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ПРОИЗВОДСТВО

MАРТ 2010 г.

5 БЛОК – 763 647 984 kWh
6 БЛОК – 734 807 664 kWh

ОБЩО – 1 498 455 648 kWh

АПРИЛ 2010 г.

5 БЛОК* – 619 659 648 kWh
6 БЛОК – 673 297 344 kWh

ОБЩО – 1 292 956 992 kWh

*5 блок - в планов годишен
ремонт от 26 април 2010 г.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА 
ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ В АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”

 Калин Стоянов е началник на цех “Открита разпре-
делителна уредба” (ОРУ) в Атомната електроцентрала 
“Козлодуй”.
 Завършва специалност “Електроснабдяване и елек-
трообзавеждане” във Висшия машинно-електротехни-
чески институт в Габрово, където специализира и “Пе-
дагогика”. Има специализации и по “Ефективен менидж-
мънт” в Нов български университет, и по “Стопанско 
управление” в Стопанска академия “Димитър Ценов” – 
Свищов.
 Работил е в Чугунолеярен комбинат “Веслец” – Враца.
 Започва работа в АЕЦ “Козлодуй” като оператор в 
цех “ОРУ” през 1996 г. Настоящата си длъжност заема 
от 2006 г.

Калин Стоянов

Откритата разпределителна уредба на АЕЦ 
“Козлодуй” има две основни предназначения: разпре-
деление на произведената от енергийните блоко-
ве електроенергия и осигуряване на собствените 
нужди на АЕЦ, включително захранване на Брегова 
помпена станция (БПС). Цех “ОРУ” осъществява и 
техническо обслужване на електропроводите 220 kV
“Атом” и 110 kV “Неутрон”, които са собственост 
на атомната централа. Уредбата е технологич-
но свързана с енергийните блокове, тъй като в 

Централният щит за управление на Откритата 
разпределителна уредба

електрокомандните зали се намират голяма част 
от технологичните и електрическите защити на 
блочните и общостанционните съоръжения, как-
то и търговските електромери. Централният 
щит за управление на ОРУ е единственото място 
в АЕЦ, на което е визуализирана цялата главна схе-
ма на централата, пусково-резервните трансфор-
матори, секциите резервно захранване и връзки-
те между тях. Има възможност да се извършват 
оперативни превключвания по всички елементи 
от главната схема. В цех “ОРУ” се правят лабора-
торни изпитания на трансформаторни масла и 
високоволтови изпитания. Дежурният инженер в 
ОРУ изпълнява графиците за регулиране на напре-
жението на енергийната система и графиците по 
мощност на енергийните блокове.

Откритата разпределителна уредба е “центъ-
рът” на противоаварийната автоматика, чрез ко-
ято се гарантира динамичната устойчивост на 
енергийната система на Република България. Тъй 
като ОРУ на АЕЦ се намира на границата между 
две национални електроенергийни системи – бъл-
гарската и румънската, тук постъпва информация 
от големите генераторни и консуматорни мощ-
ности в страната (например ПАВЕЦ “Чаира”). При 
отпадане на голям генератор автоматиката раз-
деля двете национални енергийни системи и/или 
разтоварва българската чрез Система за автома-
тично ограничаване на натоварването.
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НЕОБХОДИМОСТ ОТ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА 
ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ

Демонтаж на стълб от площадката на Откритата разпределителна уредба

В цех “ОРУ” е в процес на реализация мащабна 
програма за реконструкция на съоръженията, която 
се осъществява със собствени средства на АЕЦ 
“Козлодуй”. Този процес е свързан с намаляването на 
броя на генериращите мощности на централата 
през последните години и има за цел да повиши на-
деждността на захранване на съоръженията.

Спирането на 440-мегаватовите първи и втори 
блок на централата през 2002 г. доведе до извеж-
дането на цялата генерираща мощност на АЕЦ 
“Козлодуй” с напрежение 220 kV, както и до работа 
в режим, близък до празния ход, на мощни силови 
трансформатори и автотрансформатори, обусла-
вящ повишаване на загубите на активна енергия от 
трансформация. Към момента на спирането беше 
започнат процес на подмяна на измервателни тран-
сформатори, в отговор на изискванията за клас на 
точност при измерването на електрическа енергия 
и на необходимостта от осъвременяване на същес-
твуващите измервателни апарати. Така още през 
2003-2004 г. възникна въпросът трябва ли да се обза-
веждат неработещи съоръжения с ново оборудване, 
което да се демонтира на по-късен етап.

Прекратяването на експлоатацията на другите 
два 440-мегаватови блока – трети и четвърти, в 
края на 2006 г., увеличи списъка на работещите на 
празен ход статични електрически машини и пос-
тави за решаване нови въпроси – надеждност на 
захранването за Брегова помпена станция, надеж-
дност на резервното захранване за пети и шести 

блок, осигуряване на собствените нужди на ОРУ 
след демонтиране на съоръженията от изведени-
те блокове, освобождаване на трансформаторна 
площадка на Електропроизводство – 1 (ЕП – 1) от 
системни съоръжения и др.

При създалите се обстоятелства, в началото 
на 2007 г. необходимостта от принципна промяна 
на електрическата мрежа високо напрежение в 
АЕЦ стана особено наложителна. Беше направено 
изследване на надеждността на системите 220 kV 
и 110 kV, беше разработена концепция за нейната 
реконструкция, проведоха се технически съвети 
и работни срещи както в самата централа, така 
и между “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, “Национална електри-
ческа компания” ЕАД и “Електроенергиен системен 
оператор” ЕАД. Процесът съвпадна и с установя-
ването на договореност между България и Румъния 
за демонтаж на междусистемния електропровод 
220 kV “Дунав”, който е присъединен към ОРУ 220 kV.
Атомната централа предложи страната ни не да 
демонтира, а да използва българското трасе на 
електропровода и занапред, което беше прието.

През месец март 2008 г. беше постигнато 
принципно съгласие по техническата част на ре-
конструкцията и беше изготвен работен проект 
за реализирането й. Бяха предприети необходими-
те административни стъпки за осъществяване-
то на проекта и дейностите по реконструкцията 
започнаха в края на лятото на 2009 г.
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ЗАХРАНВАНЕ НА БРЕГОВАТА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ

Електропроводът 220 kV “Дунав” се запазва 
в частта до пресичането с електропроводите 
“Атом” и “Неутрон” и става собственост на АЕЦ, 
като предстои да се ремонтира основно. Същият 
електропровод се подвежда по трасето на “Атом”, 
а той – по трасето на “Неутрон”. За целта се де-
монтират стълбовете на “Неутрон” и на тяхно 
място се поставят стълбове за електропроводи 
220 kV, взети от трансформаторната площадка 
на ЕП – 1 и ОРУ. 

Един от трите трансформатора на БПС се де-
монтира и на негово място (с подмяна на портали 
в Брегова помпена станция, които ще се освобо-
дят от ОРУ 220 kV и трансформаторна площадка 
ЕП – 1) се поставя пусково-резервен трансформа-
тор, след промяна на групата на свързване и ос-
новен ремонт. По този начин БПС се захранва от 
ОРУ 220 kV с два електропровода от отделни по-
лета. Реализира се автоматично включване на ре-
зерва (АВР) на секции 6,3 kV в помпената станция. 
Не се прави АВР на секциите, които се захранват 
от електропровода “Хърлец” и останалите елект-
ропроводи. “Хърлец” остава изключен и се включва 
на празен ход, като резерв, когато се наложи из-
ключване за ревизия на някой от новите електро-
проводи 220 kV. 

СЪЩНОСТ НА РЕКОНСТРУКЦИЯТА

ОТКРИТА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА УРЕДБА 110 kV

Електропроводът 110 kV “Неутрон” отпада като 
присъединение и може да се използва за захранване 
на подстанция Оряхово по трасето на “Дунав”. Ос-
вобождават се и комбинирани измервателни транс-
форматори 110 kV и релейна защита и автоматика, 
които могат да се използват в ОРУ и БПС. Един 
автотрансформатор се премества на площадката 
на ОРУ. По този начин се освобождава трансформа-
торната площадка на първи и втори блок.

ОТКРИТА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА УРЕДБА 220 kV

Всички полета от ОРУ 220 кV се преработват 
по схема “два прекъсвача на присъединение”, с изк-
лючение на полетата на автотрансформаторите, 
а едно поле остава в резерв. По този начин се улес-
нява (разтоварва) схемата на ОРУ 220 kV, намаля-
ват съоръженията за поддръжка, намалява броят 
на прекъсвачите, на измервателните трансфор-
матори, на разединителите и на земните ножове. 
Собствените нужди на ЕП – 1 се захранват от пус-
ково-резервен трансформатор, като съществува 
възможност за извеждане на един такъв трансфор-
матор в резерв. В полетата, където е предвидено 
да се подменят измервателни трансформатори, 
ще се сменят само включените в реконструкции-
те. Подменят се и разединители 220 kV. 

ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ

Подмяна на разединители 400 kV през 2006 г.

Автотрансформатор 2AT 400/220 kV

ТЕМА НА БРОЯ

Реализацията на реконструкцията на електричес-
ката мрежа високо напрежение ще повиши надежд-
ната експлоатация на централата и ще доведе до 

икономии на средства на АЕЦ “Козлодуй”, а именно: 
 Съкращават се разходите за подмяна на разе-

динители 220 kV с 40%.
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 Спестяват се предвидените средства за 
строително-монтажни работи по подмяна на от-
падащите при реконструкцията измервателни 
трансформатори 220 kV.

 Реализира се икономия на средствата за плаща-
не на електрически загуби в трансформаторите.

 Използват се налични портали и стълбове 
220 kV, без да се закупуват нови.

 Ще се повиши надеждността на захранване 
на БПС чрез два електропровода 220 kV на различ-
ни полета, по схема “два прекъсвача на присъедине-
ние” и едно резервно захранване на 110 kV.

 Ще се повиши надеждността на резервното зах-

ранване на пети и шести блок – захранване от различни 
полета, по схема “два прекъсвача на присъединение”.

 Ще се освободи трансформаторната площад-
ка на първи и втори блок от автотрансформато-
ри и желязо-решетъчни конструкции.

 Ще се повиши надеждността на схемата 220 kV 
чрез подмяна на разединители и увеличаване на броя 
прекъсвачи на присъединение от 1,5 на 2 броя.

 Ще отпадне необходимостта от поддържане 
на магистрали за сгъстен въздух в ОРУ 220 kV.

Очаква се цялостната реконструкция на елект-
рическата мрежа високо напрежение в АЕЦ “Козло-
дуй” да приключи в края на 2011 г.

Цех “Открита разпределителна уредба” се обо-
собява като самостоятелно звено в АЕЦ “Козлодуй” 
с отделянето си от електроцеха на Електропро-
изводство – 1 на 1 януари 1995 г. Персоналът на но-
вооткрития цех е преназначен от 1 март същата 
година, като началник-цех “ОРУ” е Йосиф Буров (от 
1995 г. до 2001 г.). След това тази длъжност пос-
ледователно заемат Явор Манчев (от 2002 г. до 
2006 г.) и Калин Стоянов (от 2006 г. до момента).

Откритата разпределителна уредба е едно от 
първите съоръжения на площадката на централата, 
като в частта си 110 kV е въведена в експлоатация 
преди строително-монтажните работи по първи 
блок. ОРУ е построена на три етапа – за присъеди-
няването на 1 и 2 блок, на 3 и 4 блок и на 5 и 6 блок. Тя 
е изградена на три нива високо напрежение – 110 kV, 
220 kV и 400 kV. От ОРУ излизат 8 електропровода 
400 kV, 5 електропровода 220 kV и 4 електропровода 
110 kV. До 31.12.2002 г., когато предсрочно са спрени 
първи и втори блок, ОРУ на АЕЦ “Козлодуй” е най-
голямата разпределителна уредба на Балканския 
полуостров по присъединения.

В над четиридесетгодишната история на ОРУ 
са реализирани много реконструкции и модерниза-
ции. По-важните сред тях са: подмяна на прекъсва-
чи 220 kV и 400 kV, осъществена в периода 1998 – 
2000 г.; монтаж и въвеждане в експлоатация на 
втори автотрансформатор 220/110 kV – 1999 г.; 
монтаж и въвеждане в експлоатация на вентилни 
отводи на всички електропроводи 400 и 220 kV – от 
1999 до 2000 г.; подмяна на прекъсвачи на реактори – 
2002 г.; подмяна на разединители 400 kV – от 2004 
до 2007 г.; подмяна на релейни защити – финализи-
рана през 2007 г; подмяна на измервателни транс-
форматори – в периода 2006 – 2009 г. 

От самото начало колективът на ОРУ дава своя 
принос за извършването на строително-монтажни-
те и пусково-наладъчните дейности на съоръжение-

ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ ЦЕХ “ОРУ”
то, за изпълнението на функционалните изпитания, 
за техническото обслужване на съоръженията, за 
поддържането на експлоатационния вид на оборуд-
ването, за разработването на експлоатационна и 
ремонтна документация в съответствие с норма-
тивните изисквания. Изпълнението на всички дей-
ности в цеха, имащи важно значение за нормалното 
функциониране на електроенергийната система в 
България и региона, изисква от всички работещи 
отлична квалификация и висок професионализъм, 
които те доказват ежедневно.

ТЕМА НА БРОЯ

KAЛЕНДАР

Ръководният екип на цех “ОРУ” (отляво надясно): 
Аспарух Първанов – ръководител-сектор “Техничес-
ко обслужване”, Боян Банков – ръководител-група 
“Релейна защита и автоматика”, Цветанка Мари-
нова – ръководител-група “Инженерна поддръжка”, 
Калин Стоянов – началник-цех “ОРУ”, Лъчезар Бали-
ев – ръководител-група “Ремонт”, Цветослав Хрис-
тов – ръководител-сектор “Експлоатация”
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КАЛЕНДАР

В календара на значимите си събития АЕЦ 
“Козлодуй” вписа на 25 февруари навършването 
на десет години от официалното откриване на 
пълномащабния симулатор за блокове с реактори 
ВВЕР-1000 (ПМС-1000). През тези години усъвър-
шенстването на съоръжението и развитието на 
основните му функции го превръщат в съвременна 
база за обучение на ядрени специалисти и средст-
во за инженерни анализи.

На 8 ноември 1994 г. между Националната елек-
трическа компания и американската компания S3 
Technologies (сега GSE Systems) се подписва Дого-
вор за изграждане на пълномащабен симулатор за 5 
и 6 блок. Условията на договора предвиждат освен 
изграждането и доставката на пълномащабния си-
мулатор за блокове тип ВВЕР-1000, с прототип 6 
блок на АЕЦ “Козлодуй”, така също и трансфер на 
технология по изграждане и поддържане на симула-
тора от екип специалисти, сформиран от персо-
нал на атомната централа.

Проектът стартира в началото на 1995 г. с 
подготовката на комплекта от входни данни. В 
средата на 1995 г. се сформира екип за трансфер 
на технология, който е изпратен за обучение на 
площадката на S3 Technologies в САЩ. Освен те-
оретични знания, специалистите усвояват и прак-
тически умения, като участват във всички етапи 
на проекта. Подготовката се оказва важна стъпка 
в процеса на изграждането, експлоатацията, под-
държането и усъвършенстването на симулатора. 
Специалисти от този екип, като част от персона-
ла на АЕЦ “Козлодуй”, и до днес все още пряко участ-
ват в поддръжката и използването на ПМС-1000. 

Основното предназначение на ПМС-1000 е обу-
чение и тренировка на лицензионен персонал от 
1000-мегаватовите блокове на АЕЦ “Козлодуй”. 
От 2000 г. до края на 2009 г. поддържащо обуче-
ние на ПМС-1000 са преминали 352 екипа, в които 
са били включени 1995 оператори. Симулаторното 
обучение на екипите от оператори се провежда 
два пъти в годината с продължителност от една 
седмица. 

Освен поддържащо обучение, на симулатора се 
провежда и първоначално обучение за съответните 
длъжности. Досега такова обучение са преминали 
7 екипа или 29 оператори. Този вид обучение е така 
нареченото съчетано обучение – демонстрационно 
и практическо. При възникване на необходимост, по 
предписание на националния регулаторен орган или 
по решение на ръководството на АЕЦ “Козлодуй”, на 
симулатора се провежда и извънредно обучение.

Симулаторните занятия винаги се провеждат 
по сценарии, разработени от лицензирани инструк-
тори в съответствие със заложените стандарти 
по теми, определени в съответната програма за 
обучение. 

Благодарение на високата достоверност на 
използваните математически модели и физическо-
то репликиране на командната зала на 6 блок, си-
мулаторът е мощен инженерингов инструмент и 
успешно се използва за следните дейности:

 валидиране на симптомно ориентирани ава-
рийни инструкции и друга експлоатационна доку-
ментация;

 проверка на сложни технически решения, каса-
ещи промяна на защити и блокировки;

 изпълнение на мерки от програмите за мо-
дернизиране на блокове ВВЕР-1000;

 проиграване и анализ на експлоатационни съ-
бития или предварително зададени ситуации.

Поради важността на предназначението му и 
поради изискванията на стандартите, заложени 
в нормативните документи, развитието на си-
мулатора е непрекъснат процес, който следва, а 
в определени случаи и изпреварва измененията на 
блока прототип. Нуждата от развитие се обус-
лавя и от все по-големите очаквания за качество 
и точност на симулираните процеси, от броя на 
симулираните режими, както и от по-широкия обх-
ват на приложение на ПМС-1000.

10 ГОДИНИ ПЪЛНОМАЩАБЕН СИМУЛАТОР
ЗА БЛОКОВЕ С РЕАКТОРИ ВВЕР-1000

Периодично поддържащо обучение на ПМС-1000 на 
екип от оперативния персонал на ЕП – 2 през про-
летния семестър на 2010 г.
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АКЦЕНТИ

За втора поредна година АЕЦ “Козлодуй” се 
включи в организираната от фондация “Джуниър 
Ачийвмънт България” Национална инициатива “Ме-
ниджър за един ден”. Проявата бе проведена под 
патронажа на Министерството на финансите на 
Република България. 

Атомната централа прие на 22 март ученици 
от 11 и 12 клас на СОУ “Св. св. Кирил и Методий” 
в гр. Козлодуй, специалност “Предприемачество и 
бизнес”. Те получиха възможността да участват в 
практическата работа на висшия мениджмънт на 
централата. Длъжността изпълнителен директор 
на АЕЦ “Козлодуй” бе поверена на Христо Велчев (12 
клас). Директор “Финанси и бюджет” за един ден бе 
неговата съученичка Светослава Нинова, а ръко-
водител на “Управление на финансовите ресурси” –
Нели Христова, също от 12 клас. Единадесетоклас-
ниците Борис Георгиев и Ани Петрова заеха пози-
циите съответно на ръководител на управление 
“Търговско” и на главен счетоводител.

Работният ден на бъдещите мениджъри започ-
на с участието им в оперативка на ръководство-
то на АЕЦ. След това те се запознаха с история-
та и с актуалното състояние на централата от 
презентация, изнесена от Жулиета Тошева – ръко-
водител на управление “Администрация и контрол”. 
Особен интерес сред тях предизвика информация-
та за друга инициатива от социално отговорната 
политика на централата, насочена към привличане 
на млади специалисти – стажантските програми, 
организирани от АЕЦ всяка година за студенти от 
български и чуждестранни висши учебни заведе-

МЕНИДЖЪРИ ЗА ЕДИН ДЕН УПРАВЛЯВАХА 
АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” НА 22 МАРТ

Изпълнителният директор на АЕЦ “Козлодуй” 
Димитър Ангелов и Христо Велчев

ния. Денят, в който се включиха в управлението на 
атомната централа, даде възможност на ученици-
те, решени да успеят в кариерното си развитие, 
да планират следващите етапи от образовател-
ното и професионалното си израстване отново 
да бъдат свързани с АЕЦ “Козлодуй”.

Младежите с мениджърски амбиции се включи-
ха в процеса на реалното управление на съответ-
ните структури на централата и се запознаха от-
близо с различните аспекти в дейността на “АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД. След това посетиха машинните и 
командните зали на втори, трети и пети енер-
гоблок. За процеса на електропроизводство чрез 
ядрени мощности им разказаха Григор Василев, 
ръководител на направление “Експлоатация”, Елек-
тропроизводство – 1, и Николай Петров, главен 
експерт “Техническа експлоатация”, Електропроиз-
водство – 2. 

В края на деня се проведе заключителна среща 
с ръководството на АЕЦ, на която учениците спо-
делиха впечатленията си.

Светослава Нинова каза: “Когато разбрах, че 
ще бъда директор “Финанси и бюджет”, очаквах да 
видя професия с много права, но и с много отго-
ворности. Тези очаквания се оправдаха. Много съм 
впечатлена и от това, че в централата се отде-
ля голямо внимание на отдиха и рехабилитацията 
на работниците”. Нели Христова заяви, че денят, 
преминал в “Управление на финансовите ресурси” на 
АЕЦ “Козлодуй”, я е мотивирал силно, и определено 
е повлиял на избора за бъдещата сфера на нейната 
професионална реализация. Ани Петрова акценти-

Ръководителят на управление “Управление на финан-
совите ресурси” Сийка Пенкова и Нели Христова
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ра, че е била изненадана от готовността, с която 
са й били представени детайли от ежедневната 
работа на главния счетоводител, и отбеляза, че 
е доволна от дїсега с реалната счетоводна прак-
тика. Другият единадесетокласник – Борис Геор-
гиев, сподели: “Днешният ден ми донесе огромен 
поток от информация. Работата на ръководителя 
на управление “Търговско” е много вълнуваща и ди-
намична, натоварена е с голяма отговорност, но 
това допринася за личностното израстване. Дано 
и занапред имам възможността да се срещна с та-
кива професионални предизвикателства”. Христо 
Велчев изтъкна сложността на работата на изпъл-
нителния директор и многобройните дейности, с 
които той трябва да е детайлно запознат.

Учениците получиха сертификати от изпълни-

телния директор Димитър Ангелов за участието 
им в управлението на централата, който подчер-
та: “Радвам се, че имахме възможност да бъдем 
ваши домакини. Надявам се, че днешният ден е бил 
интересен за вас. Получихте достатъчно инфор-
мация за съответните длъжности, за дейности-
те и спецификите, за актуалното състояние на 
централата. Ядрената енергетика има голямо 
бъдеще в световен мащаб като екологично реше-
ние за електропроизводство. Нашата централа 
засега е с два блока в експлоатация, но се надявам, 
че ще продължим да се развиваме. На вас желая да 
получите отлично образование, да продължавате 
да учите цял живот и да се реализирате успешно 
в сферата, която сте си избрали. Бих се радвал да 
се върнете и да работите при нас някой ден.”

Участниците в инициативата “Мениджър за един ден”
в машинната зала на пети блок

Ръководителят на управление “Търговско” 
Богдан Димитров и Борис Георгиев

Главният счетоводител на АЕЦ “Козлодуй” 
Костадин Димитров и Ани Петрова

АКЦЕНТИ

Директорът на дирекция “Финанси и бюджет” 
Георги Кирков и Светослава Нинова
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ПАРТНЬОРСТВО

РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЦЕДУРАТА VERLIFE

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА 
“ИНДИВИДУАЛЕН ДОЗИМЕТРИЧЕН МОНИТОРИНГ – IM2010”

От 8 до 12 март в гр. Пиещани – Словакия, се 
проведе работна среща, организирана от Между-
народната агенция по атомна енергия (МААЕ), на 
тема “Подобряване на процедурата VERLIFE за 
оценка на структурната цялост в жизнения цикъл 
на компонентите и тръбопроводите на АЕЦ с ре-
актори тип ВВЕР”. В нея участваха 22-ма предста-
вители от 8 страни – Финландия, Германия, Чехия, 
Унгария, Словакия, Русия, Украйна, България, както 
и от МААЕ. 

Целта на срещата беше приемане на послед-
на редакция на основния текст на унифицираната 
процедура за оценка на ресурса на компоненти и 
тръбопроводи на реактори тип ВВЕР. Участници-
те обсъдиха коментарите, допълненията и забе-
лежките към текста, които предварително всяка 
страна бе изпратила. Българските предложения до 
форума бяха изготвени от специалистите от АЕЦ 
“Козлодуй” Димитър Попов – ръководител-група “Ин-
женерно обезпечаване на аварийните процедури”, 
Галя Димова – ръководител-група “Диагностика и 
качество”, и Станимир Станчев – главен експерт 
в отдел “Химия и радиохимия” в Електропроизвод-
ство – 2. След обстойно обсъждане част от тях 
бяха приети.

Специалисти от руското конструкторско бюро 
“Гидропрес” и от научно-изследователския инсти-
тут по конструкционни материали “Прометей” – 
Санкт Петербург, представиха доклади с пред-
ложения за основни изменения на текста и беше 
решено те да бъдат обсъдени допълнително от 
експерти във всяка страна участник в проекта. 
На срещата бяха разгледани и идеи за нови прило-
жения към текста на процедурата. 

До края на 2010 г. се предвижда да се състоят 
няколко работни срещи. От 1 до 3 юни в Киев – Ук-
райна, ще бъдат направени допълнения и изменения 
по основните приложения на процедурата, а от 11 до 
13 октомври в гр. Ржеж – Чехия, предстои изготвяне 
на окончателната й версия. В същия град на 23 и 24 
ноември ще се проведе специална среща, посветена 
на Приложение II към документа – за неутронен флу-
енс и дозиметрия. В предстоящите обсъждания ще 
се включат и експерти от Индия и Китай – страни, 
в които се строят реактори тип ВВЕР.

Десислава Кирилова, 
ръководител-група “Ресурс на основно оборудване”, 

Електропроизводство – 2

В столицата на Гърция – Атина, от 8 до 12 
март се проведе международна конференция на 
тема “Индивидуален дозиметричен мониторинг –
IM2010”. Тя бе организирана от Европейската ко-
мисия (ЕК), Международната агенция по атомна 
енергия (МААЕ) и Комисията по атомна енергия 
на Гърция (Greek Atomic Energy Commission, GAEC). 
В конференцията взеха участие представители 
на регулаторни органи и висококвалифицирани ек-
сперти в областта на радиационната защита и 
дозиметричния мониторинг от Австрия, Белгия, 
Бразилия, България, Великобритания, Канада, Иран, 
Чехия, Франция, Германия, Гърция, Испания, Китай, 
Южноафриканската република и от други страни.

Представител на АЕЦ “Козлодуй” по време на 
форума бе Емил Камбуров, физик “Спектрометрич-
но измерване на човека” и отговорник по качест-
вото в Орган за контрол от вида С – Контролен 
център “Персонална дозиметрия” (ОК(С) – КЦ “ПД”) 
към дирекция “Безопасност и качество”.

Конференцията бе открита с презентации и 
доклади на представители на Международната 
агенция за атомна енергия и ЕК относно насоките 
в развитието на нормативни изисквания на МААЕ в 
областта на радиационната защита и индивидуал-
ния дозиметричен контрол – Basic Safety Standards 
(BSS), Radiation Protection 160 (RP160) и др.

Програмата на конференцията обхващаше 

Десислава Кирилова (втората отляво) сред 
участниците в работната среща
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ПАРТНЬОРСТВО

ПРЕДПУСКОВА ПРОВЕРКА В РОСТОВСКАТА АЕЦ

теми, свързани с развитието, структурирането 
и дейността на индивидуалните дозиметрични 
служби за контрол и мониторинг на професионал-
ното облъчване и теоретични насоки в областта 
на изчисляването на неопределеността на резул-
татите при измерване и калибриране на средст-
вата за измерване. Дискутирани бяха и въпроси-
те, свързани с развитието на персоналната до-
зиметрия в екстремни ситуации, с тенденциите 
в провеждането на обучението и квалификацията 
в областта на радиационната защита, медицин-
ския дозиметричен мониторинг и др. Специално 
внимание беше отделено на изискванията на ре-
гулаторните органи, на Европейските комитети 
по стандартизация и на МААЕ, относно акредити-
рането на дозиметричните служби, изграждането 
на подходящи системи за управление, гарантира-
щи изпълнението на различните европейски и меж-
дународни стандарти. 

Презентацията на Емил Камбуров описа подхо-
да за изграждане на Системата за управление и 
акредитирането на ОК(С) – КЦ “ПД” като Орган за 
контрол, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 
17020:2005 – “Общи критерии за дейността на раз-
личните видове Органи за контрол”, като внедрена 
система за управление в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Беше 
обоснован изборът на точно този европейски 
стандарт пред EN ISO 17020+AC:2006, основаващ 
се на националното ни законодателство (ОНРЗ 
2004) и предимствата му в частта за контрол и 
оценка на съответствието на индивидуалните 

ефективни дози от професионално облъчване, съг-
ласно нормативните изисквания в тази област. 
Представени бяха и дейностите на Органа за кон-
трол относно метрологичното потвърждаване на 
техническите средства за измерване (термолуми-
несцентни дозиметрични системи и целотелесни 
броячи), калибрирането “in house” и осигуряването 
на метрологичната им проследимост, съгласно 
БДС EN ISO 10012:2003. По време на работните 
срещи бяха изнесени презентации и лекции от 
представителите на МААЕ, на различните стра-
ни участнички и бяха проведени дискусии по теми, 
свързани с индивидуалния дозиметричен контрол.

В периода от 13 до 27 март в Ростовската АЕЦ, 
разположена до гр. Волгодонск – Русия, бе прове-
дена предпускова проверка на втори енергоблок, 
организирана от Московския център на Световна-

та асоциация на ядрените оператори – WANO. В 
нея участваха 12 специалисти от България, Индия, 
Иран, Русия, САЩ, Украйна, Франция и Чехия. Групата 
експерти, ръководена от Ярослав Вокурек (Чехия), 
извърши проверка в различни области от дейност-
та на АЕЦ – организация и административно уп-
равление, експлоатация, ремонт, инженерно-тех-
ническа поддръжка, радиационна защита, обучение 
и квалификация на персонала, противопожарна бе-
зопасност. В областта на радиационната защита 
проверяващ беше Пламен Мишев, технолог “Радиа-
ционен и дозиметричен контрол” в АЕЦ “Козлодуй”. 
Строителството на Ростовската АЕЦ започва 
през 1979 г., но през 1986 г. е замразено и е възоб-
новено отново през 2000 г. Предвидено е тя да се 
състои от четири блока тип ВВЕР-1000. През 2001 г.
е пуснат първи блок на централата, а в момента 
работи в пробна експлоатация втори блок. Строи-
телството на трети и четвърти блок продължава 
и се очаква те да заработят съответно през 2014 г.
и през 2017 г.
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МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МААЕ

ПАРТНЬОРСКА ПРОВЕРКА НА WANO
От 13 до 27 март Московският център на 

Световната асоциация на ядрените оператори –
WANO, проведе партньорска проверка в АЕЦ “Ло-
виза”, Финландия. В екипа от проверяващи бяха 
включени 16 експерти от България, Великобрита-
ния, Литва, Русия, САЩ, Словакия, Словения, Фран-
ция, Украйна, Унгария, Чехия и Япония. Проверката 

обхващаше осем функционални области – органи-
зационна ефективност, експлоатация, ремонт, 
инженерно осигуряване, опит от експлоатацията, 
радиационна защита, химия и обучение и квалифи-
кация. Българските представители бяха провери-
тели в областите “Експлоатация” и “Химия”. 

Едновременно с това беше извършена проверка 

През месец март Международната агенция по 
атомна енергия организира в Абу Даби – Обединени 
Арабски Емирства (ОАЕ), международна конферен-
ция на тема “Развитие на човешките ресурси за 
създаване и разширяване на ядрени енергийни прог-
рами”. ОАЕ е една от многото страни, декларирали 
намерения за включване в ядрената общност, и бе 
избрана за домакин, тъй като е пример за прилагане 
на ясно дефинирана политика, съответстваща на 
международните договорености, и на прозрачни и 
последователни действия за нейното изпълнение.

Конференцията бе планирана като мащабно ме-
роприятие, поддържано от почти всички междуна-
родни организации в ядрения сектор. За участие 
от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД персонално бе 
поканен ръководителят на управление “Персонал и 
Учебно-тренировъчен център” да изнесе темати-
чен доклад за взаимодействието между специали-
зирани обучаващи организации и доставчици на яд-
рено оборудване при подготовката на персонала 
за работа с ядрени съоръжения. 

Във форума се включиха около 300 души от 65 
страни, разделени на четири основни групи: (1) 
страни с развита ядрена програма, доставчици 
на технология и оборудване за всички или за част 
от етапите на ядрения горивен цикъл; (2) страни 
с развита ядрена програма и пълноценна инфрас-
труктура, експлоатиращи самостоятелно ядрени 
енергийни съоръжения; (3) страни, разполагащи с ог-
раничена инфраструктура, потребители на ядрени 
технологии с общоцелево предназначение; (4) стра-
ни без или с частична инфраструктура, имащи наме-
рения да развиват ядрена енергийна програма.

Целите на форума бяха насочени в няколко съ-
ществени направления:

 Представяне на предимствата на ядрената 
енергетика като специфичен отрасъл с уникален 
комплекс от характеристики: (а) потенциално рис-
ково производство с голямо обществено значение; 
(b) непрекъснато прилагане на върхови постижения 
от целия технологичен спектър; (c) задължително 
ограничаване на управленските решения в опреде-
лени норми; (d) стриктно изпълнение на конкретни 

изисквания към организацията на работа, човешкия 
фактор и оборудването; (e) прилагане на специфич-
на култура и строго спазване на ясно дефинирани 
правила. МААЕ изрично набляга на тези принципни 
постановки, тъй като получава многобройните за-
явки за изграждане на ядрени централи (от над 50 
страни от целия свят), за повечето от които не 
са налице необходимите предпоставки и те се нуж-
даят от продължителен период на подготовка.

 Категорично определяне на първостепен-
ното значение на човешкия фактор като ключов 
елемент както за новосъздаващите се национални 
ядрени програми, така и за развитите страни с 
опит в ядрената енергетика. Проблемите се свеж-
дат до необходимост от създаване на приемстве-
ност между поколенията и риск от загуба на нау-
чен, инженерингов и експлоатационен капацитет.

 Отбелязване на обстоятелството, че учас-
тниците в ядрения бизнес са равнопоставени по 
отговорност и всеки от тях потенциално може да 
оказва съществено влияние върху ядрения сектор 
като цяло. Подчертана бе важността на между-
народното сътрудничество и откритата обмяна 
на информация чрез всички съществуващи канали 
и браншови организации.

 Деклариране на задължителната необходи-
мост от държавна подкрепа и контрол на ядрени-
те програми, като се има предвид около стого-
дишния жизнен цикъл на ядрените енергийни съо-
ръжения.

 Популяризиране пред широка аудитория на 
развитието на собствената програма на домаки-
ните от ОАЕ и изтъкване на успехите, постигна-
ти от тях само за няколко години. 

На конференцията беше предоставен голям 
обем от разнообразни материали, които дават 
възможност за общ преглед на състоянието по 
темата в световен мащаб и на очертаващите се 
занапред тенденции. Материалите представля-
ват интерес за всички организации, имащи отно-
шение към човешкия фактор, и ще бъдат полезни 
както в тяхната ежедневна работа, така и за це-
лите на дългосрочното планиране.
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ВИЗИТА НА АМЕРИКАНСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛ

На 17 март 2010 г. Брет Бретенкамп, препо-
давател в средното училище “Ван Влек” – Тексас, 
САЩ, посети АЕЦ “Козлодуй”. Визитата бе органи-
зирана по предложение за обмен на преподаватели 
в ядрената сфера, направено от страна на САЩ по 
линия на Глобалното ядрено енергийно партньор-
ство (General Nuclear Energy Partnership – GNEP). 
Г-н Бретенкамп бе придружен от Любен Маринов – 
младши експерт в отдела по ядрена енергия и бе-
зопасност към дирекция “Сигурност на енергийни-
те доставки” в Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма, и от Георги Гьошев –
главен експерт “Иновации” в Държавно предприя-
тие “Радиоактивни отпадъци”.

Брет Бретенкамп (в средата) разгледа пети блок

и на 7 общофункционални области, които характе-
ризират централата като цяло – култура на безо-
пасност, човешки фактор, самооценка, индустри-
ална (техническа) и пожарна безопасност, статус 
на АЕЦ и контрол на конфигурацията, управление 
и реализация на ремонтните дейности, работа и 
състояние на оборудването и материалите. 

АЕЦ “Ловиза” има два блока ВВЕР-440/В213 с хер-
метична обвивка, които работят на 110% мощ-
ност (около 500 MW всеки). Централата е продъл-
жила ресурса на блоковете си до 2027 г. за първи 
блок и до 2030 г. за втори блок.

Георги Игнатов,
дежурен на атомен енергоблок,

и Станимир Станчев,
гл. експерт, сектор “Инженерна химия”,

Електропроизводство – 2

Гостите разгледаха машинна и командна зала 
на пети енергоблок. За спецификите в работата 
на АЕЦ “Козлодуй” им разказа Николай Петров – гла-
вен експерт “Техническа експлоатация”, Електро-
производство – 2 (ЕП – 2).

Програмата на посетителите продължи със 
среща в Информационния център на АЕЦ с пред-
ставители на българската асоциация към Сдру-
жението на жените в ядрената индустрия – WiN 
Global (WiN – България), и с ученици от СОУ “Христо 
Ботев” – гр. Козлодуй, които членуват в младежка-
та секция на WiN. Катя Минкова, главен технолог 
“Инженерно осигуряване”, ЕП – 2, и председател 
на WiN – България, запозна присъстващите с раз-
витието на ядрената енергетика в страната, 

Участниците в срещата 
в Информационния център на АЕЦ
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От 6 до 16 април в Учебно-тренировъчния център 
на АЕЦ “Козлодуй” се проведе курс на Международ-
ната агенция по атомна енергия (МААЕ) на тема 
“Интегрирани системи за управление, прилагани 
към програмите за ремонт и поддръжка на атомни 
електроцентрали и изследователски реактори”.

В курса като лектори взеха участие експертът 
от МААЕ Джонджил Маджола и представители на 
организации от различни страни: Кент Фрийланд –
Словения, Дейвид Колер – Великобритания, Кенет 
МакГибън – Канада, Ярослав Якуб – Чехия, Еберхард 
Грауф – Германия, Ки Тай Парк – Корея. От страна 
на АЕЦ “Козлодуй” бяха представени четири основ-
ни теми, включени в програмата на обучението:

 “Преход към интегрирана система за управле-
ние в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД” с лектор Мирослав Мано-
лов – ръководител на управление “Качество”;

както и с дейността на ръководената от нея ор-
ганизация. Обучението на персонала в АЕЦ “Козло-
дуй” и ролята на Учебно-тренировъчния център за 
поддържане на високото професионално ниво на 
работещите в централата – това бяха темите, 
на които се спря Росица Минакова, началник-отдел 
“Планиране и организация” в управление “Персонал 
и Учебно-тренировъчен център”. Отлично впечат-
ление остави ученикът Стилиян Костов, който 
представи дейностите на WiN – България, насо-
чени към популяризиране на ядрената енергетика 
сред младите хора и към утвърждаването на от-
расъла като перспективна сфера за тяхното про-
фесионално развитие.

Брет Бретенкамп говори за различни инициати-
ви, предприети от Института по ядрена енергия 
(Nuclear Power Institute – NPI), за да бъдат адекватно 

посрещнати нарастващите нужди от висококва-
лифицирани професионалисти за ядрената енер-
гетика в Тексас. С цел успешно решаване на тази 
задача се поддържа тясно сътрудничество между 
представители на индустрията, университетите, 
средните училища, щатското правителство, фе-
дералните агенции и обществени лидери. С голям 
успех, според г-н Бретенкамп, се ползва идеята да 
бъдат привлечени учители от средните училища, 
които да убедят своите ученици в предимствата 
на ядрената енергетика от екологична гледна точ-
ка и като поле за изява на младите специалисти. 
Той подчерта и ролята на жените, които могат да 
повлияят на децата и на цялата общност в полза 
на атомната индустрия. Ето защо гостът оцени 
като много полезна обмяната на опит и мнения с 
представителите на WiN – България.

РЕГИОНАЛЕН УЧЕБЕН КУРС НА МААЕ

 “Организация на ремонтните дейности в АЕЦ 
“Козлодуй”, ЕП – 2” с лектор Борислав Борисов – гла-
вен механик “Изпълнение на ремонта” в Електроп-
роизводство (ЕП) – 2;

 “Осигуряване и управление на качеството в 
ремонтните дейности в АЕЦ “Козлодуй” с лектор 
Николай Казаков – главен експерт “Инженерна под-
готовка и контрол на качеството” в ЕП – 2;

 “Дейности в ЕП – 1 по организация и изпълне-
ние на програми за демонтаж на оборудване и сис-
теми на първи и втори блок в преходния период” с 
лектор Будьони Младенов – главен механик “Обо-
рудване втори контур” в ЕП – 1.

Участниците в обучението бяха от Армения, 
Азербайджан, Унгария, Литва, Румъния, Украйна и 12 
специалисти и експерти от българската атомна 
електроцентрала.

“Ремонтни системи, фокусирани върху прогно-
зите и надеждността”; “Управление на знанията на 
база на процесите при ремонта в атомни елект-
роцентрали”; “Аспекти на подобряване на човеш-
кото изпълнение в системата за управление на 
ремонтните дейности”; “Управляване на организа-
ционната промяна и планирането на работната 
сила при модернизиране на АЕЦ”; “Как да се мини-
мизират рисковете, свързани с ремонтните дей-
ности”; “Планиране и контрол на работите, вклю-
чително планиране на работната ръка на ремонта 
и управление на подизпълнителя” – това бяха само 
част от основните доклади в програмата на се-
минара. Беше представен и националният опит 
в областите, включени в тематичния обхват на 
обучението, като практиката на Чехия – “Как да 
се провежда ремонтът на оборудването в АЕЦ – 
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УЧАСТИЕ В ПАРТНЬОРСКА ПРОВЕРКА В ЮЖНОУКРАИНСКАТА АЕЦ

РЪКОВОДИТЕЛИ НА ВИЕТНАМСКАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА 
КОМПАНИЯ ПОСЕТИХА ЦЕНТРАЛАТА

На работно посещение в АЕЦ “Козлодуй” на 7 
април бяха представители на Националната елек-
трическа компания на Виетнам. Групата беше ръ-
ководена от замeстник генералния директор на 
компанията Дуон Куанг Тхан.

По време на срещата в Учебно-тренировъчния 
център (УТЦ) на централата Росица Минакова, 
началник-отдел “Планиране и организация” в управ-
ление “Персонал и Учебно-тренировъчен център” 
изнесе пред гостите презентация на тема “Учеб-
ният център отблизо”. 

Виетнамските гости разгледаха демонстра-
ционни и учебни зали, работилници, както и пълно-
мащабния симулатор за блокове с реактори ВВЕР-
1000 в УТЦ. Там на въпросите им отговориха начал-
никът на отдел “Обучение” Георги Топалов, ръково-
дителят на сектор “Анализ и планиране” Светлана 
Бенбоу, инструктор-операторът за ВВЕР-1000 Ла-
зар Лазаров и ръководителят на сектор “Инженер-
но осигуряване” Иван Кашев.

Представителите на Националната електрическа 
компания на Виетнам разгледаха ПМС-1000

превантивен, коригиращ, ремонт по процедура и 
рисков ремонт”; на Корея – “Състояние на ядрени-
те услуги”; на Румъния – “Интегрирана система за 
управление, прилагана в Института за ядрени из-
следвания”; на Канада – “Интегриране на външните 
изпълнители в системата за управление на АЕЦ”; 
на Унгария – “Прилагане на интегрирана система 
за управление в АЕЦ “Пакш”, и други. В сесии по ра-
ботни групи бяха обсъдени теми като: “Ролята на 
мениджмънта – лидерство, ангажираност и отго-
ворност”; “Стимулиране и поддържане на висока 

култура на безопасност”; “Документация и контрол 
на документите и архивите по ремонта”; “Синтез 
и обобщение на опита на страните участнички в 
превантивния, коригиращия, процедурен и рисково-
ориентиран ремонт”; “Планиране на ремонта”.

В рамките на курса чуждестранните участни-
ци посетиха командните и машинните зали на 2, 
3 и 5 блок на атомната електроцентрала, както 
и Пълномащабния симулатор ВВЕР-1000 в Учебно-
тренировъчния център на АЕЦ “Козлодуй”.

Катя Минкова (в средата) по време на проверката

В периода 10 – 23 април в Южноукраинската 
АЕЦ – Украйна, се състоя партньорска проверка 
на Световната асоциация на ядрените операто-
ри – WANO. В нея взеха участие специалисти от 
атомни централи от Русия, Украйна, Китай, Бълга-
рия, Финландия, Унгария, Чехия и Словакия, както 
и представители на центровете на Световната 
асоциация на ядрените оператори в Москва, Па-
риж, Лондон и Атланта. 

В екипа на партньорската проверка, проведе-
на по методологията на WANO, бе включена Катя 
Минкова – главен технолог “Инженерно осигурява-
не” в ЕП – 2. Представителят на АЕЦ “Козлодуй” бе 
проверяващ в област химия. Останалите области 
на проверка бяха: експлоатация, управление и ад-
министрация, ремонт, опит от експлоатация, ин-
женерно осигуряване, радиационна безопасност и 
подготовка на персонала.
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НОВА ПОСТАНОВКА НА САМОДЕЙНИЯ ТЕАТРАЛЕН СЪСТАВ
На 24 и 25 март 2010 г. театралният състав 

към културния дом на енергетиците показа пред 
публика новото заглавие от своя афиш – пиесата 
“Кръстопът под наем” от Орлин Дяков, с гост-ре-
жисьор Бойко Илиев.

Заслужените овации на зрителите за своята 
актьорска игра получиха Васко Петров, Емил Ня-
голов, Огнян Петров, Яни Абаров, Валерия Кашева, 
Даниела Георгиева, Михаил Войков и Ивайло Куляш-
ки – всички работещи в АЕЦ “Козлодуй”. Пиесата е 
своеобразно продължение на емигрантската тема 
в репертоара на самодейния театър, започната 
през миналия творчески сезон с успешната пос-
тановка “Деликатно нещо е душата” от Димитър 
Динев, която бе играна и на сцената на Народния 
театър “Иван Вазов”. Атрактивен акцент в дра-
матургията бяха мултимедийните елементи, уме-
ло вплетени в представлението.

На 6 април пиесата беше представена с бла-
готворителна цел в подкрепа на Дома за възраст-
ни с физически увреждания в Козлодуй.

ЦВЕТНИ ХОРИЗОНТИ В ДОМА НА ЕНЕРГЕТИКА
За пореден път Снежинка Кончовска показа 

свои живописни творби в самостоятелна изложба 
в гр. Козлодуй. Експозицията продължи от 12 до 25 
април в Дома на енергетика под надслов “Цветни 
хоризонти”. Над осемдесет платна зарадваха с 
топлите си багри многобройните почитатели на 
нейното изкуство. 

Авторката, чиято професия е техник “Промиш-
лена електроника” в “Интерприборсервиз” – Козло-
дуй, е участвала в общо дванадесет съвместни и 
самостоятелни изложби, седем от които прове-
дени в културния дом на енергетиците. Снежинка 
Кончовска е представяла свои картини и във Вра-
ца, в Оряхово и в родното си село Селановци.

НАГРАДИ ЗА МЛАДИ ПИАНИСТИ ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
Две от възпитаничките на класа по пиано към 

Дома на енергетика с преподавател Здравка Нико-
лаева постигнаха голям успех в Четвъртия нацио-
нален конкурс “Дико Илиев”, който се състоя от 11 
до 13 април в гр. Враца. 

Анисия Антонова беше отличена с втора награ-
да и сребърен медал във възрастовата група 8-10 
клас, а Валерия Манева получи поощрение за изпъл-
нението си в категорията 11-12 клас.

В конкурса, който се проведе под патронажа 
на кмета на община Враца, взеха участие над 130 
ученици и студенти от градовете Велико Търново, 
София, Пловдив, Кюстендил, Враца, Перник, Козло-
дуй, Стара Загора, Пазарджик, Видин и Търговище.
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ВИЦЕШАМПИОНСКА ТИТЛА ЗА ЦВЕТАН СИМЕОНОВ

От 10 до 14 март гр. Барлетта (Италия) се 
състоя второто Европейско първенство по тае-
куон-до за ветерани. Цветан Симеонов от ЕП – 2 
на АЕЦ завоюва сребърен медал в индивидуалните 
дисциплини (ката) с минимална разлика от шампи-
она – представител на Великобритания. При спа-
ринга Симеонов спечели и бронзово отличие сред 
70-те участници в неговия възрастов клас от 40 
до 50 години. Успехите на нашия колега допринесо-
ха България да заеме третото място в крайното 
отборно класиране.

В Европейското първенство участваха 600 със-
тезатели от 29 държави.

РЕПУБЛИКАНСКИ ТУРНИР ПО КАНАДСКА БОРБА

На проведения на 20 март Републикански турнир 
по канадска борба “Благоевград оупън” от петимата 
представители на секцията по канадска борба към 
Клуба за физкултура, спорт и туризъм (КФСТ) “Първа 
Атомна” се отличиха Пламен Бамбов (вляво на сним-
ката) – четвърти в категория до 75 кг на лява ръка 
и пети на дясна. Иван Младенов е пети в категория 
над 90 кг, а Денис Пламенов – с две шести места 
при юношите в категория до 75 кг. В турнира взеха 
участие над 150 състезатели от цялата страна.

ВЪТРЕШЕН ТУРНИР ПО ПЛУВАНЕ 

На 22 април в Спортно-оздравителния комплекс 
в Козлодуй се състоя 9-то открито работническо 
първенство по плуване за работници и служители 
на АЕЦ “Козлодуй”. То бе проведено в две възрасто-
ви групи – до 50 и над 50 години. В турнира взеха 
участие над 30 жени и мъже, които се състезаваха 
в четири стила.

Най-добре сред плувкините се представиха 
Павлина Иванова – кроул, Даниела Вълчева – брус 
и гръб, и Лидия Ангелова в три дисциплини – кроул, 
гръб и бътерфлай. 

При мъжете до 50 г. се отличиха Борислав Ев-
гениев – кроул и брус, Юлиян Тошев – гръб, и Румен 
Синков – бътерфлай, а над 50 г. – Добрин Терзийски –
кроул, брус, бътерфлай, и Юрик Мартинов – гръб. 

Особено атрактивна бе надпреварата в чети-
рите щафетни стила (мъже и жени) 4х50 м – кроул, 
брус, бътерфлай и гръб. Победители в него при мъ-
жете станаха представителите на ЕП – 1, а при 
жените – на ЕП – 2. 

От 23 до 25 април 2010 г. Секция “Туризъм-алпийс-
ки клуб” към КФСТ “Първа Атомна” проведе третия 
за годината туристически поход. Маршрутът беше 
гр. Козлодуй - местността Узана - връх Шипка - хижа 
“Мазалат” - гр. Козлодуй, като в проявата се вклю-
чиха общо 45 човека. 

Въпреки лошите метеорологични условия, на 24 
април половината от походниците успешно се из-
качиха след деветчасов преход до хижа “Мазалат” 
(1520 м), а останалите покориха връх Шипка (1329 м) 
за шест часа.

През януари любителите на туризма стигнаха 
до хижа “Плевен” в Стара планина, а през март се 
изкачиха до хижа “Христо Смирненски” в Рила.

Походниците в местността Узана

ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД В СТАРА ПЛАНИНА
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