това е отразено в доклада, като са 
пропуснати някои номера на параграфите, където текст не е необходим. 
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ОСНОВНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 

Екипът на мисия OSART заключи, че ръководството на АЕЦ “Козлодуй” е ангажирано 
с подобряването на експлоатационната безопасност и надеждността на централата. 
Това става ясно от систематичния подход на централата по отношение реализирането 
на мерки, насочени към постигане и поддържане на високите стандарти в ядрената 
индустрия. 

 
Екипът установи области на добро изпълнение, включително: 

 

•  комбинирано използване на етаноламин и амоняк за химичен контрол във 
втори контур, което значително намалява скоростта на корозия във втори 
контур; 

•  централата е разработила процедури за използване на резервни източници на 
електрозахранване, тези процедури и съответното оборудване са изпитани и 
валидирани по време на аварийно учение; 

•  централата извършва независимо измерване за обогатяването на 
топлоотделящите касети, за да удостовери, че топлоотделящите касети са 
произведени в съответствие с проектните изисквания; 

•  цветно маркиране на резервни части и материали, което ясно разграничава 
обектите, изискващи специално внимание (т.е. предназначено за оборудване, 
важно за безопасността, или с ограничен срок на съхранение). 

 
Екипът направи редица предложения за повишаване на експлоатационната 
безопасност. Най-важните предложения включват: 

 

•  централата трябва да обоснове настоящия метод на експлоатация на системите 
за механично очистване на трапни води и временно съхранение на течни 
отпадъци и да го отрази в експлоатационните инструкции; 

•  централата следва да разработи и въведе РУТА за условия на отворен 
реактор и за БОК; 

•  централата следва да разгледа възможността за засилване на качеството на 
анализа на коренните причини, свързани с работа  на персонала, така че 
анализът да се извършва задълбочено и своевременно; 

•  централата следва да обмисли подсилване на практиките за контрол на 
замърсяването, за да се сведе до минимум разпространението на замърсяване 
и риска от вътрешно замърсяване; 

•  централата следва да извършва оценка на дозовото натоварване за 
неутронно лъчение и да разработи съответната процедура за тази оценка за 
всички лица, работещи в неутронно поле. 

 
Ръководството на АЕЦ “Козлодуй” изрази решимост да работи в областите, определени 
за подобряване, както и желание да приеме последващата мисия след около 18 месеца. 

 
ПОСЛЕДВАЩА САМООЦЕНКА НА АЕЦ "КОЗЛОДУЙ" 

 
Ръководството на АЕЦ Козлодуй е обърнало изключително голямо внимание за 
подробен анализ на резултатите от Мисия OSART както по отношение на цялостната 
оценка на ефективността на усилията да се гарантира безопасна и надеждна 
експлоатация на централата, така и по отношение на подробните получени данни и 
предложения за подобрения на експлоатационната безопасност, посочени от екипа. 

 
Веднага след приключването на Мисия OSART всички препоръки и предложения бяха 
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внимателно прегледани и анализирани от ръководството на централата и експерти от 
всички организационни структури на централата. В резултат на това бяха планирани 
конкретни мерки, които бяха включени в Програма за подготовка на мисия последваща 
проверка OSART 2014 г. 

 
Мерките от Програмата бяха определени на база: 

•  препоръките и предложенията, включени в Доклада от Мисия OSART; 
•  коментарите и слабите страни в изпълнението, установени по време на мисията, 

но неизползвани като основа за отправяне на препоръка и предложение; 
•  преглед и анализ на резултатите, описани в доклади от други проверки, 

проведени в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. 
 

Мерките по Програмата бяха групирани в съответствие с областите на проверката и са 
свързани с всички организационни структури на Електропроизводство-2 (ЕП-2) по 
отношение на организация, администрация и управление, обучение и квалификация на 
персонала, експлоатация, пожарна безопасност, ремонт, инженерно осигуряване, 
обратна връзка от експлоатационен опит, радиационна защита, химия и аварийно 
планиране и готовност. Програмата е допълнена с мерки, предназначени за Цех ОРУ, 
Цех БПС и Цех Сух -ХОГ, Управление П и УТЦ, Управление БиК и други 
организационни структури на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, свързани с мисията. 

 
В периода след мисията, програмата периодично е обновявана и допълвана с дейности, 
произтичащи от опита, натрупан от реализацията на различни програми, допълнителни 
предложения от партньорите от централата въз основа на тяхната самооценка след 
мисията, допълнителни предложения от останалия персонал, извършената самооценка в 
областите на проверката и др. 

 
За обезпечаване на общ контрол върху дейностите, включени в програмата, със заповед 
на Изпълнителния директор бе създаден Координационен щаб. Периодично щабът 
провеждаше срещи за обезпечаване на управлението и координацията на дейностите. 

 
С цел успешното изпълнение на дейностите по програмата, бяха създадени екипи по 
области. Членовете на екипите анализираха статуса на изпълнение на мерките по 
програмата, предложиха допълнителни коригиращи мерки да бъдат включени в 
програмата, обсъдиха извършването на самооценка, изпълниха конкретни задачи и пр. 

 
Ръководството и персоналът на АЕЦ "Козлодуй" положиха значителни усилия в 
области като: 

 

•  преоценка на експлоатация на системите за механично очистване на трапни 
води и временно съхранение на течни отпадъци и въвеждането на промени в 
експлоатационните инструкции. 

•  разработване и въвеждане на РУТА както за условия на разуплътнен реактор, 
така и за басейните за отработило гориво. 

• оценка на дозовото натоварване за неутронна радиация и разработване на 
подходяща процедура за тази оценка. 

 
Освен това, бяха извършени редица дейности за: 

 
•  подобряване ефективността на обходите, извършвани от оперативния 

персонал, с оглед докладване на дефектите, констатирани по време на 
обход; 

•  отстраняване на установени недостатъци в ремонтните инструкции; 
•  подобряване на техническото и експлоатационното състояние на 
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електрическите кабели и прилежащите компоненти; 
•  въвеждане на показатели за самооценка в област инженерно осигуряване, които 

позволяват на ръководството да упражнява контрол и самооценка; 
•  допълнително задълбочаване на анализите на коренната причина в област 

човешко изпълнение; 
•  утвърждаване на практиките за елиминиране на радиоактивното 

замърсяване чрез свеждане на разпространението му до минимум; 
•  определяне местоположението на информационните центрове извън Зоната за 

неотложни защитни мерки (ЗНЗМ) и организиране на съвместни прес-
конференции; 

•  определяне на всички цели на аварийното реагиране, които да бъдат обхванати 
по време на учения и тренировки. 

 
Едновременно с изпълнението на дейностите, включени в програмата, бяха положени 
значителни усилия за поддържане и подобряване на постигнатото ниво във всички 
останали области, независимо от наличието или отсъствието на конкретна препоръка. 
Специално внимание бе отделено за подобряване на техническото състояние на 
оборудването и експлоатационни ред както и за повишаване на културата на 
безопасност. 

 
Ръководството на централата и целия персонал на централата смятат изпълнението на 
тези дейности за важна част от непрекъснатите усилия на централата за поддържане на 
високо ниво на експлоатационна безопасност в съответствие с изискванията на 
международните стандарти на МААЕ и най-добрите международни практики. 

 
 
 

ОСНОВНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПОСЛЕДВАЩАТА ПРОВЕРКА OSART 
 

Екип на МААЕ за последваща проверка на експлоатационната безопасност посети 
блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй в периода 23-27 юни 2014 г. Очевидно е, че 
ръководството на централата е извлякло значителна полза от проведената мисия 
OSART. По време на подготовката и изпълнението на програмата с коригиращи 
мероприятия са използвани стандартите за безопасност на МААЕ и дейности за 
обмяна на опит с други АЕЦ. 

 

Централата е анализирала детайлно препоръките и предложенията от проведената 
мисия OSART и е разработила съответните планове с коригиращи мерки. Тези 
коригиращи мерки, в някои случай, са по-мащабни от предвиденото в препоръките и 
предложенията от мисията OSART. Готовността и мотивацията на ръководството на 
централата да използва опит от други централи, да обсъжда нови идеи и да въведе 
комплексна програма за подобряване на безопасността са очевидни и са категоричен 
показател за потенциала за по-нататъшно подобрение на експлоатационната 
безопасност на АЕЦ "Козлодуй". 

 
 

Централата напълно е разрешила проблемите, свързани със системите за механично 
очистване на трапни води и временно съхранение на течни отпадъци, с 
идентифицирането и докладването на несъответствия на площадката, с 
несъответствията в ремонтните инструкции, с показателите за самооценка, свързани с 
целите на Направление "Инженерно осигуряване", с оценката на неутронното дозово 
натоварване на всички членове на персонала, имащи отношение, с практиките и 
мерките за контрол на радиоактивното замърсяване, целящи предотвратяване 
разпространението на радиоактивно замърсяване, с изнесените информационни 
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центрове и с обхвата на програмата за аварийни учения. 
 

По-долу са посочени проблемите, за чието разрешаване е постигнат достатъчен 
напредък, но е необходимо да се реализират известни допълнителни дейности. 
Централата е анализирала проблема със състоянието на кабелите и е установила 
основните причини. Изпълнители и служители на централата са разработили нови 
планове за качество относно дейности, свързани с кабели. Извършен е систематичен 
обход с цел установяване на всички несъответствия и е разработена програма за 
подобряване на експлоатационното състояние на кабелите. До провеждането на 
последващата мисия, около 80% от случаите са разрешени, а оставащите 20% трябва 
да бъдат приключени до края на следващата година. Централата демонстрира, че не са 
установени забележки по новоположените кабели, което свидетелства за 
подобряването на работните практики за полагане на кабели. При извършване на 
обход, подобреното състояние на кабелите беше очевидно. 

 
Централата разполага с програма за разработване и внедряване на РУТА за условия на 
разуплътнен реактор и басейни за отлежаване на касетите. Това включва специфичен 
термо-хидравличен анализ за тежка авария в басейните за отлежаване на касетите. 
Разработени са РУТА за условия на разуплътнен реактор и басейни за отлежаване на 
касетите. С цел своевременно завършване на РУТА за басейните за отлежаване на 
касетите, централата ги е разработила преди пълното завършване на термо-
хидравличния анализ. В тези РУТА са отчетени достъпните до момента данни от 
анализа с възможност за по-нататъшни промени, ако се налагат такива след 
приключване на анализа през ноември 2014 г. В момента централата разполага с 
подробна програма, според която РУТА ще бъдат завършени в края на 2014 г. и 
внедрени през май 2015 г., за когато се планира приключване на съответното 
обучение. След анализ на своевременността при разследване на събития, централата е 
изпълнила няколко коригиращи мерки. Въпреки че централата все още не е достигнала 
целта, която си е поставила, своевременността на анализа е значително подобрена и 
продължава да се подобрява. 

 
Централата е извършила две основни промени за подобряване изчерпателността на 
анализите на събития. След приключване на анализ на събитие, вече се извършва 
проверка за контрол на качеството. Кодирането на събитията е подобрено, като е 
приета системата за кодиране на WANO. Подобреното кодиране значително е 
увеличило процента на откриване на пропуски в човешкото изпълнение. Тези мерки са 
предназначени за контрол на изчерпателността на анализите на събития, с оглед 
избора на коригиращи действия за подобряване работата на централата в тази област. 

 
Първоначалният OSART екип от периода ноември-декември 2012 г. е представил три 
препоръки и осем предложения за допълнително подобряване на експлоатационната 
безопасност на централата. Към датата на последващата мисия, около 18 месеца след 
мисията OSART, 73% от проблемите бяха изцяло разрешени и 27% показаха достатъчен 
напредък. Не беше установен проблем, чийто напредък е недостатъчен. Това са много 
добри резултати. 

 
Освен това, централата е работила систематично във връзка с всички насърчения, 
отправени от OSART екипа. Това е изключително показателно за стремежа на 
централата да реализира всички възможности за допълнително подобрение. Екипът 
получи пълно сътрудничество от ръководството и персонала на АЕЦ "Козлодуй" и е 
впечатлен от действията, предприети за анализиране и разрешаване на проблемите, 
установени по време на първоначалната мисия. Всички данни, които имаха отношение 
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към проверката, бяха предоставени на екипа. В тази връзка, екипът заключи, че 
ръководството и персоналът са много открити и откровени при обсъждането на всички 
въпроси. Откритата дискусия имаше огромен принос за успеха на проверката и 
качеството на доклада. 
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1.  УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 
 

1.1.     ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

Централата разполага с достатъчно ресурси за постигане на възложените задачи и няма 
данни за неприемливо натрупване на неизпълнена работа. Персоналът е много 
мотивиран с висока степен на образование. Организационната структура, 
отговорностите и взаимоотношенията са ясно определени и документирани. 

 
За всяко лице има налична много подробна длъжностна характеристика. 

 
Потребностите от персонал и разпределението на ресурсите се оценяват годишно от 
всички ръководители. Планът за потребностите от персонал е за период от 5 години 
напред. Има доказателства за увеличаване на персонала в определени звена на 
централата за целите на приоритетите свързани с безопасността. 

 
За всеки началник или ръководител има назначен заместник, който отговаря на всички 
изисквания за замяна по отношение на ниво на образование, обучение и опит. 

 
Съществува тясно сътрудничество между организацията на ЕП-2, която експлоатира 
Блокове 5 и 6, и корпоративната организация. Съответните отговорности остават много 
ясни. 

 
Процесът по управление на организационни промени е на високо ниво в сравнение със 
стандартите в бранша. Има степенуван подход, който се използва за всяка 
организационна промяна включително оценка на риска, независим преглед и 
утвърждаване от изпълнителния директор.  Шест месеца след всяка организационна 
промяна се прави преглед на ефективността от Управление „Администрация и 
Контрол“ в тясно сътрудничество с ръководителя, инициирал промяната. Резултатите 
се предоставят на изпълнителния директор. Броят на организационните промени остава 
нисък и не се забелязват неблагоприятни ефекти. 

 
Централата използва добре документирана система за управление на външни 
организации с ясни изисквания, проследяване и оценки, включени в Техническото 
Задание на договора. 

 
1.2.     УПРАВЛЕНСКИ ДЕЙНОСТИ 

 
Сред производствените показатели по безопасност, централата е постигнала добри 
резултати в областта на неплановото сработване на аварийната защита, наличие на 
система за авариен впръск високо налягане, наличие на спомагателна система 
питателна вода и колективно дозовово натоварване. Готовността за носене на 
номинален товар се подобрява постоянно през периода 1999 г. – 2008 г. и се 
стабилизира на около 90% в периода 2008 г. – 2012 г. Това е доста над средната 
стойност за атомните електроцентрали по света и също така представлява добър 
резултат в сравнение с други блокове от типа ВВЕР-1000. Тези добри резултати са 
постигнати благодарение на систематични мерки, предприети за подобряване 
безопасността и надеждността на оборудването на Блокове 5 и 6, както и стремежът от 
страна на ръководството за достигане на най-високите стандарти в ядрената сфера. 

 
Политиките, задачите и целите са включени в 3-годишен Бизнес План. На всеки 3 
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месеца се прави оценка на Бизнес Плана. 
 

За Блокове 5 и 6 Бизнес Планът се отразява в годишен План за Дейността на ЕП-2. 
 

Централата използва набор от показатели за самооценка, като за всички показатели, 
които са в жълтата или червената зона се правят 3-месечни анализи с предложения за 
коригиращи действия. Целият набор от показатели се анализира годишно. 

 
Всяка година се изготвя отчет за състоянието на експлоатационната безопасност на 
централата въз основа на самооценките от ръководителите. Това са особено 
изчерпателни отчети, които се обсъждат на Съвет по безопасност в централата и се 
правят предложения за подобрения в Плана за действие за следващата година. 

 
Съгласуваните дейности се контролират строго, като се прави 2-седмично отчитане 
пред главния инженер на ЕП-2. Случаите на просрочени дейности са изключително 
редки. 

 
Централата предприема много инициативи по отношение комуникацията със 
собствения персонал, както и с обществеността. Интранетът е много удобен за 
потребителя и се използва активно за огласяване на цели, политики, задачи и 
постигнати резултати в централата. Също така предоставя възможността всеки 
служител да задава въпроси към всеки представител на висшето ръководство. Тези 
въпроси и съответните отговори са видими за целия персонал. Персоналът използва 
Интранет за насрочване на лични срещи с изпълнителния директор. 

 
На телевизионните екрани се визуализират атрактивни илюстрации за привличане 
вниманието върху правилата за безопасна работа.  Показва се актуалното състояние на 
централата и техниките за предотвратяване на грешки се свеждат до вниманието на 
персонала. 

 
Въпроси или забележки могат да бъдат задавани и анонимно посредством използване 
на кутии за предложения, които са поставени във всички основни сгради. Тези 
забележки се въвеждат в ИС ОЕД и се прави преглед, за да се провери дали са 
необходими допълнителни действия. 

 
Ефективността на външната комуникация се наблюдава с голям набор от показатели. 

 
Екипът отчита всички тези дейности по отношение на комуникацията като добро 
изпълнение. 

 
Въведена е Програма за човешко изпълнение за намаляване риска от човешки грешки. 
Проведено е обучение на целия персонал и периодично се извършва повторно 
обучение. Програмата е подкрепена от комуникационни кампании и извършване на 
обходи в централата от страна на ръководителите. 

 
Екипът забеляза, че инструктажите преди изпълнение на работа, инструктажите след 
изпълнение на работата и разборите след обходи се изпълняват в обем, който отговаря 
на международния стандарт.   Въпреки това начинът на комуникация е предимно 
еднопосочен.  Техники на наставничество, като например задаване на отворени въпроси 
с цел стимулиране на самоанализ от страна на персонала изпълняващ дейността, не се 
използват систематично. Екипът насърчава централата да включи наставнически 
техники в Програмата за човешко изпълнение. 

 
1.3.     УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА 

 
Ръководството на АЕЦ „Козлодуй“ с голямо желание се стреми да въведе технически 
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подобрения в централата за повишаване на безопасността и прилага дългосрочен 
подход за тази цел.  Това е демонстрирано при планирането и въвеждането на мащабни 
подобрения на безопасността, включително изграждане на нови системи за управление 
на тежки аварии (УТА), значително преди въпросът за готовността на централите за 
УТА да попадне във фокуса на общественото внимание след аварията във Фукушима. 

 
Във връзка с международните проверки на безопасността на Блокове ВВЕР-1000 със 
съответните области за възможни подобрения на проекта, в АЕЦ „Козлодуй“ е 
изготвена и изпълнена собствена широкомащабна програма за модернизация на 
Блокове 5 и 6. 

 
Хардуерните мерки от програмата са изпълнени между 2002 г. и 2006 г. в рамките на 
плановите годишни престои за ремонт и презареждане. С цел подобряване 
възможността за управление на тежки аварии са въведени допълнителни системи и 
оборудване, като: 

 
−  Система за  понижаване на налягането в хермозоната 

 

−  Система за след авариен мониторинг (PAMS) 
 

−  Пасивни автокаталитични водородни рекомбинатори (ПАР) за изгаряне на 
водорода в хермозоната 

 

−  Допълнителни дизел-генератори, по един за всеки блок 
 

−  Система за изобразяване на параметрите за безопасност (SPDS) 
 

−  Система за радиационен мониторинг при тежки аварии 
 

На базата на последващ анализ, реализиран съвместно с две чуждестранни 
експлоатиращи организации за изследване на характеристиките на развитието и 
управлението на тежки аварии и ръководства за управление на тежки аварии, обхватът 
на техническите мерки е разширен до: 

 
−  Инсталиране на широкообхватен температурен контрол на корпуса на реактора 

 

−  Инсталиране на допълнителни ПАР (в процес на изпълнение) 
 

−  Затваряне на каналите на йонизационните камери, разположени в стените на 
шахтата на корпуса на реактора (в процес на изпълнение) 

 
Екипът отчита този последователен подход за непрекъснато подобряване на 
първоначалния проект като добро изпълнение. 

 
Персоналът се стимулира да докладва събития ниско ниво и почти събития, с цел 
изпълнение на самооценки относно стратегията за управление на безопасността. (Виж 
област ЕО) 

 
Централата стимулира непрекъснато подобрение като приема мисии WANO (9 през 
последните 4 години) и като дава на ръководители възможността да учат от 
международния опит посредством участие в мисии на МААЕ или WANO (52 през 
последните 4 години). 

 
Екипът отчита това като добро изпълнение. 

 
По време на проверката екипът забеляза някои работни практики, ситуации и условия, 
които могат да бъдат отчетени като показател за култура на безопасност в централата. 
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Положителните характеристики на културата на безопасност включват следното: 
 

−  Ръководството на централата е отворено за предложения и забележки от страна 
на персонала. 
На редица места в централата съществуват кутии за предложения. Всеки член 
на персонала може да се срещне с изпълнителния директор на централата и да 
проведе разговори с него. 

 

−  В централата е проведена самооценка на културата на безопасност. Тази оценка 
е базирана на анкети, интервюта, наблюдения, преглед на документи и 
обсъждания във фокус групи. Данните събрани чрез тези дейности са 
използвани за създаването на Програма за повишаване на културата на 
безопасност. 

 

−  Персоналът на централата е изключително мотивиран. Създадени са 
широкообхватни програми включващи възможности за придобиване на по-
висока квалификация и научни степени. 

−  Преди влизане в което и да е помещение/отделение операторите на 
централата споменават възможните рискове/опасности, които могат да 
бъдат срещнати. 

 
В същото време някои други характеристики сочат, че допълнителни усилия биха 
могли да доведат в резултат до по-нататъшно подобряване на културата на безопасност: 

 
−  Персоналът на централата е много отворен, мотивиран, с широки познания и 

отзивчив. Въпреки това, в някои случаи, по време на обсъжданията по 
различни въпроси разработени от екипа, те действат отбранително и са твърде 
настоятелни със своите аргументи. 

 

−  Екипът наблюдава някои незначителни несъответствия на работните места, 
които не са били забелязани от персонала на централата. Недоглеждането 
на несъответствия е показател за липсата на внимание към детайлите и е 
необходимо да бъде разгледано. 

 

−  В направление „Инженерно осигуряване“ се води дневник за отчитане на 
изпълнението на работата на лица и групи. В този дневник, достъпен за всеки, 
се отбелязват както добро, така и лошо изпълнение, което не е средство за 
насърчаване на доброто изпълнение. 

 
 

1.4.     ПРОГРАМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО 
 

Екипът е забелязал добра Програма за осигуряване на качеството, като се изпълняват 
одити по ОК на две нива: първо ниво в рамките на организацията на ЕП-2 и второ ниво, 
независимо провеждано от Управление „Качество“. 

 
1.5.     ПРОГРАМА ЗА ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ 

 
За всички дейности се изпълняват инструктажи преди работа, като се обръща внимание 
на техниката на безопасност. 

 
По време на проверката екипът забеляза няколко риска свързани с техниката на 
безопасност, които не са отчетени, отстранени или отбелязани. 

 
В няколко случая бяха наблюдавани работници, изпълняващи дейности без да носят 
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ръкавици или носейки ръкавици, които са непригодни за изпълняваната работа. 
 

От набора показатели за самооценка, нито един не е използван по отношение техниката 
на безопасност на външни организации. Всяка година през последните шест са 
записани злополуки с временна нетрудоспособност при изпълнение на работа. 

 
Процентът на инциденти със загуба на работно време свързани с техническата 
безопасност е по-висок от средния за ядрената промишленост. Екипът насърчава 
централата да повиши усилията си за намаляване на оставащите рискове в централата. 
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ПОДРОБНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ В ОБЛАСТ „УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И 
АДМИНИСТРАЦИЯ“ 

 
Отсъстват 
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2.  ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ 
 

2.1.     ПОЛИТИКА ПО ОБУЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

Методологията на МААЕ относно систематичния подход към обучението (СПО) е 
изцяло приложена в централата, за да се гарантира високото качество на обучението и 
учебния материал. Разработени са типови учебни програми от Учебно-тренировъчен 
център (УТЦ), които се преглеждат всяка година и се редактират, ако е необходимо. 
Теми относно Ядрената безопасност, Радиационната защита, Културата на безопасност, 
както и принципа ALARA, са включени в тези програми. Индивидуалните учебни 
програми се базират на резултатите от анализа на нуждите от обучение на отделните 
лица, който е извършен от преките ръководители в тясно сътрудничество с персонала 
на УТЦ като се използват подходящите показатели за самооценка. Програмите 
включват информация, обновявана всяка година, относно вътрешни и външни събития 
в ядрената индустрия и експлоатационен опит. Типовите и индивидуалните учебни 
програми се съгласуват и одобряват от съответните преки ръководители. 

 
Централата има система за многостранна оценка на ефективността на обучението 
включително оценка на обучението от самите обучаеми, от преките ръководители и от 
група специалисти от УТЦ. Също така екипът наблюдава добро изпълнение на 
самооценка от самите обучаеми по време на разбора след симулаторното занятие. 
Екипът приема всичко това като добро изпълнение. 

 
2.2.     УЧЕБНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ И МАТЕРИАЛИ 

 
Класните стаи за обучение по Техника на безопасност, Радиационна защита и Оказване 
на първа помощ са оборудвани с подробни макети и учебни средства. Специализирани 
работилници и лаборатории се използват за обучение на електротехници, персонал 
СКУ и ремонтен персонал. Екипът установи, че обучение относно диагностика, 
предотвратяване на грешки и комуникация между персонала на различни отдели се 
провежда в смесени групи, което допълнително допринася за подобряване на 
човешкото изпълнение. 

 
Учебният център разполага със специализирани учебни средства, които се използват за 
правилен монтаж и уплътняване на приводите на СУЗ към горния блок на корпуса на 
реактора и за ремонт на специални ролкови лагери. Екипът призна това за добро 
изпълнение. 

 
2.4.  УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ОПЕРАТОРИ НА БЩУ И ДАЕБ И ГДАЕЦ 

 
Екипът установи много добре оформени учебни програми и актуализирани учебни 
материали за обучение на операторите на блочния щит за управление БЩУ. 
Определени са съответните учебни цели и показатели за успешно изпълнение. Екипът 
насърчава централата да подобри някои презентационни материали за обучение в 
класна стая, за да достигнат същото високо качество като останалите учебни 
материали. 

 
Беше наблюдавано специализирано обучение по Изпълнение на работата, което се 
провежда съвместно от преподавател на УТЦ и специалист от психофизиологичната 
лаборатория, което обуславя правилното разбиране на важността на човешкия фактор в 
ядрената сфера от страна на ръководството на централата. 

 
Повечето от Дежурните на АЕБ и Главните дежурни на АЕЦ работят като инструктори 
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на симулатора. Екипът приема това като Добра Практика. 
 

2.9.     УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧАВАЩАТА ГРУПА 
 
Учебният център може да разчита на повече от 100 опитни почасови преподаватели от 
централата. Налице са съответните индивидуални учебни програми за тях включително 
и специализирано обучение за придобиване и подобряване на преподавателските 
умения. Изпитните лекции се заснемат с цел анализ и оценка на изпълнението на 
преподавателя. Участието на почасови преподаватели от централата в специализирано 
теоретично и практическо обучение повишава качеството и съответствието на 
обучението като се вземат под внимание новите практически аспекти по обучаваната 
тематика. Екипът приема това като добро изпълнение. 
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ПОДРОБНИ КОНСТАТАЦИИ ЗА ОБЛАСТ "ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ" 
 

2.4.  УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ОПЕРАТОРИ НА БЩУ И ДАЕБ И ГДАЕЦ 
 
2.4 (a) Добра практика: Съвместимост на задълженията като инструктор на симулатор 
и ДАЕБ и ГДАЕЦ 

 
Инструкторите на пълномащабния симулатор (ПМС) трябва да бъдат 
лицензирани ДАЕБ и ГДАЕЦ и е необходимо да работят на БЩУ на централата 
поне по три месеца на година. 

 
Понастоящем, някои дежурни на АЕБ (ДАЕБ) и Главни дежурни на АЕЦ 
(ГДАЕЦ) работят и като почасови инструктори на ПМС. Предварително, тези 
ДАЕБ и ГДАЕЦ преминават индивидуално обучение, включително специални 
курсове за придобиване на педагогически умения. Съгласно изискванията на 
централата, задължително е за ДАЕБ, който иска да получи лиценз за ГДАЕЦ, да 
провежда обучение на оператори на БЩУ за период от поне три месеца по време 
на неговото/нейното кариерно развитие. След получаване на лиценза, те трябва 
да продължат да провеждат симулаторно обучение по три месеца годишно. 

 
Необичайното в тази организация е, че инструктори на ПМС и ДАЕБ и ГДАЕЦ в 
други централи по света рядко споделят функциите си. Централите, разполагащи 
с необходимия брой оператори на БЩУ, могат да обърнат внимание на този 
подход. 

 
Ползата за инструкторите е, че те ще останат запознати с реалните операции и 
могат да установят нужди от допълнително обучение за операторите на БЩУ в 
ранен етап. В същото време, действащите ДАЕБ и ГДАЕЦ придобиват и 
подобряват уменията си за преподаване и наставничество. 
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3.  ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
 

3.1.     ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ 
 

Като цяло, Направление "Експлоатация" на АЕЦ "Козлодуй" се ръководи добре, с 
помощта на професионален и съвестен персонал. 

 
Броят на оперативния персонал е достатъчен както за режим на нормална експлоатация, 
така и за условия на авария. Персоналът на БЩУ включва ДАЕБ, двама ИСУР и двама 
оператори на турбина. Наличието на трима лицензирани оператори на реактор на БЩУ 
е отчетено от екипа като добро изпълнение. 

 
3.2.  СЪОРЪЖЕНИЯ И ПОМОЩНИ СРЕДСТВА НА ОПЕРАТОРИТЕ В 
"ЕКСПЛОАТАЦИЯ" 

 
Състоянието на системи и оборудване се отчита ясно и броят на светещите фасадки се 
свежда до минимум. Въпреки това, налице са някои изведени от експлоатация 
компоненти. Относно тези системи, някои контроли и светлинни сигнализации за 
състояние не са правилно обозначени. Централата се насърчава да обозначи тези 
изведени от работа ключове за управление и сигнализации. 

 
След аварията във Фукушима, централата е реализирала подобрение по отношение на 
електрозахранването, включително процедури за използване на всички възможни 
източници на електричество. Тези процедури, както и възможностите на оборудването, 
са изпитани и валидирани по време на аварийно учение. Екипът оцени това като добра 
практика. 

 
При модернизирането на СКУ, РЩУ е оборудван с допълнителни средства за контрол 
на работата на системи за нормална експлоатация. Екипът оцени това като добра 
практика. 

 
3.3.     ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ 

 
Централата разполага с работеща система за проследяване предприемането и 
преустановяването на действия от ЕПУ. Все пак, тази система не предоставя подробна 
информация, като срок на действие. Централата се насърчава да подобрява 
регистрирането на такива действия, като включва и тази информация. 

 
Инструкциите се проверяват редовно и се поддържат в добро състояние.  Въпреки това, 
в някои случаи се използват инструкции на външни регулаторни органи (напр. 
"Правила за безопасна работа по електрическо оборудване", издаден от 
Министерството на енергетиката и енергийните ресурси). В момента липсва механизъм 
за определяне на коректната редакция на този документ. Централата се насърчава да 
разработи система, която да показва на персонала коректната валидност на външни 
документи, използвани като работни документи. 

 
Системата за механично филтриране на трапни води и системата за временно 
съхраняване на течни отпадъци се експлоатират извън проектното им предназначение и 
инструкциите за експлоатация не отразяват това. По този въпрос екипът отправя 
препоръка. 

 
3.4.     ОПЕРАТИВНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 
Като правило, операторите са наблюдателни и отразяват състоянието на оборудването. 
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Отчетени са няколко случая, при които действията на операторите по отношение на 
малки отклонения от нормалните параметри или нормалните условия бяха бавни или 
отсъстваха. Тези отклонения се изразяват в достигане на пределни стойности на 
индикаторите или в промяна на цвета, отразяващ статус (от зелен към червен), на 
монитора на системата за безопасност. Централата се насърчава да анализира тези 
случаи и отстрани старите или ненужни индикации за пределна стойност и повиши 
изискванията за предприемане на действия спрямо малки отклонения от нормалните 
параметри или нормалните условия, когато е удачно. 

 
Въпреки подробната програма за извършване на обходи и съвместни обходи с 
ръководители, не всички дефекти се докладват. Екипът направи предложение по този 
въпрос. 

 
3.5.     ДОПУСКАНЕ ДО РАБОТА 

 
Инструкцията за допускане до работа и реализиране на изменения осигурява 
подходящи средства за уведомяване на оперативния персонал относно промени в 
състоянието на оборудването. Освен това, за всеки блок има длъжност Главен технолог, 
който осигурява прегледа на състоянието на оборудването. Тази длъжност се заема от 
лице, работещо на нормална работна седмица, от понеделник до петък, като по този 
начин се постига качествена логическа подредба на цялата информация за състоянието 
на оборудването на съответния блок, което се отчита като добро изпълнение. 

 
По време на извършване на работа в централата нормално електрическите прекъсвачи 
не се блокират в отворено положение за осигуряване безопасността на персонала. 
Въпреки че това съответства на националните нормативни документи, то не съвпада с 
общоприетата практика в други централи, където електрическите прекъсвачи се 
блокират в отворено положение за осигуряване безопасността на персонала. Централата 
се насърчава да разгледа практиките, възприети в други централи, и да реализира 
идентифицираните подобрения. 

 
3.6.     ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ЗАЩИТА ОТ ПОЖАР 

 
Централата разполага с подробен график за изпитване и надзор по отношение на 
противопожарните системи на площадката. Това се допълва с уникално взаимодействие 
с националната противопожарна служба, чиято противопожарна команда е разположена 
в близост до площадката и периодично тренира на площадката. Това е довело до много 
добро сработване с националната противопожарна служба, която осигурява смекчаващи 
обстоятелствата мерки при изведени от работа противопожарни системи и подпомага 
дейности, като огневи работи, включително разрешаването на тези дейности. Това е 
оценено от екипа като добро изпълнение. 

 
3.7.     УПРАВЛЕНИЕ НА АВАРИЙНИ УСЛОВИЯ 

 
На оперативния персонал е предоставен добре структуриран авариен план с ясно 
определени иницииращи условия за всяка от категориите аварии на площадката. Този 
план включва добра организация за подпомагане извън площадката, поради което 
екипът го оценява като добро изпълнение. 

 
Ръководства за управление на тежки аварии са въведени за всички режими на работа на 
реактора, с изключение на отворен реактор или за басейни за отработило гориво. 
Екипът отправи препоръка по този въпрос. 
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ПОДРОБНИ КОНСТАТАЦИИ В ОБЛАСТ "ЕКСПЛОАТАЦИЯ" 
 
3.2 СЪОРЪЖЕНИЯ И ПОМОЩНИ СРЕДСТВА НА ОПЕРАТОРИТЕ В 
"ЕКСПЛОАТАЦИЯ" 

 
3.2 (а) Добра практика:  Подобряване на електрическото захранване на централата 

след Фукушима – централата е разработила процедури за използване на всички 
възможни източници на електрозахранване; процедурите и възможностите на 
оборудването са изпитани и валидирани по време на аварийно учение. 

 
Централата значително е подобрила разполагаемостта на електрозахранването. 
Електрическото захранване на консуматорите се осигурява посредством четири 
шини 6kV за секции нормална експлоатация (BA, BB, BC и BD, вж. 
приложената схема). Тази секция захранва три шини 6kV за системите за 
безопасност (BV, BW, BX). Нормалното захранване на 6kV шини BA, BB, BC и 
BD е от 400kV външна мрежа. Резервното захранване е от 220kV външна 
мрежа. Резервни линии са свързани между двата блока, като по този начин е 
възможно резервните 6kV шини BL, BM, BN и BP да бъдат захранени от другия 
блок. По време на модернизацията през 2003/2005 г. 
за всеки блок са добавени дизелгенератори 5,4 MW (GZ). Дизелгенераторите 
GZ могат автоматично да бъдат включени към 6kV шини BA, BB, BC и BD на 
секция нормална експлоатация.  В случай на отказ, всяка от 6kV шини за 
системите за безопасност (BV,BW,BX) може да бъде захранена, посредством 
6kV шини за нормална експлоатация, от дизелгенератор GZ, вместо от някой от 
дизелгенераторите за системите за безопасност GV,GW,GX. 

 
Дизелгенератор GZ може да захрани другия блок посредством 6kV резервни 
линии за BL, BM, BN, BP. 

 
На 14.05.2012 г. в АЕЦ "Козлодуй" беше проведено изпитание за осигуряване 
на товара на една от шините 6kV за системите за безопасност от ДГ GZ. Това 
доказва, че по време на експлоатация в условия на пълно обезточване на 
централата ДГ GZ може да поеме пълния товар на една от трите СБ. 

 
Освен това изпитание, на 13.05.2011 г. (2 месеца след аварията във Фукушима) 
в АЕЦ "Козлодуй" беше проведено изпитание за обезпечаване на целия реален 
товар на ЩПТ първа категория единствено от акумулаторна батерия 5EA20 от 
втора СБ на блок 5. Това е извършено по допълнителна инструкция. При 
изпълнение на инструкцията, беше изпитана работата на цялото аварийно 
осветление, всички инвертори захранени от акумулаторната батерия, големина 
на тока от батерията, напрежение на клетки, температура, гъстота на 
електролита, наличие на водород в помещението на акумулаторната батерия и 
многократно отваряне и затваряне на БРУ-А. Резултатите са отчели, че времето 
на разряд на акумулаторната батерия е над 10 часа и 18 минути. Това изпитание 
дава възможност на експлоатационния персонал да разбере реалното време на 
разряд на акумулаторната батерия на СБ и да се увери, че получаването на 
захранване от друг източник е достатъчно. Времето на разряд е резултат от 
програмата за модернизация на UPS системите и акумулаторните батерии. 

 
Това допълнително електрозахранване осигурява повече възможности за 
гарантиране захранването с електричество. Изпитанието, извършено с реален 
товар, е точна оценка на потенциала за електрозахранване, подобрило е 
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уменията на експлоатационния персонал и е валидирало аварийните 
инструкции. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

17  ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
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3.2(б) Добра практика: Усъвършенстване на РЩУ по време на модернизирането 

на СКУ 
 

Предвидено е резервният щит за управление (РЩУ) да се използва в случай на 
неработоспособност на блочния щит за управление (БЩУ) за спиране и 
привеждане на блока в студено състояние и поддържане на студеното и 
подкритично състояние. За тази цел, според първоначалния проект, единствено 
компоненти на СБ са могли да бъдат контролирани и управлявани от това 
съоръжение. 

 
След модернизацията на системите за управление в режим на нормална 
експлоатация и подмяната им с компютъризирани системи, на РЩУ е 
инсталирана работна станция на КИУС. По този начин операторите на РЩУ имат 
достъп до допълнителната оперативна информация за състоянието на 
оборудването на блока, радиационната обстановка на блока и на площадката, 
радиационния контрол върху изхвърлянията през вентилационните тръби и 
условията на средата във важни технологични помещения. 

 
Функцията “Soft control” на инсталираната работна станция дава възможност да 
се контролира оборудването на системите за нормална експлоатация, когато е 
необходимо. Тази функция позволява пълноценно използване на наличното 
оборудване във всички режими на експлоатация на блока, когато не е възможен 
достъп до БЩУ. 

 
По време на нормална експлоатация персоналът няма права за управление и тя се 
използва единствено като информационна система по време на регламентни 
проверки, превключвания и изпитания, извършвани от РЩУ. 

 
В аварийна ситуация управлението на системите за нормална експлоатация се 
разрешава чрез въвеждане на специална парола за достъп. 

 
Възможността за пълен контрол и управление в реално време позволява 
извършването на действия, които не са включени в обхвата на СБ, пренос на 
борни разтвори, поддържане на оптимален ВХР, наличие на технологичен 
процес за непълна мощност, вследствие на което се избягва повтарянето на 
термоцикли, водещо до загуба на ценен ресурс на оборудването. 

 
За ядрените централи, планиращи модернизиране на СКУ, може да е полезно да 
се разгледа включването на гореспоменатото усъвършенстване в обхвата на 
обновяването. 
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3.3.  ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ 
 
 

3.3(1)  Проблем:   Системата за механично филтриране на трапни води и 
системата за временно съхраняване на течни отпадъци се експлоатират извън 
проектното им предназначение и инструкциите за експлоатация не отразяват 
това. 

 
Централата е увеличила капацитета за съхраняване на течните радиоактивни 
отпадъци от 3 бака по 300 m3 всеки, като е добавила 4 бака по 746 m3 всеки.  
Централата е намалила генерираните количества трапни води и в периода 2007-
2012 г. течните отпадъци, временно съхранявани в централата, са намалени чрез 
прехвърляне на значително повече течни радиоактивни отпадъци към ДПРАО 
спрямо тези, генерирани на блокове 5 и 6. 

 
Централата търси техническо решение за кондициониране на твърдите частици, 
отложени в отстойника.  Методът SiAl, приложен в АЕЦ Дуковани, е анализиран 
от централата, но продуктът от прилагането му не може да бъде директно (без 
допълнително кондициониране) приет от ДПРАО.  Подготвя се технология за 
изгаряне, тя може да бъде решение за окончателно отстраняване на твърди 
частици. Докато това не се изясни, централата възнамерява да експлоатира тази 
система в настоящото и състояние. 

 
Независимо от това, беше отбелязано следното по отношение на 
експлоатационните условия на системите за механично филтриране на трапни 
води (TR20) и системата за временно съхраняване на течни отпадъци (TW): 

 
−  Нивото на твърдата фаза в отстойника 0TR20B01 е извън нормалните 

граници. Съответната експлоатационна процедура не съдържа действия, 
които трябва да бъдат предприети в тази ситуация. Проблемът е известен от 
10 години. Отстойникът, в първоначалния проект, е имал система "Монжус" 
за отстраняване на твърдата фаза, но тя никога не е била използвана, защото 
не е налична технология за кондициониране на шлама. 

 

−   Обемът на бак 0TR20B01 е около 130 m3, шламът заема около 110 m3. 
Това означава, че бак 0TR20B01 и последващите механични филтри не 
премахват твърди частици, защото твърдите частици напускат бакa поради 
преливане, а след това, с противотоковата отмивка, се пренасят обратно от 
филтрите към същия бак. Масовият разход и размерите на твърдите частици, 
които не се задържат от филтъра, не са определени. 

 

−  Централата заяви, че през последните две години система TR20 работи в 
състояние на "равновесие", но проследяване на наличните данни за честотата 
на противотоковите отмивки на филтрите не е изпълнявано. 

 

−  Общото количество на шлама в общите системи на блокове 5 и 6 е около 150 
m3. Скоростта на отлагане на твърди частици не е определяна напоследък.  
Твърдите частици се пренасят чрез система за изпаряване. Това би могло да 
доведе до блокиране на регулатора за ниво на изпарителя и да възпрепятства 
топлообмена в долната му част. 

 

−  След изпарение, твърдите частици се смесват в долните части на изпарителя с 
борна киселина и соли и се съхраняват в баци 01TW50B02,03,04, 
предназначени за съхранение на течни радиоактивни отпадъци. В тези баци 
се наблюдава нежелано явление на втвърдяване. 
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−  През юни 2012 г. баци 01TW50B02,03,04 съдържат 716 m3 течна фаза и 689 m3 

втвърдена фаза. През януари 2009 г. твърдата фаза в тези баци е била 804 m3.  
Тези количества се определят чрез оглед; по-точно измерване с лазер е 
извършено в един бак през януари 2011 г. Установено е бавно намаляване на 
твърдата фаза, присъстваща в два от баците, и не е имало промяна в 
количеството на твърдата фаза в третия. Четвъртият бак остава празен. 

 

−  Наличието на тази твърда фаза в тези баци в момента не е отразено в 
експлоатационните инструкции за тези системи. 

 

−  Въпреки че наличието на твърда фаза е описано накратко в ОАБ, няма 
обосновка или анализ на рисковете и последствията. 

 
Високо-концентрираните соли в твърда фаза може да доведе до нехомогенна 
концентрация на хлориди и сулфати с риск от корозия за стената от неръждаема 
стомана на баците за съхранение на радиоактивни отпадъци.  Това не е отразено в 
инструкциите за експлоатация и дългосрочната стабилност при сегашния 
експлоатационен режим на система TR20 е под въпрос. 

 
Препоръка: Централата трябва да обоснове настоящия метод на експлоатация на 
системите за механично очистване на трапни води и временно съхранение на течни 
отпадъци и да го отрази в експлоатационните инструкции. 

 
Документи на МААЕ: 

 
SSR-2/2 

 
5.18.  Преработката и съхранението на радиоактивни отпадъци трябва да бъдат строго 
контролирани по начин, който е в съответствие с изискванията за управление на 
радиоактивни отпадъци преди погребване. 

 
NS-G-2.4 

 
6.26. Експлоатиращата организация е небходимо да осигури разработването на 
експлоатационни инструкции и процедури, които: 
- да съответстват на проектните основи и предназначение, и 
- да предоставят достатъчно информация, за да може лицето, на което е възложено да 

извършва дейността, да прави това без пряк надзор. 
 

6.42.  Необходимо е надзорната програмата да гарантира, че важните за безопасността 
компоненти продължават да функционират в съответствие с първоначалните проектни 
основи и предназначение и може да включва ... обратна връзка от експлоатационен 
опит. 

 
WS-G-6.1. 

 
6.74. Необходимо е да се разработят инструкции за управление и експлоатация на 
хранилището ... Всяко отклонение от одобрените инструкции за експлоатация следва да 
бъде обосновано и влиянието му върху безопасността да бъде определено. 

 
NS-G-2.14 

 
3.5. Основните отговорности на операторите на БЩУ са да експлоатират централата и 
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нейните системи в съответствие с проектните предназначения и инструкции за 
експлоатация. 

 
NS-G-2.10 

 
8.3.  Актуализиране на документацията на централата.  Периодичната проверка на 
безопасността (ППБ) и съответните коригиращи мерки и/или повишаване на 
безопасността, неизменно ще наложат промени в документацията на централата. Ето 
защо, организацията, експлоатираща централата, трябва да актуализира цялата 
документация на централата, в това число например, ОАБ, експлоатационните и 
ремонтните инструкции и материалите за обучение, за да отразяват резултатите от 
ППБ. 

 
Действия, предприети от централата: 

 
В централата беше извършен  задълбочен анализ на препоръката. Беше взето решение 
за възстановяване на проектното състояние на системата за механично очистване на 
трапните води. 

 
Във връзка с изпълнението на това решение са изготвени и изпълнени програми за 
обследване на състоянието на отделни елементи от системата за механично филтриране 
на трапни води. Определени са и са изпълнени коригиращи мерки, както следва: 

 
–  Извършени са необходимите дейности и са въведени в експлоатация 

допълнителни съоръжения, свързани с бак отстойника 0TR20B01. Тези 
съоръжения предоставят възможност за транспортиране на шлам от 
0TR20B01 към други резервоари за временно съхраняване или в 
специализираното предприятие за преработка на РАО. 

 

–  В рамките на техническо решение № 4544, “Промяна на измервателен канал 
за контрол нивото на шлам в 0TR20B01”, е монтиран нов датчик, изпълнени 
са необходимите дейности по проверка и настройка на показанията и е 
възстановена сигнализацията на ПУ (пулт за управление). 

 

–  Изготвени са програми за инспекция на механични филтри и до момента е 
инспектиран един филтър. За този филтър е изпълнено техническо решение 
“Монтиране на отсекателни арматури на тръбопровода за хидроразтоварване 
на спец. канализация и първични вентили на пробоотборите на вход на 
механични филтри 0TR30N01,02”. Ревизия на втория филтър, както и 
изпълнение на горепосоченото техническото решение, са планирани през 
междуремонтния период на ПГР 2014 г. за 5 и 6 блок. 

 

–  Въведен е допълнителен контрол на химичните показатели (измерване на 
прозрачност на вход и изход). Резултатите показаха, че системата изпълнява 
своите проектни функции. 

 
В отговор на препоръката на екипа на OSART е изготвена нова редакция на 
“Инструкция по експлоатация на система за очистване на трапни води (СВО-3)". 
Проведено е обучение на оперативния персонал по извършените изменения в 
инструкциите по експлоатация (ИЕ). 

 
Относно обследване на баци 0TW50B02, 03 и 04 предназначени за съхранение на течни 
радиоактивни отпадъци: 

 
–  Извършен е металоконтрол на резервоарите за временно съхранение на кубов 
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остатък (КО). Резултатите показват отсъствие на индикации за проблеми с 
основния метал, от който са изградени резервоарите. 

 

–  Изготвена е нова редакция на “Инструкция по експлоатация на хранилище за 
временно съхранение на течни радиоактивни отпадъци” № 
30.РАО.TW.ИЕ.31. Включено е изискване в ИЕ за периодичен комисионен 
оглед на резервоарите за временно съхранение на КО. 

 

–  Изпълнено е Техническо решение № 4526 за “Изграждане на тръбопровод за 
промиване на линията за подаване на КО от 0TM50B01-04 към СП 
РАО и монтиране на предпазни парапети на резервоарите”. 

 

–  Изпълнен е допълнителен анализ на състоянието и експлоатацията на 
резервоарите за временно съхранение на КО като част от "Привеждане отчета 
за анализ на безопасността (ОАБ) в съответствие с актуалното състояние на 
блокове 5 и 6 на АЕЦ 'Козлодуй'". 

 

–  Резултатите от анализа показват, че системата за временно съхранение на КО 
се експлоатира в съответствие с изискванията на съвременните нормативно-
технически документи. 

 

–  Якостните проверочни пресмятания доказват, че проектът на системата 
съответства на проектните якостни критерии съгласно изискванията на 
действащите НТД. 

 
Въз основа на описаните по-горе мерки централата гарантира, че проектните условия 
относно работата на системата са възстановени и потвърждава, че системата се 
експлоатира в съответствие с изискванията на проекта. 

 
Планираните по-нататъшни действия целят реализирането на проектно изменение, за да 
се осигури начин за третиране на натрупаните шлам и сорбенти.  Изготвено е 
техническо задание на тема:   “Проектиране, изграждане, доставка и монтаж на система 
за извличане и транспортиране на шлам и сорбенти от СК-3”, включено е в 
инвестиционната програма на дружеството. 

 
Последващата утилизация на натрупаните шламове и сорбенти ще се осъществи 
съвместно от АЕЦ “Козлодуй” и Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" (ДП 
“РАО”). 

 
Коментари на МААЕ: 

 
Централата е изпълнила редица дейности по системи TR и TW, за да обоснове 
настоящия режим на експлоатация и да обезпечи този начин на работа: 

 
–  Детайлен безразрушителен контрол на работещите баци от система TW, 

използвайки свободния бак като референтен, за да се установи всеки дефект в 
материала на баците, произтичащ от настоящия режим на експлоатация. По 
този начин е доказано, че баците не са засегнати. 

 

–  Висящият сигнал на фасадката за повишено ниво в бак 0TR20B01 е изчистен 
след подмяна на дефектирал датчик за ниво и функционалността на 
фасадката е възстановена. 

 

–  Актуализиране на експлоатационните инструкции и обучение на операторите 
върху тези инструкции. 

 

–  Други дейности, като пробоотбор на шлама, възстановяване проходимостта 
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на тръбопроводи, инспекция на филтри и осигуряване на по-добро 
оборудване за контрол. 

 
Отчетът за анализ на безопасността (ОАБ) на централата е актуализиран и отразява и 
обосновава настоящия експлоатационен режим на системи TR и TW. Това включва 
текущото състояние на оборудването, обосновка за начина на експлоатация, 
включително постулирани откази и съответните мерки, предприемани спрямо тези 
откази. Понастоящем, актуализираният ОАБ изисква периодично извършване на 
безразрушителен контрол, за да се потвърждава отсъствието на неблагоприятни 
ефекти върху баците, произтичащи от текущия начин на експлоатация. 
Експлоатационните инструкции са актуализирани, за да отразят измененията в ОАБ. 

 
Централата е обосновала текущия метод на експлоатация на тези системи и това е 
отразено в експлоатационните инструкции. 
Освен това, централата е: 

 
–  Включила в инвестиционната си програма мерки за намаляване на 

натрупаната твърда фаза в системи TR и TW. 
 

–  Сключила договор с Westinghouse за обновяване на системите, свързани със 
СК-3, което ще позволи по-добър мониторинг, включително проследяване на 
тенденции в работата на системите за преработване на течни отпадъци и 
ранно установяване на неблагоприятни тенденции с цел своевременно 
реагиране. 

 
Заключение: Проблемът е разрешен 
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3.4.  ОПЕРАТИВНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
 
3.4 (1) Проблем Въпреки комплексната програма за обходи на обходчици и съвместни 

обходи с ръководители, не всички дефекти се докладват. 
 

По време на обходи в централата са наблюдавани следните недокладвани дефекти: 
 

−  В задната част на помещение (6AK041/2) на капаците на кабелен кораб 
липсват закопчалките. 

 

−  На клапан 6TQ32S30 има значителни борни отлагания около щока и върху 
капака на клапана. 

 

−  Малки течове на масло 
 

– На помпа 5SU91D31 и прилежащия клапан SU19PO7P1. 
 

– От клапан 6TQ33S01. 
 

– На пода между ДГ 5GX и прилежащ обратен клапан, като вследствие на 
това се събира масло 

 
−  Дренажният приямък в помещение 6QF21D03,04 съдържа множество чужди 

тела, които частично и значително блокират филтрите на смукателните тръби 
на помпата, използвана за дрениране на този приямък. 

 

−  Входната врата към помещение C214 „Продувка на ПГ” не може да се затвори 
добре поради опиране на долния край на вратата в пода. Освен това, 
уплътненията на вратата са повредени. Вероятно, дефектът присъства от 
известно време. 

 

−  Липсват маркировка и въртоци на клапани на импулсни линейни на 
смукателния и изпускателния клапан на помпа 5SU91D61. 

 

−  Липсват маркировки на помпи 5UX21D01, D02 и помпи 5UX31D01, D02. 
 

−  Повредена маркировка на клапан 6RL42S03. 
 

−  Липсва индикаторът за положение на 5VF11S05 (клапан, свързан с 
безопасността). 

 

−  В МЗ на блок 5, в близост до 5RN53D01 липсва част от парапета. 
 

−  В МЗ на блок 5, в близост до 5RW52D11 - има информационна табела, 
поставена по неподходящ начин, представляваща опасност за главите на хората. 

 

−  5RL52D01 – има спукана заварка между двигателя и подложката на винта за 
регулиране на положението. 

 

−  5RL51D01 – липсва винт за регулиране на положението на двигателя. 
 

−  При обходи следните дефекти не бяха отбелязани от обходчика 
 

– На питателна помпа 6SA52 не бяха маркирани шест първични клапана на 
измервателни импулсни линии. 

 

– На помпа 6RW52D21 имаше теч от уплътнението на вала. Липсваше 
табела за наличен дефект. На съседната помпа 6RW52D11 имаше подобен 
дефект и табела. 

 

– Бетонният таван над клапан 6RQ62S02 се руши и отломките падат върху 
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съседна  греда от конструкцията. 
−  При разговор с ръководството на Направление Експлоатация, те обясниха, че 

причината за тези отклонения от изискваните стандарти е, че обходчиците се 
нуждаят от допълнително обучение, за да се засили спазването на стандарта. 

 
Без своевременно докладване на дребни дефекти, за да се позволи навременно 
отстраняване, поради натрупването им или тяхното задълбочаване, способността на 
оборудването да изпълнява проектните си функции може да се влоши. 

 
Предложение: Централата следва да потърси възможност за повишаване изискванията 
към ръководителите и персонала, по отношение докладването на всички дефекти. 

 
 

Документи на МААЕ: 
 

SSR-2/2 
 

Оборудването с влошено състояние (поради течове, корозия, хлабави части или 
повредена топлоизолация, например) трябва своевременно да бъде обозначено, 
докладвано и поправено. 

 
NS-G-2.14 

 
4.34. Необходимо е обходчиците да извършват редовни обходи, за да отразяват 
съществуващи и възможни проблеми, свързани с оборудване, и условия, които биха 
могли да повлияят функционирането на оборудването. 

 
4.35. Те трябва да отбелязват оборудването, чието състояние се влошава, и факторите, 
оказващи влияние върху условията на заобикалящата среда, като водни и маслени 
течове, изгорели осветителни тела и промени в температурата на помещението или 
чистотата на въздуха. Всички отбелязани проблеми по оборудването следва да се 
съобщават своевременно на операторите на БЩУ и да се предприемат коригиращи 
мерки. 

 
4.36. Фактори, които нормално трябва да бъдат отбелязвани от 
оперативния персонал, са: 

 
−  Всяко влошаване на материалното състояние, корозия, теч от компоненти, отлагане 

на борна киселина, прекомерни вибрации, нетипичен шум, несъответстваща 
маркировка, чужди тела и недостатъци, изискващи ремонт или друго действие; 

 
Действия, предприети от централата: 

 
След анализ на констатираните слабости в обходите на оперативния персонал (ОП) 
бяха определени две основни области за подобрение и изпълнени съответни 
коригиращи мерки: 

 
1.    Подобряване на уменията на оперативния персонал за откриване и докладване 
на несъответствия и забележки към състоянието на оборудването. 

 

−  Оптимизирани са маршрутите за обходи (обхват, времетраене, брой в 
рамките на една смяна), за да се осигури възможност за по-качествени 
обходи от оперативния персонал. 

 

−  Проведено е извънредно обучение на оперативния персонал върху 
изпълнението на административните инструкции за поддържане на 
експлоатационния ред и експлоатационното състояние на оборудването, 
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помещенията и районите и върху  Инструкцията по качество 
"Поддържане на експлоатационния ред и експлоатационното състояние 
на оборудването в ЕП-2”. 

 

−  Разработен е интерактивен учебен материал за повишаване на качеството 
на обходите на оперативния персонал. Материалът обхваща целия процес 
на извършване на обходи (подготовка за обход, преглед на маршрута, 
проверка на личните предпазни средства (ЛПС), примерни дефекти, 
забележки и несъответствия, съответната маркировка по място, 
докладване на установени несъответствия, регистрация в ИС ОЕД 
(информационна система “Организация на експлоатационната дейност”). 

 

−  Проведено е обучение на целия оперативен персонал по 
новоразработения интерактивен учебен материал. 

 

−  Направен е преглед на ефективността на действащата система за 
докладване на проблеми с маркировката и са приложени мерки за 
нейното опростяване и ускоряване на коригиращите мерки. Изготвена е и 
е въведена в действие унифицирана електронна форма на табелката за 
маркиране на дефекти и забележки. 

 
2. Наставничество на ръководния персонал в направление “Експлоатация” над 
оперативния персонал при извършване на обходи.  Ясно определяне и 
затвърждаване на очакванията на ръководството. Преглед и анализ на постигнатите 
резултати. 

 
Още преди OSART мисията, в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД се извършват съвместни 

обходи на ръководителите с оперативния персонал на секторите с цел контрол на 
начина на извършване на обходи по утвърдените маршрути на персонала, 
установяване на слаби места (грешки) при провеждането им, както и обучение. 
Допълнително: 

 

−  Разработен е нов чеклист за регистриране на резултатите от съвместните 
обходи, изцяло насочен към отразяване изпълнението на операторите - 
регистриране на недостатъци. 

 

−  Ръководителите на сектори (РС) всеки месец предават резултатите от 
съвместните обходи с оперативния персонал на ГТ ОЕД (главен технолог 
организация на експлоатационната дейност). 

 

−  ГТ ОЕД обобщава резултатите от обходите и набелязва коригиращи 
мерки. 

 

−  От януари 2014 г., с цел независим вътрешен одит е разширена системата 
за вътрешни проверки в направление “Експлоатация”. Регламентирани са 
и са въведени допълнително така наречените “смесени обходи” - РС 
прави съвместен обход по рутинен маршрут на друг сектор със 
съответния обходчик. 

 

−  В длъжностните инструкции на началник смяна (НС) е регламентирано 
конкретно задължение да контролират периодично качеството на 
обходите, извършвани от обходчиците. 

 

−  От април 2014 г., с цел оптимизиране на процеса и утвърждаването му 
като постоянна практика, е променен правилникът на направление 
“Експлоатация”.  Ръководните екипи в н-е “Експлоатация”, по време на 
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месечните отчитания на дейностите по сектори, разглеждат резултатите 
от съвместните обходи с оперативния персонал и изготвят отчети, в които 
се включва преглед и обобщаване на констатираните недостатъци от 
извършените съвместни обходи. На оперативните съвещания на н-е 
“Експлоатация” се извършва преглед на отчетите за проведените 
съвместни обходи на всички сектори и се набелязват коригиращи мерки. 

 
 
 
 
 
 
 

Коментари на МААЕ: 
 
Централата е анализирала проблема с докладването на дефекти от страна на 
обходчиците, в резултат на което е разработила детайлна програма за подобрение. 

 
Програмата включва: 

 
−  Обучение на всички оператори в областта на стандартите и очакванията. След 

приключване на това обучение, то е включено в първоначалното и 
поддържащото обучение на обходчици. 

 

−  По-кратки и с по-малка честота обходи с цел подобряване на качеството им. 
 

−  Анализ на качеството на обходите, което включва коригиращи мерки. Този 
анализ идентифицира както систематични грешки, така и проблеми в 
индивидуалното изпълнение. Способства предприемането на необходимите 
коригиращи мерки. 

 

−  Подобряване качеството на съвместните обходи, включително въвеждане на 
междуведомствени съвместни обходи. 
Тези съвместни обходи осигуряват информацията за изпълнението, спрямо 
ясно определени критерии, която се използва за контролиране качеството на 
обходите, извършвани от обходчици. 

 
При обходите в СК, реакторни отделения и машинна зала, броят недокладвани 
дефекти показва, че мерките, предприети от ръководството на н-е “Експлоатация”, са 
били ефективни. 

 
Заключение: Проблемът е разрешен 
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3.7.     УПРАВЛЕНИЕ НА АВАРИЙНИ УСЛОВИЯ 
 

3.7 (1) Проблем: Липсват ръководства за управление на тежки аварии (РУТА) за 
условия на отворен реактор или за басейни за отработило гориво. 

 
Налични са РУТА за работа на мощност и за някои условия на спрян реактор, 
както и аварийни експлоатационни инструкции за басейните за отработило 
гориво, които централата вече е разработила и внедрила. 

 
Необходимостта от разработване на допълнителни инструкции за експлоатация на 
басейните за отработило гориво и за условия на отворен реактор е отчетена от 
ръководството на централата и е стартирана работна програма.  Разработено е ТЗ 
за анализ на аварии в басейните за отработило гориво и ще се проведе проучване 
през 2013 г. Резултатите ще могат да бъдат използвани като база за разработване 
на РУТА. 

 
За условия на отворен реактор, в момента централата провежда обучение на 
персонала по нови симптомно ориентирани инструкции, които разглеждат 
действия, изисквани при надпроектни аварии. Тези инструкции ще бъдат въведени 
в началото на 2013 г. 

 
−  По време на интервюта беше обяснено, че не съществуват РУТА за условия 

на отворен реактор или за експлоатацията на басейните за отработило 
гориво. 

 
Без РУТА за всички условия, защитата в дълбочина в условия на тежка авария 
може да се окаже неефективна за контролиране на изхвърлянията на 
радиоактивни материали в околната среда в случай на тежка авария. 

 
Препоръка: Централата следва да разработи и въведе РУТА за условия на отворен 
реактор и за басейните за отработило гориво; 

 
Документи на МААЕ: 

 
SSR-2/2 

 
5.9. Мерките за управление на аварии трябва да осигуряват на оперативния персонал 
съответните системи и инженерна поддръжка по отношение надпроектни аварии. Тези 
мерки …трябва да засягат действията, които се изискват след надпроектни аварии, 
включително тежки аварии. 

 
NS-G-2-15 

 
2.16. Тежки аварии могат да възникнат също в условия на спрян реактор. 

 
В РУТА трябва да се отчетат всички специфични проблеми, обуславяни от 
конфигурации със спрян реактор и мащабна ремонтна дейност, като отворен 
транспортен люк на хермозоната. 

 
Потенциалната повреда на отработилото гориво в корпуса на реактора, както и в 
басейните за отработило гориво, или в хранилище е необходимо също да бъде отчетена 
в ръководството за управление на аварии. Поради честите мащабни ремонтни дейности 
по време на планирани спирания на реактора, приоритет в ръководството за управление 
на аварии трябва да бъде безопасността на персонала. 

 
NS-G-2-15 
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2.17. Необходимо е управлението на тежки аварии да обхваща всички 
режими на експлоатация на централата. 

 
 

Действия, предприети от централата: 
 

АЕЦ "Козлодуй" ЕАД” е планирала и разработва РУТА с обхват състояние на 
разуплътнен реактор и БОК. 

 
Дейностите се изпълняват в съответствие със специално разработената „Програма за 
въвеждане и поддръжка на ръководства за управление на тежки аварии (РУТА) на 
спрян реактор и БОК на 5 и 6 блок на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД”. 

 
В обхвата програмата са включени процесите на разработване, проверка, верификация, 
валидация, обучение на операторите и въвеждане в експлоатация на комплект РУТА на 
спрян реактор и БОК, покриващи следните състояния на централата: 

 

•  студен и разуплътнен реактор; 
 

•  презарядка; 
 

Към момента вече са разработени 5 броя ръководства за спрян реактор и БОК (виж 
списъка по-долу). Определени са входните условия от СОАИ за спрян реактор и за БОК 
към РУТА на спрян реактор и БОК на база съществуващите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД 
измерителни канали, способни да издържат условията на тежка авария както и на база 
на извършените до момента технически изменения в Проекта, позволяващи 
реализацията на подаването на топлоносител към реактора и към БОК по време на 
гореспоменатите режими на експлоатация. Примери за такива изменения в Проекта на 5 
и 6 блок са следните: захранване на секции СТ-3 от мобилни ДГ, прехвърлянето на 
захранването на арматурите на хидроакумулаторите от II към I категория. 

 
Списък на разработените РУТА за спрян ректор и БОК: 

 
1) РУТА – БМП "Ръководство за управление на тежки аварии в БМП (Басейн мокра 
презарядка) при спрян блок" 

 

2) РУТА – 0.0 "Ръководство за управление на тежки аварии при пълно обезточване на 
спрян блок" 

 

3) РУТА – YC "Ръководство за управление на тежки аварии в разуплътнен 
реактор" 

 

4) РУТА – БОК "Ръководство за управление на тежки аварии в БОК(Басейн за 
отлежаване на касетите" 

 

5) РУТА – ХА "Ръководство за управление на тежки аварии в херметичния обем при 
спрян блок" 

 
За аналитична обосновка на комплекта РУТА за спрян ректор и БОК са използвани 
детерминистичните анализи в рамките на ВАБ ниво 2 за 5 и 6 блок. Във ВАБ ниво 2 са 
анализирани всички състояния на блока, включително процесите във БОК, поведението 
на системите и блока като цяло; действията на операторите; развитието на отделните 
сценарии за тежки аварии, категориите изхвърляния, неопределеността и 
чувствителността на резултатите.  Поръчани са допълнително консервативни 
термохидравлични анализи на външен изпълнител с тема: „Анализ на процесите при 
тежка авария в БОК на блокове 5 и 6 на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”. В рамките на анализите 
бяха изследвани процесите на тежка повреда на горивото в БОК и свързаните с тях 
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явления и физически условия в херметичната конструкция при следните 
експлоатационни режими на АЕЦ:  състоянията на студен и разуплътнен реактор и 
презареждане на горивото, което включва и разуплътнено състояние на реактора. 

 
Въз основа на тези анализи ще бъдат разработени Техническите обосновки на РУТА за 
спрян реактор и БОК. Те обхващат условията и критериите за преход от СОАИ към 
РУТА за спрян ректор и БОК, критичните времена за изпълнение на основните и 
алтернативни защитни операторски действия и условията за изпълнение на 
предвидените защитни или смекчаващи действия. 

 
Напредъкът по изпълнението на "Програмата за въвеждане и поддържане на 
Ръководства за управление на тежки аварии (РУТА) за спрян реактор и БОК за блокове 
5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД" се докладва на АЯР като част от контрола върху 
изпълнението на Националния план за действие на България във връзка с Европейските 
стрес тестове. 

 
Коментари на МААЕ: 

 
Централата разполага с програма за разработване и внедряване на РУТА за условия на 
разуплътнен реактор и басейни за отлежаване на касетите. Това включва специфичен 
термо-хидравличен анализ за тежка авария в басейните за отлежаване на касетите на 
блокове 5 и 6. Някои от първоначално определените срокове за тази програма са се 
оказали оптимистични поради особения характер на тези ръководства. 

 
Въпреки това, след първоначално определените в програмата срокове, са разработени 
РУТА за условия на разуплътнен реактор и басейни за отлежаване на касетите. С цел 
своевременно завършване на РУТА за басейните за отлежаване на касетите, централата 
ги е разработила преди пълното завършване на термо-хидравличния анализ. В тези 
РУТА са отчетени достъпните до момента данни от анализа с възможност за по-
нататъшни промени, ако се налагат такива след приключване на анализа през ноември 
2014 г. 

 
В момента централата разполага с подробна програма, според която РУТА ще бъдат 
завършени в края на 2014 г. и внедрени през май 2015 г., за когато се планира 
приключване на съответното обучение. Това е в съответствие и с "Националния план за 
действие" на България, свързан с "Европейския стрес тест". 

 
Заключение: Достатъчен напредък до момента. 
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4.  РЕМОНТ 
 

4.1.     ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ 
 

Централата прилага по-широко тълкуване на термина „повторни ремонти”: брой на 
работните наряди за едно и също оборудване през отчетния период (3 месеца). В много 
случаи през дадения период са провеждани различни ремонтни дейности на едно и 
също оборудване, като те не са повторение на работи поради недостатъци при 
изпълнението. По този начин стойността на показателя за количеството повторни 
ремонти се оказва сравнително висока. Освен това, зададената първоначално през 2010 
г. гранична стойност на показателя за самооценка „повторни ремонти”, е надвишена. 
Екипът поощрява централата да коригира граничната стойност на показателя за 
самооценка „повторни ремонти” до едно правилно, представително ниво, и да 
продължи да проследява повторните ремонти и да определя причините за тях. 

 
Пределната стойност за показателя за самооценка във връзка със съотношението между 
коригиращи ремонти и всички други ремонти понастоящем е 30%. Централата се 
окуражава да зададе целева стойност и допуски при отклоненията за този показател за 
самооценка на базата на методи за оптимизиране. 

 
Преди приемане-предаване на работните смени, експлоатационният персонал винаги 
инструктира ремонтния персонал за мерките за безопасност на работното място. 
Подготовката на работното място за ремонт се проверява съвместно от 
експлоатационния и ремонтния персонал преди откриване на наряда. Екипът поощрява 
Централата да стимулира общуване чрез задаване на въпроси между обходчиците и 
ремонтните екипи (напр. при инструктажа по мерките за безопасност, приемане и 
предаване на работното място, и своевременно идентифициране на недостатъците по 
оборудването). 

 
4.2.     РЕМОНТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ 

 
Няма административен контрол на артикулите в помещението за инструменти към 
работилницата в КЗ.  Екипът поощрява Централата да обезпечи система за регистрация 
на запасите и потребностите в „мръсна” работилница, за да се избегне липса  на 
прибори и инструменти, необходими за спешен ремонт на конструкции, системи и 
компоненти по време на планов годишен ремонт. 

 
В зона за съхранение № 6 беше използван неодобрен списък на измервателни прибори. 
Използването на такива неодобрени документи е неподходящо за контрола на 
оборудването за измерване и изпитване, за да се проследи неговото калибриране и 
точност. Екипът насърчава централата да коригира тази ситуация. 

 
4.3.     РЕМОНТНИ ПРОГРАМИ 

 
В централата се прилага метода за измерване на ударните импулси (SPM) за ранна 
оценка на състоянието на търкалящи се лагери на помпи и на вентилаторите на  
вентилационни, климатизационни и отоплителни системи; с цел откриване на подобни 
дефекти и удължаване експлоатационния срок на лагерите.  Осемдесет процента (80%) 
от признаците за недостатъци по лагерите могат да се отстранят като просто се добави 
необходимото количество смазка. От въвеждането в централата на метода на ударните 
импулси (SPM) по обхванатото от метода оборудване случаи на повредени търкалящи 
се лагери досега няма. 
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Дейностите по техническо обслужване по състояние на оборудването като се използват 
метода за измерване на ударните импулси помага за оптимизиране на планирането на 
ремонта. 

 
Методът за измерване на ударните импулси (SPM) е спомогнал за намаляване до нула 
на броя забавените работи по вентилационните системи във и извън хермозоната, 
помпите на системите за безопасност, както и всички помпи в машинна зала през  2011 
г. и 2012 г. 

 
Екипът призна това за добро изпълнение. 

 
4.4.     ПРОЦЕДУРИ, ЗАПИСИ И ИСТОРИЯ 

 
В някои случаи съдържанието и форматът на ремонтните процедури не дават 
подходящи насоки за правилното изпълнение и надзора на ремонтните работи. Екипът 
направи предложение по този въпрос. 

 
4.5.     ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ 

 
Дребните недостатъци в практиките на ремонтния персонал влошават ефективността на 
работата (напр. не всички инструменти и резервни части са занесени на работното 
място при започване на работата, не се използват най-подходящите инструменти за 
натягане на болтови съединения; прекомерно почистване с химикали; не винаги 
правилно се използват процедурите за следване на рутинни стъпки; дребни отклонения 
при ограждане на работното място). Екипът насърчава централата да подобри 
практиките на ремонтния персонал. 

 
4.6.     ТЕХНИЧЕСКО И ЕКСПЛОАТАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА ОБОРУДВАНЕТО 

 
Състоянието на материалите на някои електрически кабели и свързаните компоненти не 
отговаря на изискванията. Екипът направи предложение в тази връзка. 

 
4.8.     РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ 

 
Екипът насърчава централата да обръща повече внимание върху запазване целостта на 
опаковката на всички резервни части и материали до крайното им назначение в 
централата. Това се отнася по-специално за резервни части за оборудването, важно за 
безопасността (напр. графитни уплътнения, кабели на електронни конектори). 

 
В централата се използва цветно маркиране на етикетите за резервни части и 
материали, в зависимост от тяхната важност за безопасността. Екипът оцени тази 
система като добра практика. 
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ПОДРОБНИ КОНСТАТАЦИИ ЗА ОБЛАСТ РЕМОНТ 
 
4.4.  ПРОЦЕДУРИ, ЗАПИСИ И ИСТОРИЯ 

 
4.4(1) Проблем: В някои случаи съдържанието и форматът на ремонтните процедури не 

дават подходящи насоки за правилното изпълнение и надзора на ремонтните 
работи. 

 
Ръководството на направление “Ремонт” е установило наличие на някои 
недостатъци в инструкциите, напр.: ремонтните карти с общ формат не отчитат в 
достатъчна степен техническите особености на оборудването и неговото 
значение за безопасността. През последните две години ръководството на 
ремонта е предприело коригиращи действия, които са довели до създаване на 100 
нови инструкции и издаване на 150 нови редакции на инструкции. 
Все пак, екипът установи следните недостатъци: 

 

−  В ремонтните процедури за периодично техническо обслужване и ремонт 
съществуват недостатъци като например: 

 
– Липсва основна стъпка в списъка от операции за техническо обслужване на 

противопожарна помпа. 
 
– Операционната карта за периодично техническо обслужване на двигателя на 

кондензната помпа съдържа някои неприложими към конкретната задача стъпки. 
Причина за това е, че се използва един и същ формат на операционна карта за 
оборудване от подобен тип/група. 

 
– Инструкцията за периодично техническо обслужване на помпа в ХВО не 

съдържа средства за управление (напр. посочване на конкретен инструмент), с 
които да се предотврати пренатягане на болтовете на гъвкавото съединение. 

 
−  Работниците и техните наблюдаващи пропуснаха да забележат някои 

недостатъци по време на техническото обслужване на вентилатори от 
вентилационни, климатични и отоплителни системи (напр. ръждясал лагер, 
липсващи болтове, забравени във вентилатора болтове, напукани ремъци, ръжда 
и повреда при гъвкавата връзка към изходящия въздуховод), и при техническото 
обслужване на охлаждаща помпа за продувката на парогенератора (излишно 
количество смазка по лагерите на помпата; пропуск да се монтира обратно 
защитната решетка на оста на помпата). 

 
Излишна работа с документи за полагане на ненужни подписи по време на 
извършване на работата беше съпроводена с прекъсвания и отклоняване на 
вниманието от действителния обем работи, а също и с удължаване на 
времетраенето им. 

 
Повечето формуляри за техническо обслужване и ремонт (ремонтни карти) 
изискват да се впише името на изпълнителя и/или контролиращия, и разписване 
на всяка стъпка, което заема по-голямата част от мястото върху операционната 
карта, като не остава достатъчно празно място за отбелязване на недостатъците, 
забелязани по време на работата. 

 
−  Липсва списък за напомняне на основните въпроси, които  при предварителния 

инструктаж да винаги се поставят и на които се отговаря, за да се спомогне за по-
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ефективна подготовка изпълнението на ремонтните работи, независимо, че 
Инструкция №40 дава основните теми, които да се засегнат по време на 
инструктажа преди техническо обслужване и ремонт. 

 

−  Недостатъци в ремонтната инструкция бяха коренната причина за събития, 
довели до аварийно спиране на турбината и сработване на системата за аварийна 
защита на реактора през март 2010 г.  Програмата за техническо обслужване на 
шкафа с релейна защита не съдържаше достатъчно подробности за извършване 
на инспектирането. В инструкцията липсва отчетен документ с критерии за 
приемливост на електрическия привод на БРУ-А. 

Недостатъците в ремонтните инструкции могат да доведат до неподходящи 
ремонтни практики, което може да доведат до ненадеждност или дефекти на 
конструкции, системи и компоненти. 

 
Предложение: Централата следва да обмисли коригиране на недостатъци в ремонтните 
инструкции. 

 
Документи на МААЕ: 

 
SSR-2/2 
8.3. Експлоатиращата организация трябва да разработи процедури за всички ремонти… 
Тези процедури трябва да бъдат изготвяни, проверявани и изменяни при необходимост. 

 
NS-G-2.6 

 
4.23. Процедурите и документите, свързани с работата, следва да определят 
предварителните условия и да дават ясни инструкции за работата, която ще се 
извършва, и следва да се използват, за се гарантира, че работата се извършва в 
съответствие със стратегията, политиките и програмите на централата. 

 
Процедурите и документите, свързани с работата, следва да бъдат технически точни, да 
са валидирани, верифицирани и утвърдени по съответния начин, и периодически следва 
да се преразглеждат.  При изготвянето на работните инструкции следва да се вземат 
предвид човешките фактори и принципа ALARA (да се поддръжа толкова ниски дози, 
колкото е разумно достижимо). 

 
5.8. Информацията, която се съдържа в процедурата, следва да бъде представена стъпка 
по стъпка, в логически ред. Всички препратки и връзки с други процедури, имащи 
отношение по темата, следва внимателно да се разгледат и да се проверят. Степента на 
детайлизиране следва да е такава, че лицето, което изпълнява работата, да може да 
следва процедурата без допълнителни насоки или надзор. 

 
5.9.  Съдържанието и формата на една типична процедура следва да бъдат в 
съответствие с установените изисквания за осигуряване на качеството. Следователно, в 
общия случай съдържанието би трябвало да включва: 

 
(f)  Специални предпазни мерки:  всички специални процедури по безопасност, като 
специални мерки за радиационна защита, закрепване или отстраняване на хлабави 
детайли, както и всякакъв необходим контрол на материалите (например, несъвместими 
смазки или химикали) и условията на заобикалящата среда. 

 
(g) Специални инструменти и оборудване: списък на всички специални инструменти, 
установки и оборудване, необходими за извършване на работата. 

 
(h)  Справочна литература:  списък на приложимите части от справочни документи, с 
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които може да е необходимо да се направи справка, като документи, съдържащи 
основополагащи данни, графики от изпитания и калибриране, чертежи, разпечатки, 
сборници с инструкции, ръководства, приложими кодове и стандарти, снимков 
материал и описания на макети. 

 
(i)  Текстова част на инструкцията:  постъпково описание на работата, в което се 
посочват всякакви промени в радиологичните или други условия в хода на работата. 
При избрани стъпки, може да се изиска работниците да впишат имената или 
инициалите си, с което се потвърждава задоволителното приключване на 
предхождащата стъпка или стъпки, върху процедурата или върху приложен контролен 
лист. 

 
(j) Контролни точки при проверка: избрани точки в работната последователност, в 
които компетентно лице следва да направи проверка за целите на контрола върху 
качеството или друг вид проверка, съгласно изискванията на регулаторния орган. 
Работата не може да продължи по-нататък, докато не се извърши и документира тази 
проверка. 

 
(k) Въвеждане в работа: действията и проверките, необходими за възстановяване 
работоспособността на оборудването или системата след удостоверяване от страна на 
отговорното лице, че задачата е изпълнена. 

 

Трябва да бъдат посочени съответните независими проверки и критерии за приемане. 
Тези критерии трябва да включват коректно възстановяване и адекватно съблюдаване 
на инструкции, както и потвърждаване на работоспособността на системата (напр., 
потвърждаване компановката на клапан). 

 
Действия, предприети от централата: 

 
Извършен е анализ за установяване на причините за недостатъците в ремонтните 
инструкции. Установени са важните причини за проблемите, например: инструкции, 
създадени по стари форми и изисквания; липса на контрол на качеството на 
инструкциите; последните не са достатъчно удобни за ползване; неподходящо 
комбиниране на документи; липсват възможности за получаване на обратна връзка; 
новите практики не се добавят своевременно; инструкциите не са отчели промените в 
оборудването вследствие модификации или подмяна с ново. 

 
В периода 2013-2014 г. е разработен и одобрен документ, озаглавен "График за 
подготовка на работните документи, необходими за регулиране на ремонтните 
дейности в Направление "Ремонт". В съответствие с този График, всички дейности по 
внасяне на изменения и/или разработване на нови работни документи, регламентиращи 
ремонтната дейност в Направление "Ремонт" са извършени. 

 
Приключени са дейностите по оптимизиране на формата и съдържанието на 
ремонтните карти за ТО и Р на оборудване и съоръжения.  Бяха внесени необходимите 
промени в Инструкция по качество "Разработване на инструкции за дейности по 
техническо обслужване и ремонт".  Тези промени се отнасят до новите изисквания по 
отношение формата и съдържанието на ремонтните карти. Въведена е в действие нова 
редакция от 04.04.2013 г. 

 
Внесени са необходимите изменения в инструкции за ТО и Р (карти за ремонт), 
касаещи използването на динамометричните ключове, в съответствие с „График за 
разработване на необходимите работни документи, регламентиращи ремонтната 
дейност в направление "Р" през 2013 и 2014 г.”. 
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Проверени са инструкции за ТО и Р (ремонтни карти) и са внесени необходимите 
изменения, касаещи изискванията за непопадане на чужди тела в отворено за ТО и Р 
оборудване, в съответствие с „Графика за разработване на необходимите работни 
документи, регламентиращи ремонтната дейност в направление "Р" през 2013 и 2014 
г.”. 

 
Коментари на МААЕ: 

 
Централата е анализирала щателно проблема с ремонтните инструкции и е установила 
основните причини за проблемите.   Изготвена е стратегия за проверка и редакция, при 
необходимост, на всички ремонтните инструкции. Изисква се всички инструкции да 
бъдат проверявани и редактирани с периодичност минимум три години.   Към момента, 
действащите инструкции наброяват 431, като само 18 от тях все още предстои да бъдат 
преработени съгласно новите изисквания.   Годишно се регистрира график за 
актуализиране на ремонтната документация.  По време на проверката в област "Ремонт" 
са идентифицирани само седем инструкции, чието преразглеждане и актуализиране 
изостава от графика. 

 
Персоналът на АЕЦ и този на външните изпълнители са запознати с измененията в 
инструкциите по различен начин – инструктажи преди работа, обучение, самостоятелно 
запознаване с инструкциите и наблюдения на площадката от отговорници по ремонта и 
ръководители. 

 
Назначено е конкретно лице за координиране и отчитане на дейностите, свързани с 
ремонтните инструкции, а контролът върху съдържанието на ремонтните инструкции е 
подобрен. 
Прилага се непрекъснат мониторинг от страна на контролиращия и ръководния 
персонал, като се обръща особено внимание върху съответствието на процедурите и 
попълването на отчетните форми за ремонт и др. 

 
В направление „Ремонт” са разработени и показатели за самооценка, които пряко или 
косвено да следят ефективността на ремонтните инструкции: процент на ремонтни 
работи по време на ПГР, за които е разработена ремонтна документация (включително 
ремонтни инструкции) и повторни работи върху същото оборудване три месеца след 
плановия годишен ремонт.    Все пак, новите показатели за самооценка са въведени през 
настоящата година, поради което към момента не могат да бъдат определени 
тенденциите в развитието им. 

 
Заключение: Проблемът е разрешен 
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4.6.  СЪСТОЯНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ 
 

4.6(1) Проблем: Състоянието на материалите на някои електрически кабели и 
компонентите към тях не отговаря на действащите в централата изисквания. 

 
Централата е констатирала недостатъци по електрическите кабели. Като 
коригиращи мерки, централата е изготвила технически спецификации за 
ремонтна програма, която да бъде реализирана от изпълнител.  Освен това, 
ремонтният персонал на централата е отстранил повече от 
200 несъответствия по кабели 
през 2012 г. 
Въпреки това, екипът констатира следните недостатъци по кабели и съответните 
електрически  компоненти: 

 

 
−  дефектирал кабел на кран е ремонтиран посредством неутвърден метод – кран 

UQ21E03 в помещение ХВ116; 
 

−  електрически кабели в контакт с горещ тръбопровод – напр. кабелен кораб 
минава през топлоизолацията на тръбопровод 6TG13W01- всас на 6TG13D01; 

 

−  кабели без опори – напр. в помещение 5A121; 
 

−  топлоизолационни панели на кабелен кораб липсват или са повредени – напр. 
силови кабели в кабелен кораб пред 5А123/1, кабелни лавици в коридор 
5А121; 

 

−  неукрепени, незатворени капаци на кабелен кораб – напр. в помещение 
5А123/5А121; 

 

−  кабели нетрасирани в кабелен кораб – напр. над 6UT30S21, над 6UT30S13, в 
помещение 6А107; 

 

−  кабели извън кабелния кораб – например: до нишата на 5VF30/60; пред нишата 
на 6VF30/60, до стената; 

 

−  неизолирани прекъснати краища на кабел – например в коридор 5AЭ506, 
нарушени накрайници на обсадна тръба (кабелно трасе) до UB63N01,02; 

 

−  кабелни кутии неизолирани и немаркирани – в близост до шкаф 5VQ13XK01; 
 

−  неуплътнени кабелни проходки – напр. 6TL27S115; 
 

−  повреден кабел на електрически уред в зона за съхранение – склад 201, зона за 
съхранение №7, работна станция Еnerpac № 23; 

 

−  електрически кабел на двигателя на охлаждаща помпа за продувката на 
парогенератора не e уплътнен в метална тръба с остри ръбове - напр. 2RY30D01-
D; 

 

−  клемни кутии с неуплътнени кабелни проходки – напр. 5UL29D01, 
съединителна кутия на 6VF27S05; 

 

−  липсващи кабелни уплътнения – напр. 5VF40S02, 5TK21M02; 
 

−  няколко напукани или липсващи пластмасови капачки на тръбни кабелни 
канали с малък диаметър в цех ХВО. 

 

Без да се отстранят недостатъците по електрическите кабели, се излага на 
опасност работоспособността на конструкции, системи и компоненти, а в 
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централата е налице риск от електрически удар. 
 

Предложение: Централата следва да обмисли подобряване техническото и 
експлоатационно състояние на електрическите кабели и прилежащите им компоненти. 

 

Документи на МААЕ: 
 

SSR-2/2 
 

7.10.  Трябва да се въведат административни лостове за контрол, за да се обезпечи 
поддържането на работните помещения и оборудване … Оборудване, чието състояние е 
влошено (например поради течове, петна от корозия, хлабави части или повредена 
топлинна изолация,) трябва своевременно да се идентифицира, докладва и 
отремонтира. 

 
NS-G-2.6 

 
2.1 Програмата за ремонт на една атомна електроцентрала следва да обхване всички 
превантивни и коригиращи мерки, административни и технически, които са 
необходими за откриване и намаляване влошаването на функциониращите КСК, или за 
възстановяване до приемливо ниво на изпълнението на проектните функции на 
отказали КСК. Целта на ремонтната дейност е също така да повиши надеждността на 
оборудването. Обхватът на ремонтните дейности включва обслужване, основен ремонт, 
ремонт и подмяна на части, и често, според целесъобразността, изпитание, калибриране 
и проверка. 

 
2.7. Експлоатиращата организация следва да контролира работата или състоянието на 
КСК, в съответствие с целите, които си е поставила, за да гарантира в подходяща 
степен способността на КСК да изпълняват проектните си функции.  Такива цели 
следва да бъдат съизмерими с безопасността и, когато това е възможно, следва да се 
отчете експлоатационния опит в отрасъла. Когато работата или състоянието на дадена 
КСК не отговаря на установените цели, следва да се предприемат подходящи 
коригиращи мерки. 

 
INSAG 12 

 
3.3.9. Съвършенство при експлоатацията, 116. Принцип: При сегашната и бъдещата 
експлоатация на АЕЦ, съвършенство в експлоатацията се постига чрез:  повишаване на 
културата на безопасност и защитата в дълбочина; подобряване на работа на персонала; 
поддържане на отлично състояние на материалите и отлична работа на оборудването. 

 
Действия, предприети от централата: 

 
Централата е проучила детайлно причините за незадоволителното материално 
състояние на кабелите и е установила основните причини, като недостатъчен контрол 
при извършване на дейности с кабели, недостатъчно внимание спрямо състоянието на 
кабелите по време на обходи, използване на неутвърдени практики при полагане на 
кабели и др. Предприети са коригиращи мерки за предотвратяване появата на нови 
несъответствия, свързани с кабели. 

 
Следните дейности за подобряване материалното състояние на електрически кабели са 
изпълнени: 

 
−  Направени са обходи на помещения за записване на забележките по 

експлоатационното състояние на електрическите кабели и са направени снимки. 
Установените забележки са записани в специално разработена база данни; 
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−  Въз основа на тази база данни е разработена програма (съдържаща 
краткосрочни и дългосрочни действия), която е влязла в сила на 05.04.2013 
г., със заглавие „Програма за подобряване материалното състояние на 
електрически кабели в ЕП-2”; 

 

−  Краткосрочните дейности за подобряване на материалното състояние и 
функционалността на електрическите кабели в ЕП-2 в рамките на тази програма 
са изпълнени; 

 

−  Организирано е изпълнението на дългосрочните дейности; 
−  Напредъкът по изпълнение на Програмата се докладва на всеки 2 (две) седмици 

и изпълнението на програмата продължава. 
 

Коментари на МААЕ: 
 

Централата е анализирала проблема със състоянието на кабелите и е установила 
основните причини. Изпълнители и служители на централата са разработили нови 
планове за качество относно дейности, свързани с кабели.   Определени са точки за 
контрол при дейности с кабели, с което да се гарантира, че дейностите се осъществяват 
по подходящ начин. 

 
Извършени са системни обходи, при които са установени около 3500 забележки по 
кабели. Разработена е програма със срок на действие три години за подобряване 
експлоатационното състояние на кабели. До провеждането на последващата мисия, 
около 80% от случаите са разрешени, а оставащите 20% трябва да бъдат приключени до 
края на следващата година. Програмата ще бъде актуализирана ежегодно. 

 
Персоналът на централата е запознат с новите очаквания по отношение 
идентифицирането на несъответствия по кабели посредством обучение и е разработен 
чеклист за улесняване идентифицирането на несъответствия по кабели. 

 
Централата демонстрира, че не са установени забележки по новоположените кабели, 
което свидетелства за подобряването на работните практики за полагане на кабели. 

 
През интервал от две седмици, направление „Ремонт” отчита пред ръководството на 
централата напредъка по отстраняване забележките, свързани със състоянието на 
кабелите. 

 
При направения обход в централата стана очевидно значителното подобрение в 
състоянието на кабелите, като беше забелязана само една проходка с липсващо 
уплътнение. 

 
Заключение: Достатъчен напредък до момента. 
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4.8.     РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ 
 

4.8(a) Добра практика: Цветно маркиране на етикети за резервни части и материали 
 

Етикетите с баркод на резервните части и материали, заскладени в централния склад и в 
складовете на работилниците в централата са оцветени различно в зависимост от 
значението им за безопасността.  Чрез цветното маркиране се прави ясно разграничение 
между резервните части и материали, които изискват специално внимание (т.е. 
резервни части и материали предназначени за конструкции, системи и компоненти  
(КСК), важни за безопасността, или такива с ограничен срок на годност) и тези, които 
не са важни за безопасността, или нямат специални изисквания. 

 
В централата се използват следните цветови баркод етикети: 

 
 

ЧЕРВЕН: 
 

-    резервни части за КСК, важни за безопасността; 
 

-  химически продукти за оборудването по І-ви контур, 
оборудване от системи за безопасността, и свързани с 
безопасността системи за нормална експлоатация, които 
отговарят на нормите за съдържание на халогени и сяра 
(масла, смазки, разтворители, реагенти и т.н.). 

 
СИН: 

 
резервни части и химически продукти с ограничен срок на 
годност, напр., гумени изделия – О-пръстени, ремъци, 
уплътнения; графитни прокладки; набивки; химически 
продукти – греси, обезмаслители, ръждопреобразуватели, 
лепила и др. 

 
 
 

ЗЕЛЕН: 
 

химически продукти, които не отговарят на нормите за 
съдържание на халогени и сяра за оборудването по І-ви 
контур, но са в нормите за съдържание на халогени и сяра 
при използването им за оборудването по ІІ-ри контур. 

 
бял цвят                                          всички останали резервни части 

 
 

 
Информация за срока на годност, осигурена от производителя за артикули с ограничен 
срок на годност, се записва в системата за управление на складовете. 

 
Информация за срока на годност се указва на синия етикет, който се поставя на тези 
резервни части и материали при заскладяване. В резултат, насипните материали се 
надписват при разпределение за употреба. Например, смазките, които се закупуват в 
големи контейнери се раздават на ремонтния персонал в тенекиени кутии, които се 
надписват по подобен начин. 
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Тази система за управление на складове намалява риска от използване на неподходящи 
резервни части и материали при оборудване, важно за безопасността, като 
същевременно привлича вниманието върху резервните части и материали с ограничен 
срок на годност. 

 
Използването на цветно маркирани етикети може лесно да се приложи с 
незначителни разходи. 
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5.  ИНЖЕНЕРНО ОСИГУРЯВАНЕ 
 

5.1.     ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ 
 

Направление "Инженерно осигуряване (ИО)" е добре организирано и притежава високо 
квалифициран персонал.  Самооценка се извършва на индивидуално ниво. Все пак, не 
съществува пълен набор показатели за самооценка за всички нива на отговорност на 
направление ИО, което би позволило на ръководството да осъществява адекватен 
контрол и самооценка по сектори и групи. Екипът направи предложение по този 
въпрос. 

 
5.2.      ПРОГРАМА ЗА НАДЗОР 

 
Дизелгенераторите се изпитват всеки месец, като продължителността на изпитанието е 
не по-малко от 30 минути, а на всеки три месеца продължителността на изпитанието е 
не по-малко от 1 час. Веднъж годишно се провеждат пълномащабни функционални 
изпитания без товар и изпитания с различен товар, включително работа на 100%. 
Продължителността е не е по-малка от 30 минути след пълното стабилизиране на 
параметрите. Общата продължителност на това изпитване е около 12 часа. 

 
Международният опит показва, че изпитанията за издръжливост  могат да предоставят 
на централите допълнителна информация за надеждността на аварийните 
дизелгенератори. След Фукушима се смята, че този тип информация е важна. Екипът 
насърчава централата да провежда дългосрочни изпитания за издръжливост на 
дизелгенераторите с подходяща периодичност. 

 
5.3.     СИСТЕМА ЗА ПРОЕКТНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЦЕНТРАЛАТА 

 
Процесът е внедрен добре и отговорностите са определени. Когато се осъществява 
техническо решение, в началото на процеса всички ръководители на структурните 
звена, които ще бъдат засегнати от изменението в централата определят кои документи 
трябва да бъдат актуализирани. Това намалява риска някои документи да не бъдат 
актуализирани навреме и да останат с несъответстващо качество. Екипът счита това за 
добро изпълнение. 

 
Централата има да осъществява голяма инвестиционна програма, удължаване срока на 
експлоатация, повишаване топлинната мощност на блоковете, изпълнение на мерките 
по стрес-тестовете и т.н. В тези дейности процесът за изменения в централата има 
съществена роля и е важно да се гарантира ефикасността му. Екипът насърчава 
централата да въведе показатели за самооценка относно процеса за проектни изменения 
в централата. 

 
5.4.     УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВНАТА ЗОНА НА РЕАКТОРА (РЕАКТОРЕН 
ИНЖЕНЕРИНГ) 

 
Централата е разработила независим контрол за верифициране обогатяването на 
свежото гориво на площадката. Екипът определи това като добра практика. 
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ПОДРОБНИ КОНСТАТАЦИИ В ИНЖЕНЕРНО ОСИГУРЯВАНЕ 

 
 

5.1        ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ 
 
 
 

5.1(1) Проблем: Целите на направление “Инженерно осигуряване” (ИО) не са 
обвързани с показатели за самооценка, които биха позволили на ръководството 
да осъществява контрол и да се извършва самооценка по сектори и групи. 

 
Направление ИО определя своите цели ежегодно, но те не са измерими и само 
няколко от показателите за самооценка са свързани с тези цели. 

 
−  Ръководството на направление ИО разпределя надолу целите, поставени на 

корпоративно ниво. Въпреки това, няма конкретни показатели за самооценка 
за всички отговорности в рамките на ИО. 

 

−  Ръководството на ИО не прави периодичен преглед на напредъка по своите 
цели, тъй като те не са измерими. Пример за неизмерима цел е: “Всички 
документи трябва да бъдат актуализирани”. 

 
−  Няма показатели за самооценка, отнасящи се за процеса на внасяне на 

изменения в централата. 
 

−  Три интервюта с различни представители на персонала в ИО потвърдиха, че 
самооценката на ниво сектор и на ниво група не е задължителна. 

 

−  Не съществуват показатели за самооценка на ниво “Сектор” и на ниво “Група”. 
 

Корпоративните цели определят очакванията от страна на ръководството към 
служителите. Ако ръководителите не изясняват корпоративните цели по 
разбираем начин до нивата на секторите и групите, то те няма да бъдат разбрани 
и е възможно фокусът да не попадне върху областите, важни за безопасността, 
които имат нужда от подобрение. 

 
Предложение: Направление “Инженерно осигуряване” следва да разгледа въвеждането 
на показатели за самооценка, свързани с целите им, които ще позволят на 
ръководството да осъществява контрол и самооценка. 

 
Документи на МААЕ: 

 
GS-R-3 

 
6.2. Висшето ръководство и ръководствата на всички други равнища в организацията 
трябва да извършват самооценка, за да оценяват ефективността на работата. 

 
NS-G-2.4 

 
3.20.  “Ръководството на централата следва да разработи крайни и междинни цели, 
които да подкрепят и допълват установените корпоративни цели.  Крайните и 
междинните цели на централата следва да бъдат съизмерими с очакванията на 
ръководството на експлоатиращата организация и следва да включват основните 



ИНЖЕНЕРНО ОСИГУРЯВАНЕ 44  

области за изпълнение от плана и областите, за които се приема, че имат нужда от 
подобрение. Подходящи крайни и междинни цели следва да бъдат възприети в 
отделните звена, които да са в подкрепа на целите на ръководството на централата. 
Междинните и крайните цели на всяко звено следва да бъдат координирани между 
звената, за да има съответствие между тях, взаимно да се подкрепят и да отразяват 
приоритетите на ръководството”. 

 
3.21.  “Където е приложимо, крайните и междинните цели на всички ръководни нива 
следва да са измерими и изложени така, че да позволяват измерване на напредъка и 
ясно определяне на постигнатото. Те би трябвало да са стимулиращи, реалистични и 
фокусирани върху конкретни подобрения в работата и следва да бъдат ограничен брой, 
за да се избегне разпиляването на усилия в основни области. Следва да бъдат 
предадени, разбрани и подкрепени в рамките на организационното звено, което 
отговаря за тяхното изпълнение”. 

 
3.22. “Ръководството следва, на подходящото ниво, периодично да прави преглед на 
напредъка по отношение изпълнението на крайните и междинните цели. Следва да 
бъдат правени официални проверки по отношение на напредъка и резултатите 
периодични да бъдат съобщавани на персонала на експлоатиращата организация”. 

 
GS-G-3.5 

 
6.3.  Ръководителите обикновено осъществяват надзор и оценяват изпълнението на 
дейностите посредством ежедневните си дейности като преки ръководители. Други, по-
структурирани механизми, включват: 

 
(a) Наблюдение от преките ръководители: 

 
За да постигнат тези цели, преките ръководители и началници: 

 
—Следва да проучат тенденциите в показателите за самооценка; 

 
6.6. Входящата информация за самооценката на висшето ръководство следва да 
включва информация за: (a) Резултати и тенденции, свързани с безопасността, и 
показатели за самооценка; 

 
Действия, предприети от централата: 

 
С цел самооценка на основните дейности в направлението и на статуса на планираните 
и реално изпълнявани задачи, са разработени и въведени конкретни измерими 
показатели за самооценка по отношение на дейностите в направление „Инженерно 
Осигуряване”. 

 
"Методика за пресмятане и отчитане на показателите за самооценка в направление 
'Инженерно осигуряване'" бе разработена и одобрена. 

 
Публикувана е нова редакция на “Регламент за анализ на дейността на Направление 
ИО”, където е регламентиран процесът за отчитане и анализ на тези показатели. 

 
Резултати от изчисленията се въвеждат в “Бланка за отчитане и анализ на показател”, 
Приложение 1 от Методиката и се прилагат към тези анализи. 
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При незадоволително състояние или състояние, изискващо подобрение, се прави анализ 
на причините, довели до тези резултати.   След обсъждане с персонала, бяха 
разработени предложения за коригиращи мерки и бяха предприети действия, които да 
засегнат установените проблеми по конкретни процеси и дейности, както и да се 
предотвратят допълнителни проблеми. 

 

Коментари на МААЕ: 
 
След приключване на мисията OSART, в Направление “Инженерно осигуряване” са 
предприети съответните действия за разработване и прилагане на показатели за 
самооценка. 

 
Приложен е комплекс от шест конкретни показателя за самооценка, свързани с целите и 
основните дейности в Направление Инженерно осигуряване, включително проектните 
изменения в централата. Показателите за самооценка са измерими и редовно се 
сравняват с целевите стойности. Използват се за установяване на слабости и определяне 
на коригиращи действия за повишаване на ефективността в работата на Направление 
Инженерно осигуряване. Процесът е описан в “Методология за изчисляване и отчитане 
на показателите за самооценка в Направление 'ИО'”, от септември, 2013 г. Обратната 
връзка от експлоатационния опит за период от около девет месеца е била използвана и 
методиката е изменена през май, 2014 г. 

 
Разработването и прилагането на показателите за самооценка е довело до ефективен 
контрол и самооценка на основните дейности и подобряване на работата в Направление 
“Инженерно осигуряване”. 

 
Заключение: Проблемът е разрешен 
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5.4  УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИВОТО В АКТИВНАТА ЗОНА 
 
5.4(a)  Добра практика: Независими изпитания по отношение обогатяването на свежото 
гориво 

 
След 2009 г, всички доставки на свежо ядрено гориво в централата преминават 
гама-спектрометричен контрол за обогатяване по 235U. 

 
Измерванията се осъществяват в Хранилището за свежо ядрено гориво, за всяка 
топлоотделяща касета, непосредствено след приключването на стандартния 
входящ контрол. Целта на този допълнителен контрол е да се сравни 
декларираното в паспортите обогатяване с действително измереното, което 
гарантира че горивото е правилно проектирано и произведено в съответствие с 
проектните спецификации. 

 
Чувствителността на метода позволява установяване на отклонения в 
обогатяването на използваното в централата гориво с достатъчна надеждност. 
Фактически, тази проверка е крайният етап, в който би могло да се установи 
разлика между декларираното и действителното обогатяване преди зареждането 
на касетата в активната зона. 

 
Предотвратяването на зареждане на горивна касета с неправилно обогатяване, 
т.е. избягвайки възможността да се зареди касета свежо гориво с обогатяване 
4.3% вместо касета със свежо гориво от 3,98% или 3,53% обогатяване, спомага 
да се избегне непреднамерена критичност и проблеми с формата на флуенса и в 
значителна степен допринася за повишаване на  безопасността. 

 
Въпреки че системата за осигуряване на качеството (OK) за много АЕЦ 
гарантира, че свежото гориво от производителите удовлетворява определени 
изискания по отношение на нивата на обогатяване на горивото, инвеститорските 
разходи за това оборудване са ниски и то осигурява допълнителна бариера в 
активната зона да не бъде поставено гориво с погрешно обогатяване. 

 
Погрешно ниво на обогатяване на горивото обикновено се открива при 
пусковите изпитания и след това горивото трябва да бъде извадено. В този 
случай това може да се избегне преди да започне презареждането по време на 
ПГР, което също спестява и време. 
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6.  ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ОПИТ 
 

6.2.     ДОКЛАДВАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ОПИТ 
 

През 2012 г. е имало над 15 000 събития от ниско ниво, почти събития и други 
забележки, които се идентифицират в специална система „Забележки“ и се описват 
също като доклади за състоянието. Централата е въвела в действие система за 
идентифициране на неблагоприятни тенденции и определяне на коригиращи 
мероприятия. Екипът призна това за добро изпълнение. 

 
6.3.     ИЗТОЧНИЦИ НА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ОПИТ 

 
Съществува силен акцент върху централите с реактори тип ВВЕР като източник на 
информация, свързана с експлоатационен опит. Прекият информационен обмен с други 
атомни електроцентрали се осъществява добре с новата система за запитвания.  През 
2012 г. централата е изпратила 12 запитвания за информация чрез Московския център 
на WANO и е получила отговори с добро качество на запитванията си. Екипът призна 
това за добро изпълнение. 

 
6.4.  СКРИНИНГ НА ИНФОРМАЦИЯТА, СВЪРЗАНА С ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН 
ОПИТ 

 
Екипът наблюдава добре работеща система за скрийнинг на три нива, при която след 
първоначалния скрийнинг информацията се подлага на по-нататъшен скрийнинг от 
постоянна Комисия, където всички дейности на централата са добре представени. 
Третото ниво е Съветът по експлоатационен опит, който е консултативен орган към 
директор „Производство“. Екипът призна това за добро изпълнение. 

 
6.5.     АНАЛИЗ 

 
В централата анализът на коренните причини не винаги се извършва задълбочено и 
своевременно, така че да се предотврати повторяемост на събития, свързани с работата 
на персонала. Екипът на OSART мисията направи предложение в тази област. 
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ПОДРОБНИ КОНСТАТАЦИИ В ОБЛАСТ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ОПИТ 
 
 
6.5 АНАЛИЗ 

 
6.5 (1) Проблем: Анализът на коренните причини не винаги се извършва задълбочено и 

своевременно, така че да се предотврати повторяемост на събития, свързани с 
човешкото изпълнение. 

 
Централата извършва анализа на коренните причини на събития от 1-ва и 2-ра 
категория (значими събития) като използва основната ASSET методология с 
някои подобрения.  Въпреки че екипите за анализ на събития в централата са 
запознати с тази подобрена методология и разполагат с процедури и практики за 
нейното използване, екипът наблюдава следното по отношение анализа на 
събития от 1-ва и 2-ра категория: 

 
−  На 03.01.2012 г., температурата на лагера на подпитъчна помпа за охлаждане на 

първи контур на Блок 6 започва бързо да се повишава.   Обходчикът чува шум от 
помпата. Помпата е спряна и при ремонта й е намерена метална пружина (чуждо 
тяло). Пружината е от уплътнението на свързаната бустерна помпа, което 
ремонтният персонал подменя две години по-рано. Екипът наблюдава, че 
анализът на коренната причина не е засегнал възможността за наличие на 
подобен проблем, свързан с попадане на чуждо тяло в другите пет идентични 
помпи на Блокове 5 и 6. 

 

−  При събитието, описано по-горе, операторът спира помпата след 33 минути, 
въпреки рязкото покачване на температурата на маслото (макар и в рамките на 
експлоатационните предели) и шума от помпата.  Действията на операторите не 
са коментирани в анализа на коренната причина. 

 

−  През 2011 г., работата на персонала е причина за девет събития (от 53 случая). 
Седем са настъпили поради неадекватно използване на техники за намаляване на 
грешките. Поради ограничен обхват на кодовете, анализът на централата не се е 
разпрострял извън това да се определи конкретното средство за предотвратяване 
(например самопроверка) на това събитие.  Данните в отрасъла показват, че 
липсата на самопроверка е една от основните коренни причини при проблеми, 
свързани с работа на персонала. Екипът беше информиран, че централата 
планира да използва кодовете на WANO от 2013 г. 

 

−  При събитие от м. юли 2010 г., в корпуса на горивните дюзи на резервния дизел 
генератор на Блок 5 са открити пукнатини. Като способстващ фактор са 
идентифицирани липсващи инструкции от производителя, което е довело до 
липса на програма за подмяна на този компонент. Анализът на коренната 
причина е спрял до този способстващ фактор и не е идентифицирал коренната 
причина.  Централата потвърди, че в доклада от анализа на коренната причина, 
способстващият фактор всъщност е бил разглеждан като коренна причина. 

 

−  През 2011 г., работата на персонала е определена като коренна причина за 16% 
от събитията от 1-ва и 2-ра категория (значими събития). Това е много под 
средното ниво за отрасъла, което стандартно е 50-55%. 

 

−  При събитие от м. януари 2012 г. с подпитъчна помпа за охлаждане на първи 
контур, коренната причина е  недостатъците, свързани с инструкциите на 
производителя за оборудването. В събитието с аварийното спиране на TГ10 на 
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турбината и последващото сработване на аварийната защита на реактора през м. 
октомври 2012 г., инструкциите на производителя за оборудването са 
определени като способстващ фактор.   Въпреки това, анализът на коренната 
причина на събитието от м. октомври 2012 г. не прави никаква препратка към по-
ранното събитие, включващо сходна причина. Определянето на обхвата на 
коренната причина би било полезно, тъй като свързаните с оборудването 
проблеми са основни фактори за събитията в централата. 

 

−  Централата посочи, че в допълнение към методологията ASSET използват и 
диаграмата за събития и фактор-причинители (Event and Causal Factor charting). 
Тази методология, обаче, е използвана за последен път в централата преди 
повече от три години, при анализа на събитие “Непреднамерено изключване на 
6SC10D01” през м. април 2009 г. 

 

−  Очакването на Ръководството на централата за завършване на анализа на 
коренната причина на събития от 1-ва и 2-ра категория е в рамките на 30 дни. 
Наблюдавано бе, че през 2011 г., приблизително 1-5 събития от 2-ра категория 
месечно не спазват тази времева рамка. 

 
Без прецизно определяне на коренните причини за събитията, включващи работа на 
персонала, не може да се гарантира предотвратяване на повторяемостта на събитията. 

 
Предложение:  Централата следва да разгледа възможността за подсилване качеството 
на анализа на коренните причини, свързани с работа  на персонала, така че анализът да 
се извършва задълбочено и своевременно. 

 
Документи на МААЕ: 

 
SSR-2/2 

 
5.28, в част, „Събитията с важни последици за безопасността трябва да се анализират, 
за да се определят техните директни и коренни причини, в това число причини, 
свързани с проекта, експлоатацията и ремонта на оборудването или с човешки и 
организационни фактори.” 

 
NS-G-2.11 

 
4.3, в част, „Нивото на провеждания анализ следва да бъде съизмеримо с последиците 
от дадено събитие и с честотата на повтарящите се събития. Важните фактори, които 
могат да повлияят на размера на анализа могат да включват следното: 
- Дали сходно събитие се е случвало по-рано на същата централа” 

 
4.10, в част, „При анализа на събития следва да се използва една методика или 
комбинация от методики, за да се гарантира, че са идентифицирани съответните 
причини и способстващи фактори, което помага при разработването на ефективни 
коригиращи мероприятия.” 

 
Действия, предприети от централата: 

 
Въведено е изискване за независима проверка на качеството на анализа на събитията, 
като е разработен чек-лист. Бяха въведени изменения в процедурите за докладване и 
анализ на експлоатационни събития. 

 
Разработена е процедура за периодична проверка на резултатите от независимите 
проверки и последващи действия към гореспоменатите инструкции. 
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До въвеждане в действие на модул “Експлоатационен опит” в Информационната 
Система „Организация на Експлоатационната Дейност”, е въведена кодова 
номенклатура, базирана на кодировката за събития в съобщенията на WANO. За всеки 
завършен анализ на събития от 1-ва и 2-ра категория се определят всички приложими 
кодове, а тенденциите се използват при анализа на последващите събития от тези 
категории. Това е реализирано, като е въведено изискване в инструкцията за 
докладване и анализ на експлоатационните събития. 

 

Коментари на МААЕ: 
 

Предложението в тази област касае: 
1.  Своевременността при разследване на събития 
2.  Детайлността при разследване на събития 

 
След анализ на своевременността при разследване на събития, централата е изпълнила 
следните коригиращи мерки: 

 
−  Персоналът в екипа по експлоатационен опит има вече допълнителен експерт 

по анализ на коренните причини. Това позволява повече анализи да се 
провеждат паралелно, като събитията от Категория 1 (отчетни/съществени за 
безопасността), не оказват неблагоприятно въздействие върху сроковете за 
анализ на събитията от Категория 2 (неподлежащи на отчет/несъществени за 
безопасността). 

 

−  Срокът за анализ на събитие Категория 2 е увеличен от 30 дни, на 45 дни. Това 
е в съответствие с IAEA-TECDOC-1581 (където препоръката е до 60 дни). Това 
решение е взето, за да се запази качеството на анализа, като същевременно се 
спази срока за неговото завършване. 

 

−  Седмичните оперативки с Главния Инженер и отдел Експлоатационен опит 
вече включват проследяване на напредъка на анализите, както и на 
коригиращите действия. 

 
От показателите за самооценка в централата от доклади за събития Категория 2, 
приключени в предвидените срокове, може да се види тенденция за подобряване. Най-
голямото процентно изменение се дължи по-скоро на проверката на напредъка, 
отколкото на удължаването на срока за изпълнение. (За събитията от Категория 1, 
регулаторният орган изисква доклад в рамките на регламентирания 30-дневен срок). 
Въпреки че своевременността на анализа е значително подобрена и продължава да се 
подобрява, централата не е достигнала целта, която си е поставила. 

 
Въз основа на предложението от мисия OSART, централата е реализирала две основни 
промени за подобряване детайлността на анализите на събития. 

 
1. След приключване на анализ на събитие, вече се извършва проверка за 

контрол на качеството. Данните от тази проверка са корелационни и се 
използват за създаване на нов показател за самооценка. Този показател за 
самооценка все още не е част от показателите на централата, тъй като 
събраните дотук данни са недостатъчни, но ще бъде приет през 2015 г., 
когато ще могат да бъдат набелязани разумни цели. 

 

2.  Кодирането на събитията е подобрено, като е приета системата за кодиране на 
WANO. Приемането на тази система привежда кодирането на вътрешните 
събития в централата в съответствие с основния външен източник на обратна 
връзка от експлоатационен опит, идващ от WANO. Подобреното кодиране 
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значително е увеличило процента на откриване на пропуски в работата на 
персонала. 

 
Тези мерки са предназначени за контрол на детайлността на анализите на събития, с 
оглед избора на коригиращи действия, за да се подобри работата на централата в тази 
област. Поради относително краткото време, изминало от въвеждането на тези мерки, 
подобрения няма да бъдат реализирани, докато не се изпълнят коригиращи действия 
въз основа на този контрол. Тази ситуация се отразява също в показателя за 
самооценка за повтарящи се събития. Той показва подобрение в краткосрочен план, 
но, поради честотата на събитията, трябва да бъде анализиран за много по-дълъг 
период от време, за да покаже устойчиво подобрение в тази област, дължащо се на по-
задълбочения анализ на събитията. 

 
В допълнение към това, централата планира да приложи една добра практика на 
WANO от АЕЦ "Пакш" за проверка на повтарящи се събития, използвайки тяхната 
SOL методология (Безопасност чрез обучаваща се организация) – средство за 
детайлен анализ на конкретни събития. По този начин ще бъдат установени 
слабостите в първоначалния анализ на събития, което ще доведе до коригиращи 
мерки за подобряване анализа на събития. 
 
Заключение: Достатъчен напредък до момента. 
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7.  РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА 
 

7.2.     РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ ПРИ РАБОТА 
 

Програмата по радиационна защита се изпълнява добре в централата. Програмата за 
мониторинг на работното място е изчерпателна и преди работа на работниците се 
провежда съответния инструктаж. Зоните в контролираната зона, работилниците, 
помещенията за съхранение на инструменти и т.н. се поддържат много чисти и 
достъпът до тях е добре контролиран. Въпреки това, събитията с индивидуално 
замърсяване на изход от контролираната зона не винаги се докладват и анализират. 
Наблюдение  по управлението на радиоактивни отпадъци също показа неуместни 
практики.  Екипът предложи на централата да обмисли подсилване на практиките при 
замърсяване, за да сведе до минимум разпространението на замърсяване и риска от 
вътрешно замърсяване. 

 
7.3.     КОНТРОЛ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБЛЪЧВАНЕ 

 
От дълго време индивидуалното дозово натоварване на персонала в централата е 
значително под контролните нива на централата. Принципът АЛАРА се изпълнява и 
работниците разбират изискванията. 

 
Достатъчен на брой дозиметри са предоставени на работниците, но неутронни 
дозиметри не се предоставят за всички работници, работещи в неутронни полета. 
Екипът препоръча централата да извършва оценка на дозовото натоварване от 
неутронно облъчване и да разработи съответната процедура за тази оценка. 

 
В централата няма процедура как да се записват персоналното дозово натоварване  при 
екстремни ситуации. Екипът насърчава централата да разработи такава процедура. 

 
7.6.   ОСИГУРЯВАНЕ НА РАДИАЦИОННАТА ЗАЩИТА ПО ВРЕМЕ НА АВАРИЙНИ 
СИТУАЦИИ 

 
Процедурите за осигуряване на радиационната защита по време на аварийни ситуации 
добре описват ролите и отговорностите на персонала по радиационна защита. 
Резервираността на апаратура за радиационна защита е видна най-вече в областта на 
индивидуалните електронни дозиметри, тъй като голям брой от тях са на разположение 
на няколко места в централата. 

 
Автоматична система за аерологично сондиране (АСАС), проектирана, за да измерва 
параметрите на атмосферата във вертикален профил в случай на авария, бе определена 
като добра практика от екипа. 

 
Екипът отбеляза като добра практика месечната противоаварийна тренировка за 
реагиране при неочаквани ситуации, Ккоято се провежда за всяка смяна от сектор 
ОРДК. Основната цел на тези често провеждани месечни тренировки е да се подобри 
готовността на всички смени да реагират адекватно и да предприемат едни и същи 
действия в случай на определени аварийни ситуации. 
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ПОДРОБНИ КОНСТАТАЦИИ ПО РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА 
 
 
 

7.2.  РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ ПРИ РАБОТА 
 
7.2 (1) Проблем: Практиките за контрол на замърсяването в централата не винаги се 
прилагат ефективно. 

 
−  Събития с персонални замърсявания на изхода от контролираната зона не 

винаги се докладват и анализират. 
 

− Проверка на случаен принцип на един от трите монитора, които 
измерват повърхностното замърсяване на работниците, облечени в 
работни гащеризони, показа 161 случая на замърсяване от всичките 
2546 измервания, извършени през предходните 16 дни. Половината от 
тях бяха по бета замърсяване, а другата половина бяха нереални алфа 
замърсявания. 

 

− Подобна проверка на монитора, където работниците са съблечени, 
показа 234 случая на замърсяване от 2000 измервания, направени през 
предходните 16 дни.   Проверка на случаен принцип на 10 избрани 
резултата даде информация, че 9 от тях са причинени от нереално алфа 
замърсяване, а едно е причинено от бета замърсяване. 

 
−  Събитията с персонални замърсявания на порталните монитори на изхода от 

контролираната зона не са включени в списъка с производствените показатели. 
 

−  На монитора на главния портал е установено едно събитие с персонално 
повърхностно замърсяване от тази година. 

 

−  Инсталираните монитори за замърсяване на ръце и обувки в “Стаята за 
освежаващи напитки” В606 не измерва другите важни части от тялото на 
работниците като лице или цяло тяло и мониторът също така не е оборудван с 
физическа бариера, за да предотврати заобикаляне на монитора без измерване. 
Екипът беше информиран, че централата е решила да замени съществуващия 
монитор с такъв от подходящ вид. 

 

−  Бяха наблюдавани работници на мястото за събиране на радиоактивни 
отпадъци, помещение М124/2, които извършваха манипулации с чували, 
съдържащи радиоактивни отпадъци. 

 
– Три от чувалите бяха скъсани на различни места, което е предпоставка 

за вътрешно замърсяване.  Работниците не бяха екипирани с предпазни 
респиратори. 

 

– Когато работата беше приключена, измерването на повърхностното 
замърсяване на жълтото фолио, използвано за покриване на пода, не 
беше извършено правилно. Вместо уред за замърсяване, беше използван 
прибор за мощност на дозата. 

 
Контролът на замърсяването спомага за предотвратяването на 
разпространението на замърсяването към чистите места в контролираната зона, 
а също така помага да се сведе до минимум риска от вътрешно замърсяване. 

 
Предложение: Централата трябва да обмисли подсилване на практиките при 
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замърсяване, за да се сведе до минимум разпространението на замърсяване и риска от 
вътрешно замърсяване. 

 
Документи на МААЕ: 

 
GSR Част 3 

 
3.90. Регистрантите и лицензиантите: 

 
(d) Трябва да установят мерки … за контрол на разпространението на замърсяване; 

 

NS-G-2.7 
 

3.24. Основните цели на радиологичния мониторинг и надзор са: да се предостави 
информация за радиационните условия в централата и на конкретни места преди и по 
време на изпълнение на задача; да се гарантира, че обозначението на зоната остава в 
сила; и да се определи дали нивата на радиация и замърсяване са подходящи за 
непрекъсната работа в зоната. 

 
3.50. На места, където по време на работа има или може да възникне аерозолно или 
снемаемо повърхностно замърсяване, може да се наложи да се използват предпазни 
респираторни средства и следва да се предвидят такива. Защитното оборудване следва 
да отговаря на съответните технически спецификации в дозиметричния наряд, а всички 
административни процедури следва да бъдат спазени. 

 
NS-G-2.4 

 
5.20. За контрол на безопасното изпълнение по един ефективен и обективен начин, 
където е възможно и има смисъл, следва да се използват съответните измерими 
производствените показатели по безопасност. Тези показатели следва да дават 
възможност на висшето корпоративно ръководство да разпознае и реагира на слабости 
и ранно влошаване на показателите по управление на безопасността, които влизат в 
състава на другите показатели за икономическа ефективност. 

 
NS-G-2.7 

 
2.27. Превишаването на контролното ниво следва да предизвика бърза проверка на 
обстоятелствата, които са го предизвикали, за да се определят причините.  Следва да се 
извлекат подходящите поуки за бъдещата експлоатация и да се предприемат всякакви 
необходими допълнителни мерки за подобряване на настоящите мерки за защита. 

 
RS-G-1.1 

 
5.70. Контролните нива играят важна роля в програмите за мониторинг. … 
Контролните нива могат да бъдат установени с използване на фактически всякакви 
измерими величини, свързани с отделните лица или работната среда. Те трябва да бъдат 
определени от ръководството в своите програми по радиационна защита, като тяхната 
цел се явява улесняване на контрола на дейностите и дозовото натоварване. Ако те 
бъдат превишени, следва да бъде инициирана проверка на мерките по защита и 
безопасност и причините за превишаване на стойността. Такива проверки могат да 
доведат до въвеждане на допълнителни мерки за защита и безопасност. 

 
Действия, предприети от централата: 

 
Предложението за утвърждаване на практиките за контрол на радиоактивното 
замърсяване в АЕЦ “Козлодуй” беше обсъдено, анализирано и приложено в практиката 
на централата, както следва: При анализа на проблема бяха идентифицирани следните 
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причини за неговото съществуване: 
1. Редките случаи, при които е регистрирано вътрешно замърсяване на 

персонала, са довели до подценяване на риска от разпространение на 
радиоактивно замърсяване. 

 

2. Недостатъчни изисквания в процедурите по радиационна защита за 
изпълнение на определени дейности с риск от радиоактивно замърсяване. 

 

3.  Пропуски в обучението на персонала относно рисковете от разпространение 
на радиоактивното замърсяване. 

 

4.  Маркировката в контролираната зона, показваща изискванията за контрол на 
радиоактивното замърсяване, се нуждае от подобряване. 

Процедурите за контрол на радиоактивното замърсяване в други атомни 
електроцентрали бяха проучени, за да се определят правилните подходи за разрешаване 
на проблема. Освен това бяха проучени и мерките за решаване на подобни проблеми, 
посочени в база данни OSMIR. 

 
В резултат, бяха предприети следните мерки за разрешаване на проблема: 

 
−  Инструктажи на работниците от АЕЦ “Козлодуй” и външните 

организации, работещи в контролираната зона, относно рисковете от 
разпространение на радиоактивно замърсяване и мерките за неговото 
неразпространение; 

 

−  Обучение на оперативния персонал, отговарящ за радиационния 
контрол в контролираната зона; 

 

−  Направени са изменения в документа, определящ дейностите на 
оперативния персонал, отговарящ за радиационния контрол в 
контролираната зона, отнасящи се до засилване на контрола върху 
радиоактивното замърсяване на изхода от контролираната зона и анализ 
на случаите на замърсяване; 

 

−  Подобрена е маркировката, отразяваща местоположението на 
мониторите за контрол на замърсяването на ръце-крака и 
необходимостта от измерване с гама-монитори в контролираната зона; 

 

−  Засилени са изискванията към ръководния и инженерно-технически 
персонал, отговарящ за радиационната защита, относно извършването 
на периодични обходи в контролираната зона; 

 

−  Вече е изведена звукова и светлинна сигнализация на централен щит за 
радиационен контрол при сигнал „Замърсяване” от мониторите за 
контрол на повърхностно замърсяване тип RTM-860TS на изхода от 
контролираната зона; 

 

−  От месец април 2013 г., относителният брой на замърсяванията, 
регистрирани на изхода от контролираната зона, е въведен като 
показател за самооценка на ефективността на радиационната защита; 

 

−  Периодично се провеждат анализи на новия показател за самооценка от 
специализиран съвет, оглавяван от ръководител Управление 
"Безопасност". Набелязват се мерки за подобряване контрола на 
радиоактивното замърсяване; 

 

−  АЕЦ "Козлодуй" анализира ефективността на санитарните бариери, 
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използвани за неразпространение на радиоактивното замърсяване, и 
набеляза мерки за тяхното подобряване; 

 

−  АЕЦ "Козлодуй" анализира необходимостта от система за 
идентифициране на работниците, които преминават през мониторите за 
контрол на радиоактивното замърсяване на изход от контролираната 
зона, и планира нейното въвеждане; 

 
До момента, извън периода на ПГР, регистрираните замърсявания на мониторите на 
изход от контролираната зона са около 0,4 % от броя на посетилите контролираната 
зона в рамките на един календарен месец. По време на ПГР , регистрираните 
замърсявания са около 1%. 
В процес на изпълнение са следните мерки: 

 
•  Доставка на монитор за задължително измерване на повърхностно 

замърсяване на тяло в стаята за ободряващи напитки в контролираната 
зона (Б626); 

 

•  Подмяна на мониторите за повърхностно замърсяване на персонал след 
баните с нов тип с гама- и бета- детектори и модернизиране на 
съществуващите монитори преди баните. АЕЦ "Козлодуй" ще изгради 
система за идентификация на лицата и ще изведе работна станция на 
ЦЩРК за мониторинг и контрол на регистрирани замърсявания. 

 
Коментари на МААЕ: 

 
Централата е анализирала задълбочено практиките на замърсяване и е установила 
важните причини и коренната причина на проблема. В допълнение е направен 
сравнителен анализ с други централи. Това доведе до пълен набор от коригиращи 
мерки, основани на систематичен подход за разглеждане на проблема. Беше 
разработена дългосрочна стратегия за разрешаване на проблема и подобряване на 
практиките по радиационна защита. 

 
Въведените мерки могат да бъдат обобщени както следва: 

 

−  Допълнително обучение на персонала, отговорен за радиационната защита; 
 

−  Допълнително обучение на персонала на централата и външните организации 
преди ПГР; 

 

−  Подобрения на дозиметричния наряд за работа; 
 

−  Подобрения на инструктажите преди започване на работа, включвайки 
риска от повърхностно замърсяване и вътрешно облъчване; 

 

−  Подсилване на програмата за контрол на замърсяването; 
 

−  Анализ на разпределение на радионуклиди в контролираната зона; 
 

−  Подсилване на програмата за обследване на радиоактивното замърсяване на 
помещенията на контролираната зона; 

 

−  Закупуване и монтаж на допълнителни средства за мониторинг и повърхностно 
сканиращо устройство; 

 

−  Редактирана процедура за мониторинг при сортиране на РАО; 
 

−  Увеличена честота на обходите, които се извършват в контролираната зона от 
инженерен и ръководен персонал; 
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−  По-добра маркировка и използване на монитори за гама замърсяване на изхода от 
контролираната зона; 

 

−  Въвеждане на три допълнителни производствени показатели, свързани със 
случаите на замърсяване; 

 

−  Анализ на регистрираните случаи на замърсяване и подходящи коригиращи 
мерки; 

 

−  Намаляване на уставките на алармените нива на мониторите за замърсяване на 
изхода от контролираната зона. 

 

−  Подобрение на санитарните бариери. 
 
Централата има програма за въвеждане на допълнителни мерки чрез закупуване на 
допълнителни монитори за замърсяване за контрол на замърсяването на изход от 
контролираната зона. Въпреки че тези мерки са извън обсега на намерението на 
предложението на ОСАРТ, те ще повишат качеството на радиационния контрол. 

 
Централата демонстрира добри подобрения в относителен брой събития на 
замърсявания, като използва новите показатели, а обходът на централата потвърди 
ефективното приложение на коригиращи мерки. 

 
Заключение: Проблемът е разрешен 
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7.3.     КОНТРОЛ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБЛЪЧВАНЕ 
 

7.3(1) Проблем: Не се извършва оценка на неутронното дозово натоварване за всеки 
работещ в неутронни полета и централата не разполага с процедури за оценка на 
неутронно дозово натоварване. 

 
От дълго време дозовото натоварване на персонала, работещ в централата, е 
значително под допустимите норми. Въз основа на историческите данни, 
централата е решила да осигурява неутронни дозиметри само на избрани 
работници, а неутронното дозово натоварване на останалите работници, които 
не носят неутронни дозиметри, се приема като пренебрежимо ниско. Все пак, 
горепосочената оценка не би могла да е валидна за неочаквани работи или при 
промяна в радиационната обстановка. 

 
−  Неутронни дозиметри не са осигурени за всички лица, работещи в неутронни 

полета. 
 

−  За лицата, които не носят неутрони дозиметри, не се извършва оценка на 
дозовото натоварване. 

 

−  Не е налична процедура, регламентираща как да се оценява индивидуалното 
дозово натоварване от неутронно облъчване за лицата, които не носят неутронни 
дозиметри, и как то да се документира. 

 
Когато не се извършва оценка на индивидуалното дозово натоварване от всички 
видове лъчение, персоналното дозово натоварване не може да се определи с точност, 
за да се гарантира, че лицето не надвишава дозовите бюджети. 

 
Препоръка: Централата следва да извършва оценка на дозовото натоварване за 
неутронно лъчение и да разработи съответната процедура за тази оценка. 

 
Документи на МААЕ: 

 
GSR Част 3 

 
3.100.  За всеки работник, който обикновено работи в контролирана зона или понякога 
работи в контролирана зона и може да получи значително професионално дозовото 
натоварване, трябва да се осъществява индивидуален мониторинг, където е подходящо, 
приложимо и възможно. В случаите, когато индивидуален мониторинг не е подходящ, 
адекватен или приложим, облъчването на лицето на работното място трябва да се 
оценява въз основа на резултатите от мониторинг на работното място и информация за 
разположението и продължителността на облъчване на работника. 

 
RS-G-1.3 

 
8.6.  … Тъй като различните видове лъчения с висока линейна загуба на енергия (ЛЗЕ) 
имат различни качествени коефициенти, препоръчва се, при мониторинг по отношение 
на Hp(10), неутронните дози да се регистрират отделно. Трябва да се отчита, че за 
определяне на общия индивидуален дозов еквивалент, трябва да се комбинират дозите 
от фотони, неутрони и бета частици. 

 
8.7. Ако не е налична оценка за дозово натоварване за период, през който на работника 
е извършен дозиметричен контрол (или е трябвало да бъде извършен) - което може да 
се случи когато дозиметърът е повреден или загубен, или ако е отчетена доза, която при 
анализ се обявява за невалидна - системата за регистрация трябва да позволява 
въвеждането на дози, изчислени или оценени от упълномощено лице.  Тези оценки на 



РАДИАЦИОННА  ЗАЩИТА 

60 
 

дозата трябва да бъдат маркирани по начин, който да ги отличава от официалните 
дозови измервания, извършвани от призната контролна служба. 

 
Действия, предприети от централата: 

 
Препоръката да се извършва оценка на дозовото натоварване за неутронно лъчение и да 
се разработи съответната процедура за тази оценка от АЕЦ “Козлодуй” беше обсъдена, 
анализирана и приложена в практиката на централата по следния начин: 

 
След анализа на проблема бяха идентифицирани следните причини 
за неговото съществуване: 

1.   Ниските нива на радиационни полета, които се поддържат в централата са 
довели до подценяване на риска от облъчване с неутрони. 

 

2.  Ниските стойности, регистрирани през почти десетгодишния период на 
контрол на  неутронното облъчване на част от персонала, работещ в 
неутронни полета са довели до недооценяване на риска от неутронно 
облъчване за останалия персонал. 

 
За решаване на проблема бяха проверени процедурите за контрол на неутронното 
облъчване в други атомни електроцентрали. Бяха набелязани и изпълнени следните 
мерки: 

 

−  Анализ на източниците на неутрони в АЕЦ “Козлодуй” е направен с 
отчет за оценка на индивидуалната доза от неутрони на персонала от 
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД от 2005 година; 

 

−  Разработена е процедура за оценка на индивидуалното дозово 
натоварване на базата на оценка на параметрите на работна среда; 

 

−  Броят на пасивните дозиметри за контрол на индивидуалното неутронно 
дозово натоварване беше увеличен. През 2012 година броят на 
пасивните индивидуални дозиметри в контролираната зона на блокове 5 
и 6 е бил 36 и от месец юли 2013 г. е увеличен на 106; 

 

−  Освен това, от края на месец март 2014 г. са въведени в експлоатация 
100 индивидуални електронни неутронни дозиметъра; 

 

−  На пункта за раздаване на индивидуални дозиметри е предоставен 
списък на всички дейности в контролираната зона, при които се изисква 
носене на индивидуален неутронен дозиметър или оценка на 
индивидуалното неутронно дозово натоварване от в съответствие с 
процедурата. 

 
В резултат на приложените мерки, за всяко лице, работещо понастоящем в среда с 
неутронно лъчение на територията на АЕЦ ”Козлодуй”, е осигурен надежден 
мониторинг на индивидуалното неутронно дозово натоварване. 

 
Коментари на МААЕ: 

 
След мисия OSART е извършен анализ по отношение на препоръката за оценка на 
неутронно дозово натоварване В допълнение е направен сравнителен анализ с други 
централи, за да се приложат подходящи коригиращи мерки. 

 
Централата извършва подробен анализ на източниците на неутрони, включително 
оценка на индивидуалното неутронно дозово натоварване на персонала на централата 
от 2005 г. 
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Централата също така разработи процедура за оценка на индивидуалното неутронно 
дозово натоварване въз основа на оценка на параметрите на работната среда.  Тази 
процедура е издадена през юли 2013 г. През 2013 г., централата проведе 37 оценки на 
облъчване с неутрони и не беше установено облъчване с неутрони над нивото на 
регистриране. Към юни 2014 г, бяха проведени 5 оценки със същите резултати. 

 
Броят на пасивните дозиметри в централата за контрол на индивидуалното неутронно 
дозово натоварване беше увеличен от 65 през 2012 г. на 150 дозиметъра в началото на 
2014 г. 

 
Централата разполага със 100 индивидуални електронни неутронни дозиметъра през 
март 2014 г.  Тези дозиметри се използват за ежедневен контрол на неутронно 
облъчване. 

 

Процедурата за оценка на индивидуалното неутронно дозово натоварване беше 
редактирана през май 2014 г. Тази процедура е изчерпателна и също така включва 
използването на електронни неутронни дозиметри и списък на всички места и дейности 
в контролираната зона, където се изисква контрол на индивидуалното неутронно дозово 
натоварване. 

 
През 2013 г., имаше само 3 случая на работници, получили облъчване с неутронни, но 
стойностите са много ниски - съответно 0,3; 0,29 и 1,37 mSv. 

 
Обходът на централата потвърди адекватното използване на неутронни дозиметри. 

 
В резултат на всички приложени мерки, на всеки работещ в среда с неутронно лъчение 
се осигурява надежден мониторинг и оценка на облъчването с неутрони и с това се 
гарантира, че работниците няма да надвишат дозовите ограничения. 

 
Заключение: Проблемът е разрешен 
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7.6.  ОСИГУРЯВАНЕ НА РАДИАЦИОННАТА ЗАЩИТА ПО ВРЕМЕ НА 
АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ 

 
7.6(a) Добра практика: Автоматизирана система за аерологично сондиране 

 
Автоматизираната система за аерологично сондиране (АСАС) е предназначена за 
измерване на атмосферните параметри във вертикален профил в случай на аварийни 
ситуации. Измерването се постига чрез прибори (GPS, температура, атмосферно 
налягане), прикрепени към балон, който се пуска в атмосферата при необходимост. 
Определят се следните метеорологични параметри: 

 

−  височина на слоя на смесване; 
 

−  посока и скорост на основния пренос в атмосферата; 
 

Двете величини - височина на слоя на смесване и скорост и посока на основния пренос 
са изключително важни за всички модели скали (от тези за зоната на АЕЦ до тези за 
трансгранично замърсяване).  Чрез тях се определя разпространението на 
радионуклидите в атмосферата, утаяването им и определянето на приземните 
концентрации, депозиции и дозовото натоварване. Там където няма такива налични 
данни, се използват някои осреднени стойности за съответния географски регион или 
някои пресмятания по полуемпирични формули по данни от приземните параметри. С 
това данните от прогнозирането на атмосферното разпръскване се подобряват. 

 
Данните за посочените по-горе параметри се използват в модела за оценка и 
прогнозиране на разпространението на радионуклидите в 30-километровата зона в 
случай на авария. 

 
Централата извършва пускане на балон от Автоматичната система за аерологично 
сондиране веднъж на всеки три месеца. 
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7.6(b) Добра практика: Месечна противоаварийна тренировка за реагиране при 
неочаквани ситуации за всяка смяна от сектор ОРДК 

 
Противоаварийната тренировка в сектор ОРДК за оперативния персонал се извършва 
ежемесечно. 

 
Сценариите се разработват предварително и са описани в Инструкцията за 
провеждане на противоаварийни тренировки на площадката и се обновяват всяка 
календарна година. Целите на многократните тренировки са следните: 

 
–  Регистриране на появила се промяна в обстановката, съобщаване и локализиране 

на аварията, както и недопускане на разпространение към друго оборудване или 
помещения; 

 

–  Обучаване на персонала за действие в случай на аварийни ситуации; 
 

–  Подобряване нивото на целия сменен персонал за адекватно реагиране и 
предприемане на едни и същи действия за откриване на първоизточника на 
събитието; 

 

–  При възникване на такова събитие, действията на персонала се очаква да бъдат 
бързи, точни, правилни, така че да допринесат за изясняване на ситуацията; 

 

–  По време на аварията се очаква от целия персонал да реагира в строго 
определена последователност от действия. Тези действия също така ще 
допринесат и за намаляването на дозовото натоварване за работниците, които 
участват в ликвидирането на аварията; 

 

–  Иницииране на отворени обсъждания за подпомагане разрешаването на даден 
проблем. 
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8.  ХИМИЯ 
 

8.2 ХИМИЧЕСКИ КОНТРОЛ В СИСТЕМИТЕ НА ЦЕНТРАЛАТА 
 
 

Производствените показатели по химия в централата за първи и втори контур са по-
строги отколкото онези, които обикновено се използват в международната практика по 
химия и радиохимия. Тези завишени производствени показатели бяха поставени по 
инициатива на ръководството на централата. Екипът определя това за добро 
изпълнение. 

 
 

8.3. ПРОГРАМА ЗА ХИМИЧЕСКИ КОНТРОЛ 
 

Програмата за ВХР на топлоносителя в реактора на първи контур комбинира системите 
за автоматичен и лабораторен контрол по химия и радиохимия, което е добро средство 
с оглед на принципа АЛАРА и производствената дейност по химия. Тази система се 
поддържа от специален софтуер наречен ANTIOXI за анализ и прогнозиране на масов 
пренос и натрупване на активирани продукти на корозия в различните части на първи 
контур. Въз основа на резултатите от софтуера ANTIOXI, централата може да намали 
продължителността на дейностите, които ще бъдат извършвани по време на ПГР и 
професионалното дозово натоварване. Подробният план за действие, разработен на 
базата на процедурите за химия и радиохимия, системите за автоматичен и лабораторен 
химичен и радиохимичен контрол, гарантира бърза и адекватна реакция на оперативния 
персонал при промени в химическите параметри. Екипът определя това за добро 
изпълнение. 

 
Екипът определи като добра практика комбинираната програма за ВХР на втори контур 
(АМЕТА). Тази програма комбинира предимствата на ЕТА и високо амонячните 
режими за значително намаляване на процесите на ерозия - корозия и обезпечава 
равномерно pH в моно- и двуфазни потоци. 
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ПОДРОБНИ КОНСТАТАЦИИ ЗА ОБЛАСТ ХИМИЯ 
 
8.3. ПРОГРАМА ЗА ХИМИЧЕСКИ КОНТРОЛ 

 
8.3(a) Добра практика: Комбинираното използване на етаноламин (ETA) и амоняк 

(NH3) за химически контрол по втори контур, наречен AMETA, значително 
намалява скоростта на корозия по втори контур. 

 
Екипът определи като добра практика комбинираната програма за ВХР на втори 
контур (АМЕТА).  Тази програма комбинира предимствата на ЕТА и високо 
амонячните режими за значително намаляване на процесите на ерозия - корозия 
и обезпечава равномерно pH в моно- и двуфазни потоци. 

 
 

В резултат от въвеждане на АМЕТА ВХР, масовият пренос на продуктите на 
корозия към парогенераторите се намалява до нищожни концентрации, а 
натрупването на продукти на корозия по повърхностите на топлообменниците се 
намалява значително. 
Действителното количество продукти на корозия в парогенераторите е толкова 
ниско, че не е представително за контролно-измервателните методи на анализ. 
Чистотата на повърхностите на топлообменниците на парогенераторите се 
потвърждава чрез заснемане на филми и снимки. 

 
 

Стойността на pH на котловата вода в ПГ се увеличава до по-алкална зона. В 
резултат от тази промяна, продуктите на корозия преминават от хематитна в 
магнетитна форма. Следователно, продуктите на корозия се отстраняват лесно от 
котловата вода на парогенераторите.  На дъното на парогенераторите и долните 
редове тръбички не се наблюдава акумулиран шлам. Новият ВХР също така се 
усигурява увеличаване на стойностите на pH в щелите на ПГ. 

 
 

Броят на затапените тръбички е едва 84 ( 15 на Блок 6 и 69 на Блок 5) от пускане 
на блоковете в експлоатация. 

 
 

Обемът на ремонтните дейности, които да бъдат извършени по време на ПГР на 
оборудването по втори контур, е намален значително. (ремонт на тръбопроводи, 
лопатки на турбината, оборудване в контакт с двуфазни среди и др.). 

 
 

АМЕТА е добър метод за консервация на оборудването по време на спиране, 
ПГР и пуск. През първия ден на работа, концентрацията на продукти на корозия 
в питателната вода на ПГ вече отговаря на стойностите, определени за петия ден 
от експлоатацията на блока. 

 
 

При условия на АМЕТА режим, всички химикали се подават в автоматичен 
режим със строго определени пропорции между амоняка и етаноламина. 

 
По време на спиране на блока не се наблюдава явлението “hide-out return”. 
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9.  АВАРИЙНО ПЛАНИРАНЕ И ГОТОВНОСТ 

9.1. АВАРИЙНА ПРОГРАМА 
 

Като част от програмата за аварийно планиране, персоналът на централата поддържа 
чести и активни взаимоотношения със своите външни партньори преди авария. Те 
провеждат седмични координационни срещи със служба “Пожарна безопасност”, 
полиция и общинските власти. Експлоатиращата организация уведомява местните 
органи на управление при обявяване на ядрена аварийна ситуация, дори на ниво 
тревога. Екипът счита начина на провежданото взаимодействие между централата и 
външните власти за добро изпълнение 

 
9.2. ФУНКЦИИ НА РЕАГИРАНЕ 

 
Като част от организацията за контрол и управление на замърсяването на евакуираните 
от площадката, централата предоставя персонал и оборудване на няколко ОКПП, които 
действат като приемни пунктове за евакуирани. На тези приемни пунктове, 
евакуираният от централата неавариен персонал и евакуираното население се 
проверяват за замърсяване. Ако са замърсени, преминават през палатката със 
санитарно-пропускателния комплекс, където вземат душ и получават нови дрехи преди 
да отидат в укритията за евакуирани. Заслужава да се отбележи, че централата и 
външните власти са упражнявали тази организация няколко пъти с няколкостотин души 
от централата. Тези учения са провеждани през пролетта и лятото, но никога през 
зимата. Екипът поощрява централата да проиграе тази организация през зимата, което 
би могло да доведе до важни констатации по отношение начина на изпълнение на тези 
операции при студено време. 

 
9.4. АВАРИЙНИ ПРОЦЕДУРИ 

 
Централата е въвела процес на контрол, преглед и периодична актуализация на 
аварийните процедури. Измененията на аварийните процедури се въвеждат бързо в 
електронните версии, в резултат на което екипът не видя процедура, съдържаща 
въведени на ръка изменения. Екипът счита това за добро изпълнение. 

 
По принцип, централата актуализира процедурите, които съдържат списъци с 
телефонни номера поне веднъж годишно или както е необходимо. Въпреки това, една 
аварийна процедура за медицинския екип съдържаше списък с телефонни номера, 
който не беше актуализиран от 2009 година. Екипът насърчава централата да въведе 
такъв процес, който да гарантира по-честата актуализация на всички процедури със 
списъци с телефонни номера. 

 
9.5. СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА АВАРИЙНО РЕАГИРАНЕ 

 
Централата е разположила своя център за управление на авариите в изключително 
добре защитен и екраниран бункер. Централата разполага и със скривалище, 
разположено под главната административна сграда, което може да побере 800 човека. 
Екипът счита тази организация за добро изпълнение. 

 
Централата разполага с резервирани и разнообразни комуникационни системи за своята 
вътрешна комуникация и за комуникация с външните власти. Всяка комуникационна 
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функция разполага с няколко резервни системи. Това увеличава вероятността поне една 
от комуникационните системи да функционира по време на авария. Екипът счита тази 
организация за добро изпълнение. 

 
На цялата територия на централата има около 160 сборни пункта за персонала, които се 
използват при аварийна ситуация. Тези сборни пунктове са добре обозначени и 
подходящо разположени. Всеки сборен пункт е оборудван със шкаф, съдържащ 
целолицеви маски, филтърни патрони и йодни таблетки в количества, достатъчни за 
целия персонал. 

 
Екипът предлага на централата да обмисли организация за провеждане на съвместни 
пресконференции в центрове за информиране на обществеността, разположени извън 
зоната за неотложни защитни мерки (ЗНЗМ). 

 
9.6. АВАРИЙНО ОБОРУДВАНЕ И РЕСУРСИ 

 
Централата е определила за необходимо да предава информация относно статуса на 5 и 
6 блок и последиците за населението и околната среда на няколко външни организации.  
Централата е разработила Информационна система на Центъра за управление на аварии 
(ИС ЦУА) за автоматично получаване на необходимата информация, попълване на 
предварително форматирани форми, изпращане на тези форми по факс, електронна 
поща и разпечатване с натискане на един бутон. Екипът счита това за добра практика. 

 
Централата поддържа действителна, надеждна организация за защита на целия 
персонал на площадката по време на ядрена авария. Тази организация включва средства 
за защита от облъчване чрез вдишване на продукти на деленето на целия персонал на 
площадката и незабавна евакуация на целия неавариен персонал. Това е добро 
изпълнение. 

 
9.7. ОБУЧЕНИЕ, ТРЕНИРОВКИ И УЧЕНИЯ 

 
Ръководителите на централата участват във всяко учение и активно подкрепят 
програмата за обучение по аварийна готовност. Пожарникарите и спасителните екипи 
за аварийно реагиране в централата получават предварително обучение в националния 
център в град Монтана. Това съоръжение включва помещения, в които се симулират 
условия, каквито може да съществуват по време на авария в централата: радиационна 
среда, високо ниво на шум, наличие на пара или отровни газове или пълна тъмнина. 
Екипът счита организацията на това обучение, тренировки и учения за добро 
изпълнение. 

 
Екипът предлага на централата да обмисли създаването на списък с функции на 
реагиране, които са подходящи за организацията за аварийно реагиране на площадката. 
Следва да се обмисли създаването на програма за провеждане на учения на база на този 
списък, която да обхваща всички цели на реагирането за период от няколко години. 
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ПОДРОБНИ КОНСТАТАЦИИ ЗА ОБЛАСТ АВАРИЙНО ПЛАНИРАНЕ И 
ГОТОВНОСТ 

 
9.5. СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА АВАРИЙНО РЕАГИРАНЕ 

 
9.5(1) Проблем: Центърът за информиране на обществеността се намира в зоната за 

неотложни защитни мерки (ЗНЗМ) и съществуващата организация не включва 
условия за провеждане на съвместни пресконференции на ръководството на 
централата и външните власти със средствата за масова информация. 

 
Въпреки че ръководството на централата и външните органи на властта 
поотделно имат добра организация за провеждане на чести пресконференции и 
координацията между тях е добра, бяха направени следните наблюдения: 

 
−   Централата разполага с информационен център на площадката и с друг такъв в 

град Козлодуй, на около 7 км от централата и в ЗНЗМ (30 км). 
 

−   Централата планира да построи нов резервен център за управление на аварии 
(ЦУА), който ще бъде добре укрит под земята и също ще се намира на около 7 
км от централата. Нов център за информиране на обществеността ще бъде 
разположен над резервния ЦУА. 

 

−   Понастоящем централата и външните власти нямат практика да провеждат 
съвместни пресконференции на едно и също място. При проведени в миналото 
учения, пресконференциите са провеждани на отделни, но близки места. 

 
Настоящето местоположение на аварийния информационен център би могло да го 
направи неизползваем при аварийни условия и това би могло да забави комуникацията 
с медиите.  Информацията, предоставяна на обществеността от различни места, може 
да доведе до предоставяне на неясна и противоречива информация относно рисковете 
от облъчване и съответните действия, които следва да бъдат предприети. Тази неяснота 
би могла да доведе до предприемане на опасни действия от страна на обществеността и 
загуба на доверие в препоръките на официалните лица. 

 
Предложение: Централата трябва да обмисли определянето на местоположенията на 
центровете за информиране на обществеността извън ЗНЗМ и организацията по 
провеждане на съвместни пресконференции с външните власти в тези центрове. 

 
Документи на МААЕ: 

 
GS-R-2 

 
4.83. Трябва да бъдат предприети мерки за: предоставяне на полезна, своевременна, 
надеждна, последователна и подходяща информация за населението в случай на ядрена 
или радиационна авария; реагиране на неточна информация и разпространяване на 
слухове; и реагиране на искания за предоставяне на информация, постъпващи от 
населението и средствата за масова информация. 

 
GS-G-2.1 

 
Приложение VIII, Таблица 15. Център за информиране на обществеността; Функции: 
Координация на цялата информация, излъчена до средствата за масова информация 
относно аварията от централата, местните и националните власти.  Персоналът е 
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съставен от представители от всички тези организации.  Особености: Разположен в 
близост до района на аварията с пространство и инфраструктура, които подпомагат 
използването им от средствата за масова информация и за провеждане на брифинги с 
медиите. За съоръжения с категория по опасност I, това е предварително определено 
съоръжение, намиращо се извън ЗНЗМ. 

 

4.36. Необходимо е тези мерки … да координират предоставянето на информация за 
населението от националните власти, местните власти и оператора. Това трябва да 
включва изграждането във възможно най-кратки срокове на информационен център, 
както е описано в Приложение VIII, който да служи като единствен източник на 
информация. 

 
6.12. Необходимо е периодично да се провеждат съвместни брифинги (в общия 
информационен център) с участието на оператора, местните и националните власти. 

 
Приложение VIII, Параграф VIII.2. Всяко аварийно съоръжение или местоположение е 
необходимо да бъде … използваемо при аварийни условия 

 
Действия, предприети от централата: 

 
Новата редакция на Аварийния план на "АЕЦ Козлодуй” ЕАД, т. “Уведомяване на 
обществеността и средствата за масова информация”, указва местоположенията на 
изнесените  информационни центрове (ИИЦ) извън ЗНЗМ (30 км) и организацията по 
провеждане на съвместни пресконференции на ръководството на централата и 
външните власти със средствата за масова информация. 

 
Изнесения информационен център (ИИЦ), намиращ се в Дом на енергетика в гр. 
Козлодуй функционира до клас Местна авария.    При прекласифициране на аварията в 
“Обща аварийна обстановка”, Ръководителят на аварийните работи разпорежда 
персонала на ИИЦ да се премести на развърнатия обединен контролен пропускателен 
пункт (ОКПП) според указанията на Националния щаб (НЩ). На ОКПП се разполага 
ИИЦ на АЕЦ “Козлодуй”, който работи съвместно с националните и регионални 
структури.   Местата за разгръщане на този Център са в следните населени места:  за I-
ви сектор - с.Ковачица и с.Мокреш; за II-и сектор - с.Мадан и с.Лехчево; за III-и сектор 
- с.Борован и гр.Бяла Слатина и за IV-и сектор - гр.Кнежа и с.Остров. 

 
Изменението е въведено във Външния авариен план на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. 

 
Коментари на МААЕ: 

 
Централата е положила усилия по предложението, направено по време на Мисия 
OSART 2012 година, и е определила осем площадки за мобилни изнесени 
информационни центрове извън Зона за неотложни защитни мерки за провеждане на 
съвместни пресконференции в случай на обща авария. Тези осем площадки за 
мобилни изнесени информационни центрове са разположени на различни места, за да 
се гарантира многообразие. 

 
Аварийният план на централата е редактиран, за да се включат изнесените 
информационни центрове и набелязаните мерки за провеждане на съвместни 
пресконференции на ръководството на централата и институциите с медиите и 
обществеността. 

 
Посредством обучение и срещи, специалистите по връзки с обществеността на 
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централата, общините на град Козлодуй и заинтересованият персонал от околните 
градове биват информирани относно въведените изменения във връзка със съвместните 
информационни центрове, а през месец септември 2013 година бяха проведени 
тренировки по аварийна готовност за изготвяне и изпращане на пробни 
информационни съобщения. 

 
При посещение на площадката на един от мобилните изнесени информационни 
центрове беше установено, че центърът е добре оборудван с необходимите средства за 
провеждане на съвместни пресконференции и разполага с мобилен дизел-генератор, 
обезпечаващ захранването в случай на обезточване. Разполагаеми за развръщане са 
четири комплекта мобилни изнесени информационни центрове. Развръщането на 
мобилните изнесени информационни центрове се проиграва веднъж годишно и 
времето, необходимо за неговото изграждане и оборудване е около два часа. 
 
Заключение: Проблемът е разрешен 
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9.6. АВАРИЙНО ОБОРУДВАНЕ И РЕСУРСИ 
 

9.6(a) Добра практика: Информационна система ЦУА (ИС ЦУА) 
 

Централата е определила за необходимо да предава информация относно 
статуса на блокове 5 и 6 и последиците за населението и околната среда на 
няколко външни организации. За тази цел се използват няколко предварително 
форматирани бланки. 

 
Централата е разработила Информационна система на Центъра за управление 
на аварии (ИСЦУА) за автоматично получаване на необходимата информация и 
попълване на бланките. След това бланките може да бъдат изпратени по факс, 
разпечатани или изпратени по електронна поща с натискане на един бутон. 

 
ИСЦУА се използва от дежурния авариен екип в ЦУА по време на тренировки 
или аварийни ситуации за изготвяне на съобщения до държавните институции.  
ИСЦУА е приспособена за работата на всеки дежурен в центъра за управление 
на авариите. Всяка работна станция има право да получава специфична 
информация от сървъра и да я изпраща на външните власти. Всяка бланка, 
изпратена до външните власти, се регистрира и времето на изпращане се 
отбелязва автоматично. 

 

 
 

Сървърът има достъп до следната информация: 
 

−  метеорологични данни от трите метеорологични станции; 
 

−  данни от радиационния мониторинг от техническите измервателни гама 
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монитори (на площадката); 
 

−  данни от радиационния мониторинг на пръстена от детектори, ограждащ 
централата в зоната за аварийно планиране; 
−  данни от радиационния мониторинг във фиксираната мрежа в 30-километровата 
зона; 

 

−  технологичните параметри на блок 5 и 6; 
 

−  система за визуализиране на параметрите за безопасност (SPDS); 
 

−  система за след авариен мониторинг (PAMS); 
−  параметри на съоръжението за съхраняване на отработено гориво (ХОГ). 

ИСЦУА работи в три режима: 

1.  Режим на наблюдение на данни по време на нормална експлоатация за достъп до 
данни в реално време от площадката, метеорологичните станции и 
радиационните монитори. 

 

2.  Режим на изготвяне на сценарии по време на учения за получаване на 
симулирани данни. В този случай, симулираните данни се изготвят от EPA-Dose, 
JRODOS програми и пълномащабния симулатор на БЩУ. 

 

3.  Режим на авария за получаване на данни в реално време относно аварийната 
ситуация и предаване на информационни бланки на външните власти. 

 
Преимуществата на тази система са, че тя подобрява точността и своевременността на 
информацията, предавана на външните власти. Тя също опростява управлението на 
информацията и позволява на Ръководителя на аварийните работи да проследява пътя 
на изпратената информация. И в заключение, същата система позволява да бъде 
използвана по време на тренировки или учения, с което се подобрява обучението на 
аварийния екип. 
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9.7 ОБУЧЕНИЕ, ТРЕНИРОВКИ И УЧЕНИЯ 
 

9.7(1) Проблем: Организацията на площадката няма комплексен списък с функциите на 
реагиране, който да се използва за преглед на пълнотата на програмата за 
учения. 

 
Въпреки че централата провежда чести учения и има добра програма за оценка 
на тези учения, бяха направени следните наблюдения: 

 

−   Централата няма отделен списък с функциите за реагиране за проверка на 
програмата за учения; EPR-METHOD (2003) съдържа примерен списък на 
функциите на реагиране на вътрешната организация. 

 

−   Централата няма процедура за проверка дали са упражнени или проверени 
всичките цели на реагиране на вътрешната аварийна организация за период от 
няколко години. 

 
Без общ списък с функциите за реагиране, централата може да не проверява 
редовно всички елементи на аварийния план. Процесът на оценка може да не е 
систематичен, ако не е обвързан с първоначално избраните цели. Без 
систематични проверки на всеки елемент на аварийния план и систематична 
оценка на всяка цел, пропуските в обучението могат да доведат до загуба на 
ефективност на аварийната организация. 

 
Предложение:   Необходимо е централата да обмисли създаването на списък с функции 
на реагиране, които са подходящи за аварийната организация на площадката. Следва да 
се обмисли създаването на програма за провеждане на учения на база на този списък, 
която да обхваща всички цели на реагирането за период от няколко години. 

 
Документи на МААЕ: 

 
GS-R-2 

 
5.36. Провеждането на учения в съоръжения с категория на опасност I, II или III, ще се 
оценява при отчитане установените цели на реагиране, за да се потвърди, че 
определянето на ситуацията, оповестяването, активирането и другите първоначални 
мерки на реагирането могат да бъдат своевременно изпълнени за постигане на 
практическите цели на аварийното реагиране. 

 
GS-G-2.1, т. 1.6. 

 
Това Ръководство по безопасност не дава пълно насоки за всички организационни и 
оперативни критерии, необходими за ефективно реагиране при ядрена или радиационна 
аварийна ситуация. МААЕ е публикувала по-подробна информация за разработване и 
поддържане на способност за ефективно аварийно реагиране. EPR-METHOD (2003) 
предоставя преглед на тази информация. 

 
EPR-METHOD (2003), Раздел 4:0. 

 
Описва организацията, използвана за изпълнение на изброените функции на готовност, 
необходими за разработване и поддържане на способността за реагиране в аварийна 
ситуация.  Определя кой организационен елемент (сектор, група, екип или длъжност) в 
аварийната организация ще отговаря за изпълнението на всички или част от тези 
функции. 

 



АВАРИЙНО ПЛАНИРАНЕ И ГОТОВНОСТ 

73 

 

Раздел 4.2, т. B6.3 
 

Изготвяне на програми за тренировки и учения за определените функции, които е 
необходимо да бъдат извършени при реагиране в аварийна ситуация и всички 
организационни взаимоотношения и програми на национално ниво на подходящи 
интервали. 

 

EPR-Exercise-2005 
 

2.7.  Всяка организация следва да изготви програма за учения, която трябва да бъде 
координирана с други организации. Програмата за упражнения и обучение трябва да 
бъде координирана и да представлява тясно свързана структура. Програмата за учения 
обикновено включва подробен едногодишен план и по-общ дългосрочен план. … 
всички цели на реагирането, определени за всяка организация в аварийния план трябва 
да бъдат обхванати за периода, определен в дългосрочния план. … излагане на целта и 
задачите на едногодишния план. 

 
EPR-Exercise-2005 

 
4.1.  Последното ръководство относно задачите на аварийното реагиране е EPR-Method.  
Целите на учението са определени като подгрупа аварийни задачи, които ще бъдат 
проверени по време на учението. От практическа гледна точка, едно учение не 
проверява ВСИЧКИ задачи на реагирането. Следователно е необходимо да се изберат 
кои задачи на реагирането ще бъдат проверявани. Целта е за един цикъл учения да се 
проверят всички задачи на реагирането. 

 
Действия, предприети от централата: 

 
Специална таблица в Приложението към  новата редакция на Аварийния план на АЕЦ 
“Козлодуй” ЕАД -,  “Процедура за определяне на целите при провеждане на аварийни 
тренировки и учения”, систематизира  всички цели, които могат да бъдат обхванати по 
време на тренировки и учения в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в продължение на 5 години, 
както и организациите, отговорни за изпълнението им. 

 
Изменението е въведено във Външния авариен план на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, 

 
Коментари на МААЕ: 

 
Въз основа на предложението, направено от проверяващия екип по време на OSART 
Мисия 2012, централата е ревизирала списъка с целите за тренировки и учения по 
аварийна готовност, приложен към вътрешния авариен план на централата. 
Ревизирането на целите на аварийното реагиране се базира на международно 
признатите практики на метода EPR-Method (2003), разширен с допълнителни, 
специфични за централата цели на аварийното реагиране, които са планирани за 
упражняване в продължение на период от пет години. 

 
Издадено е вътрешно разпореждане  измененията да се свеждат до знанието на 
персонала на централата и също така е осигурено обучение и инструктажи за 
аварийния персонал. От аварийния персонал също се изисква самостоятелно да 
изучава редактираните инструкции, а посещението на БЩУ потвърди 
ефективността на този процес. 

 
Планираните през 2013 година цели на аварийното реагиране са проверени по време на 
общо аварийно учение, проведено през 2013 г. През 2014 годна ще бъде проведено 
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национално пълномащабно учение, с участие на МААЕ и сценарий за развитие на 
аварийната ситуация до достигане на тежка авария. За 2015 година е планирано учение 
със сценарий терористично нападение. За 2016 година е планирано учение със сценарии 
прилагане на мерки за възстановяване след авария. За 2017 година е планирано 
провеждането на друго пълномащабно учение със сценарий авария със спрян реактор, в 
което ще бъде включен и новия Център за управление на аварии. 

 
 
 

Заключение: Проблемът е разрешен 
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РЕЗЮМЕ ЗА СТАТУСА НА ПРЕПОРЪКИТЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА СЛЕД ПОСЛЕДВАЩАТА МИСИЯ 
OSART НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” 

 

 
Разрешен Достатъчен 

напредък 
Недостатъчен 

напредък Оттеглен Общо 

 

Експлоатация      

 

R 3.3(1) 
 

Р     

 

R 3.7(1)   

ЗН    

 

S 3.4(1) 
 

Р     

 

Ремонт      

 

S 4.4(1) 
 

Р     

 

S 4.6(1)   

ЗН    

 

Инженерно 
осигуряване 

     

 

S 5.1(1) 
 

Р     

 

Експлоатационен
опит 

     

 

S 6.5(1)   

ЗН    

 

Радиационна 
защита 

     

 

R 7.3(1) 
 

Р     

 

S 7.2(1) 
 

Р     

 

Аварийно 
планиране и 
аварийна 
готовност 

     

 

S 9.5(1) 
 

Р     

 

S 9.7(1) 
 

Р     

 

ОБЩО R (%) 
 

66,6% 
 

33,3%    

 

ОБЩО S (%) 
 

75% 
 

25%    

 

ОБЩО 
 

73% 
 

27%    
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ДЕФИНИЦИИ 
 

МИСИЯ ОСАРТ - ДЕФИНИЦИИ 
 

Препоръка 
 

Препоръката е съвет, относно това какви подобрения следва да се направят в областта 
на експлоатационната безопасност в оценените дейности или програми. Тя се базира на 
стандартите по безопасност на МААЕ (IAEA Safety Standards) или на доказани добри 
международни практики и е повече насочена към коренните причини, а не към 
симптомите на установените елементи, изискващи внимание. Препоръката много често 
илюстрира утвърден метод в стремежа към съвършенство, който надминава 
минималните изисквания.  Препоръките са специфични, реалистични и са 
предназначени за достигане на конкретни подобрения. Липсата на препоръки може да 
се тълкува като съответствие на експлоатационните практики с доказаните 
международни практики 

 
Предложение 

 
Предложението се прави или във връзка с дадена препоръка или самостоятелно, след 
като са обсъждани съответните обстоятелствата и данни. То може непряко да доведе до 
подобрения на експлоатационната безопасност, но е предназначено предимно да 
направи доброто изпълнение на дадена дейност по-ефективно, да определи полезни 
насоки към съществуващи програми и да посочи възможно по-добри алтернативи за 
изпълнение осъществяваната дейност. По принцип предложението е предназначено да 
стимулира висшия и среден ръководен персонал на централата да продължава да 
обмисля начини и средства за подобряване състоянието на експлоатацията. 

 
Забележка: Ако едно предложение не е достатъчно добре обосновано да отговори на 
критериите за “предложение”, но експертът или екипът смятат, че е желателно да 
се спомене, то може да бъде споменато в текста на доклада като се използва думата 
“насърчаване” (например, “Екипът насърчава централата да...”). 

 
 

Добра практика 
 

Като добра практика се определя отличително и доказано изпълнение, програма, 
дейност или оборудване, което се използва и допринася пряко или косвено за 
експлоатационната безопасност и за устойчиво добро изпълнение. Добрата практика 
означава определено да превъзхожда това, което се наблюдава навсякъде другаде, а не 
само да отговаря на действащите изисквания и очаквания. Добрата практика трябва да 
ги превъзхожда в достатъчна степен и да има широко приложение, за да може да бъде 
посочена на останалите атомни централи и да й се отдели подобаващо внимание в 
общия стремеж към усъвършенстване. Добрата практика има следните характеристики: 

 
−   новост; 

 

−   има доказана полза; 
 

−   приложимост (може да се използва в други централи); 
 

−   не влиза в противоречие с документ. 
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Характеристиките на дадена “добра практика” (например, дали е добре реализирана, 
дали е икономически изгодна, творческа и дали има добри резултати) би трябвало да са 
изрично изложени в описанието на “добра практика”. 

 
Забележка: Един елемент може да не отговаря на всички критерии за “добра 
практика”, но все пак да си струва да бъде споменат. В този случай резултата може 
да се нарече “добро изпълнение” и може да бъде вписано в текста на доклада. Добро 
изпълнение може да се нарече например, една постигната висока цел или добра 
техника или програма, имащи пряк или непряк принос към експлоатационната 
безопасност и към устойчивото добро изпълнение, което действа добре в 
централата. Въпреки това, може да не е необходимо да се препоръчва да бъде прието 
от други централи поради финансови съображения, различия в проекта или поради 
други причини. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ – ПОСЛЕДВАЩА МИСИЯ 
 
 
 
 

Проблемът е разрешен - препоръки 
 

Предприети са всички необходими действия, за да се разрешат по-скоро коренните 
причини на проблема, а не само да се разрешат набелязаните от екипа типични 
случаи. Ръководството направи проверка, за де се увери, че с предприетите 
действия проблема е елиминиран. Предприети са и действия, предотвратяващи 
повторението на проблема. Проблемът вече не е актуален в резултат, например на 
промените в организацията на централата. 

 
 

Достатъчен напредък до момента - препоръки 
 

Предприети са действия, включително и за определяне на коренната причина, което 
води до високо ниво на достоверност, че проблема може да бъде разрешен в 
разумен период от време. Тези действия може да включват бюджетни задължения, 
набиране на персонал, подготовка на документи, повишено или актуализирано 
обучение, закупуване на оборудване, и т.н. Тази категория предполага, че 
препоръката не може да бъде изпълнена в разумен период преди последващата 
проверка, или поради сложността на проблема, или поради необходимост от 
дългосрочни действия за решаването му. Тази категория включва и препоръките, 
които са разрешени с помощта на временни или неформални методи, или скоро след 
тяхното решаване и ефекта от това не е напълно оценен. 

 
 

Недостатъчен напредък до момента - препоръки 
 

Предприетите или планирани действия, не водят до извода, че проблемът ще бъде 
разрешен в разумен период от време. Тази категория включва препоръки, по които 
не са предприети действия, освен ако тази препоръка не е била оттеглена. 

 
 

Оттегляне - препоръка 
 

Препоръката не е подходяща поради, например, лошо или неправилно дефиниране 
на оригиналната констатация или минималното и влияние върху безопасността. 

 
 

Проблемът е разрешен - предложение 
 

Разглеждането на предложението е било достатъчно и старателно обмислено. 
Плановете за действие за повишаване на надеждността са напълно изпълнени или 
централата е отхвърлила предложението по причини, приемливи за екипа, 
извършващ последващата проверка. 

 
 

Достатъчен напредък до момента - предложение 
 

Разглеждането на предложението е било достатъчно и старателно обмислено. 
Разработени са планове за действие, на все още не са напълно изпълнени. 

 
 

Недостатъчен напредък до момента - предложение 
 

Разглеждането на предложението не е било достатъчно старателно обмислено. 
Необходимо е обмисляне на предложението или доразвиване на плановете за 
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подобряване, както е описано в коментара на МААЕ. 
 
 

Оттегляне - предложение 
 

Предложението не е подходящо поради, например, лошо или неправилно 
дефиниране на оригиналното предложение или минималното му влияние върху 
безопасността. 
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СПИСЪК С ДОКУМЕНТИ НА МААЕ (ОСНОВАНИЕ) 

 
Стандарти по безопасност 

 
• SF-1; Fundamental Safety Principles (Safety Fundamentals) 

 
• GSR  Part  3;  Radiation  Protection  and  Safety  of  Radiation  Sources: 

International Basic Safety Standards, Interim Edition 
 

• SSR-2/1; Safety of Nuclear Power Plants: Design (Specific Safety 
Requirements) 

 
• SSR-2/2; Safety of Nuclear Power Plants: Operation and Commissioning 

(Specific Safety Requirements) 
 
• NS-G-1.1; Software for Computer Based Systems Important to Safety in 

Nuclear Power Plants (Safety Guide) 
 
• NS-G-2.1; Fire Safety in the Operation of Nuclear Power Plans (Safety Guide) 
 
• NS-G-2.2; Operational Limits and Conditions and Operating Procedures for 

Nuclear Power Plants (Safety Guide) 
 
• NS-G-2.3; Modifications to Nuclear Power Plants (Safety Guide) 
 
• NS-G-2.4; The Operating Organization for Nuclear Power Plants (Safety 

Guide) 
 
• NS-G-2.5; Core Management and Fuel Handling for Nuclear Power Plants 

(Safety Guide) 
 
• NS-G-2.6; Maintenance, Surveillance and In-service Inspection in Nuclear 

Power Plants (Safety Guide) 
 
• NS-G-2.7; Radiation Protection and Radioactive Waste Management in the 

Operation of Nuclear Power Plants (Safety Guide) 
 
• NS-G-2.8; Recruitment, Qualification and Training of Personnel for  Nuclear 

Power Plants (Safety Guide) 
 
• NS-G-2.9; Commissioning for Nuclear Power Plants (Safety Guide) 
 
• NS-G-2.10; Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants (Safety Guide) 
 
• NS-G-2.11; A System for the Feedback of Experience from Events in Nuclear 

Installations (Safety Guide) 
 
• NS-G-2.12; Ageing Management for Nuclear Power Plants (Safety Guide) 
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• NS-G-2.13; Evaluation of Seismic Safety for Existing Nuclear Installations 
(Safety Guide) 

 
• NS-G-2.14; Conduct of Operations at Nuclear Power Plants (Safety Guide) 
 
• NS-G-2.15; Severe Accident Management Programmes for Nuclear Power 

Plants Safety Guide (Safety Guide) 
 
• SSG-13; Chemistry Programme for  Water Cooled Nuclear Power Plants 

(Specific Safety Guide) 
 
• GSR; Part 1 Governmental, Legal and Regulatory Framework for Safety 

(General Safety Requirements) 
 
• GS-R-2; Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency 

(Safety Requirements) 
 
• GS-R-3;  The  Management  System  for  Facilities  and  Activities  (Safety 

Requirements) 
 
• GSR Part 4; Safety Assessment for Facilities and Activities (General  Safety 

Requirements 2009) 
 
• GS-G-4.1; Format and Content of the Safety Analysis report for Nuclear 

Power Plants (Safety Guide 2004) 
 
• SSG-2; Deterministic Safety Analysis for Nuclear Power Plants (Specific 

Safety Guide 2009) 
 
• SSG-3;  Development  and  Application  of  Level  1  Probabilistic  Safety 

Assessment for Nuclear Power Plants (Specific Safety Guide 2010) 
 
• SSG-4;  Development  and  Application  of  Level  2  Probabilistic  Safety 

Assessment for Nuclear Power Plants (Specific Safety Guide 2010) 
 
• GS-R Part 5; Predisposal Management of Radioactive Waste (General Safety 

Requirements) 
 

• GS-G-2.1;  Arrangement  for  Preparedness  for  a  Nuclear  or   Radiological 
Emergency (Safety Guide) 

 
• GSG-2; Criteria for Use in Preparedness and Response for a Nuclear and 

Radiological Emergency 
 
• GS-G-3.1; Application of the Management System for Facilities and Activities 

(Safety Guide) 
 
• GS-G-3.5; The Management System for Nuclear Installations (Safety Guide) 
 
• RS-G-1.1; Occupational Radiation Protection (Safety Guide) 
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• RS-G-1.2; Assessment of Occupational Exposure Due to Intakes of  Radio- 
nuclides (Safety Guide) 

 
• RS-G-1.3; Assessment of Occupational Exposure Due to External Sources of 

Radiation (Safety Guide) 
 
• RS-G-1.8; Environmental and Source Monitoring for Purpose of Radiation 

Protection (Safety Guide) 
 
• SSR-5; Disposal of Radioactive Waste (Specific Safety Requirements) 
 
• GSG-1; Classification of Radioactive Waste (Safety Guide 2009) 
 
• WS-G-6.1; Storage of Radioactive Waste (Safety Guide) 
 
• WS-G-2.5; Predisposal Management of Low and Intermediate Level 

Radioactive Waste (Safety Guide) 
 
� INSAG, Safety Report Series 

 
INSAG-4; Safety Culture 

 
INSAG-10; Defence in Depth in Nuclear Safety 

 
INSAG-12; Basic Safety Principles for Nuclear Power Plants, 75-INSAG-3 Rev.1 

 
INSAG-13; Management of Operational Safety in Nuclear Power Plants 

 
INSAG-14; Safe Management of the Operating Lifetimes of Nuclear Power Plants 

 
INSAG-15; Key Practical Issues In Strengthening Safety Culture 

 
INSAG-16; Maintaining Knowledge, Training and Infrastructure for Research and 
Development in Nuclear Safety 

 
INSAG-17; Independence in Regulatory Decision Making 

 
INSAG-18; Managing Change in the Nuclear Industry: The Effects on Safety 

 
INSAG-19; Maintaining the Design Integrity of Nuclear Installations Throughout 
Their Operating Life 

 
INSAG-20; Stakeholder Involvement in Nuclear Issues 

 
INSAG-23;  Improving  the  International  System  for  Operating  Experience 
Feedback 

 
INSAG-25; A Framework for an Integrated Risk Informed Decision Making 
Process 

 
Safety Report Series No.11; Developing Safety Culture in Nuclear Activities 
Practical Suggestions to Assist Progress 
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Safety Report Series No.21; Optimization of Radiation Protection in the Control 
of Occupational Exposure 

 
Safety  Report  Series  No.48;  Development  and  Review  of  Plant  Specific 
Emergency Operating Procedures 

 
Safety Report Series No. 57; Safe Long Term Operation of Nuclear Power Plants 

 
� Other IAEA Publications 

 
•  IAEA Safety Glossary Terminology used in nuclear safety and radiation 

protection 2007 Edition 
 

• Services series No.12; OSART Guidelines 
 

•  EPR-EXERCISE-2005; Preparation, Conduct and Evaluation of Exercises to 
Test Preparedness for a Nuclear or Radiological Emergency, (Updating IAEA- 
TECDOC-953) 

 
•  EPR-METHOD-2003; Method for developing arrangements for response to a 

nuclear or radiological emergency, (Updating IAEA-TECDOC-953) 
 

• EPR-ENATOM-2002;  Emergency  Notification  and  Assistance  Technical 
Operations Manual 

 
� International Labour Office publications on industrial safety 

 
•  ILO-OSH 2001; Guidelines on occupational safety and health  management 

systems (ILO guideline) 
 

• Safety and health in construction (ILO code of practice) 
 

• Safety in the use of chemicals at work (ILO code of practice) 
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СЪСТАВ НА ЕКИПА НА МИСИЯ OSART 
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Опит в ядрената индустрия: 35 
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Опит в ядрената индустрия: 37 
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Проверявана област: Експлоатационен опит 
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Проверявана област: Радиационна защита 
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Опит в ядрената индустрия: 8 
Проверявана област: Инженерно осигуряване 
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RWE Technology GmbH, Германия 
Опит в ядрената индустрия: 28 
Проверявана област: Обучение и квалификация 

 
NICHOLSON Tim 
EDF-Energy, АЕЦ Хейшам 2, Обединеното Кралство 
Опит в ядрената индустрия: 23 
Проверявана област: Експлоатация II 
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Опит в ядрената индустрия: 19 
Проверявана област: Ремонт 
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NNEGC Energoatom Ukraine, Украйна 
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Опит в ядрената индустрия: 30 
Проверявана област: Химия 
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International Safety Research, Канада 
Опит в ядрената индустрия: 28 
Проверявана област: Аварийно планиране и аварийна готовност 
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