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Мотивацията на персонала в АЕЦ “Козлодуй” – значима 
за постигането на високи професионални постижения

ТЕМА нА брОя

въпросът за безопасността на 
атомните електроцентрали и обезо-
пасяването на различните източни-
ци на йонизиращи лъчения дълбоко 
засяга на практика всичко свързано 
със съществуването на човешкото 
общество.

различните видове дейности в 
атомната енергетика изискват ви-
сок професионализъм, който трябва 
да бъде умножен по отговорното 
отношение при изпълнение на ра-
ботните задачи. необходимостта от 
висока отговорност на персонала 
изисква работниците и служителите 
на централата да притежават специ-
фични личностни качества. Към тях 
трябва да се прибави именно моти-
вацията – каква е нейната същност 
в сектор ядрена енергетика, кои ме-
ханизми оказват върху мотивацията 
положително или отрицателно вли-
яние, кои фактори способстват за 

поддържането на висока мотивация 
на персонала.

в тази връзка, за проектирането 
и обезпечаването на безопасна екс-
плоатация са необходими относи-
телно точни данни за мотивацията, 
които очертават особеностите при 
процесите на изпълнение на орга-
низационната цел, на обучението, 
комуникацията и професионалното 
израстване на работниците и служи-
телите.

изучаването и използването на 
резултатите от изследванията на мо-
тивацията в организация като АЕЦ 
“Козлодуй” е изключително важна 
задача, стояща пред социалните 
психолози, тъй като тя има и пряка 
връзка с психологическото обез-
печаване на професионалната на-
деждност на персонала. 

Факторите, които повлияват на-
гласите и съответно поведението на 

персонала, са разнообразни, ком-
плексни и динамични по своя харак-
тер. Понятието мотивация за труд 
е съвкупност от вътрешни и външ-
ни процеси. вътрешните психични 
процеси обуславят т. нар. вътреш-
на мотивация, при която иници-
иращите и регулиращите фактори 
произтичат от личността. Тя е много 
устойчива и постоянна, свързана е с 
ценностната система на човека и с 
потребността от автономност и са-
моопределение. Това прави проце-
са на вътрешна мотивация активен. 
измерването на нивата на удовлет-
вореност при факторите, формира-
щи вътрешната мотивация, показва 
доколко е успешна политиката за 
подбор на персонал в съответствие 
с необходимите лични качества, 
какво е нивото на работа в екип, как 
допринасят за личната удовлетво-
реност от положения труд прекият 
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Вътрешни мотивационни фактори

Доверие в колегите 89%
самооценка на постиженията 89%
работа в екип 87%
ръководни умения на прекия ръководител 86%
свобода на действие 77%
Подкрепа по време на промяна – сигурност за работното място 51%
гъвкавост в израстване и развитие на кариерата 46%
справедливо заплащане на труда 41%

Външни мотивационни фактори

безопасни условия на труд и грижа за здравето  87%
Лидерски умения на прекия ръководител 80%
Качество на личните предпазни средства 79%
Признание за положения труд 76%
ресурси за работа и осигуряване на обучение 72%
Отговорности и задължения    66%
Управление на персонала 61%
вътрешни комуникации 60%
Подобряване на условията на труд 59%
Контрол на прекия ръководител за спазване на правилата за безопасност 58%
Конкретни планове за бъдещето 57%
наличие на индивидуални програми за развитие 57%
Отношения със синдикатите 55%
Правила при определяне на заплащането на труда 49%
система за оценка на трудовото изпълнение 47%
Общи планове за бъдещето  45%
бюрокрация 9%

ръководител, самооценката и оцен-
ката, удовлетвореността от собст-
вените постижения. свое влияние и 
значение за вътрешната мотивация 
имат субективните характеристики 
като пол, възраст, образование, тру-
дов и житейски стаж, възприета кор-
поративна култура и т. н.

Външната мотивация се оп-
ределя от процесите, случващи се 
извън и независимо от личността –                                                                                   
социални, организационни, общест-

сТЕПЕн нА УДОвЛЕТвОрЕнОсТТА ОТ иЗМЕрвАниТЕ МОТивАЦиОнни ФАКТОри 
ПрЕЗ 2014 г. в АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”

вени и др., които са свързани с ней-
ните потребности. регулатори на 
поведението в този смисъл се явя-
ват положителните (заплащането, 
бонусите, наградите) и отрицателни-
те (кратките срокове, санкциите, на-
казанията, прекомерният контрол 
при изпълнение на задачите) сти-
мули. Процесът външна мотивация 
има непостоянен характер и се опи-
сва като пасивен, именно защото 
мотивацията е зависима от външно 

обусловени фактори.           
измерването на удовлетворе-

ността от външните мотивационни 
фактори носи информация доколко 
са ефективни прилаганите страте-
гии на ръководството за: заплащане; 
награди и бонуси; наказания; кон-
трол над дейността на служителите; 
създаване на достатъчно предпос-
тавки за добро обучение на персо-
нала; подобряване на условията на 
труд и др. 

Анализ на вътрешните и на външ-
ните мотивационни фактори през 
предходната година показва, че от 
изследваните общо 25 фактора 8 
са вътрешномотивационни, а 17 са 

външни (виж таблицата). 
При вътрешните мотивационни 

фактори се наблюдават много висо-
ки нива при пет от осемте фактора: 
доверие между колегите, удовлет-

вореност от постигнатите лични ус-
пехи и от екипната работа, от взаи-
моотношенията с ръководителите, 
от наличната свобода на действие. 
всичко това говори за високата 



ПЪрвА АТОМнА, 2/20154

вътрешна мотивираност на персо-
нала. Това е условие за стабилност 
по отношение на високата лична 
отговорност, отговорност към безо-
пасността и наличие на специфич-
на ценностна система и профил  на 
служителите и работниците в АЕЦ 
“Козлодуй”.  

Факторът “Подкрепа по време на 
промяна – сигурност за работното 
място” е посочен като рисков, тъй 
като измерената  удовлетвореност 
от него е малко над 50%. Подробен 
анализ установява, че твърденията, 
които са обединени в един фактор, 
измерват два коренно различни 
елемента. всъщност разтревожени 
за сигурността на работното си мяс-
то са 25% от анкетираните в центра-
лата, ако се има предвид критерият 
“структурно звено“ – това са звена-
та, в които последно е имало някак-
во преструктуриране и движение на 
персонала. Другото твърдение във 
фактора фиксира понятието “про-
мяна”, срещащо емоционална стена 
при служителите, което се изразява 
чрез високия брой средни отгово-
ри (в порядъка на 43%, колкото са и 
процентите на удовлетворените от 
твърдението). 

Що се касае до вътрешните фак-
тори “гъвкавост и израстване в ка-
риерата” и “справедливо заплащане 
на труда” – там е измерена удовлет-
вореност под 50%. При задълбочен 
анализ на първия фактор се устано-
вява, че реално само 7% от работни-
ците и служителите в атомната цен-
трала не се чувстват мотивирани да 
изпълняват настоящата си работа и 
желаят да се обучават в област, раз-
лична от тази, в която работят. При 
фактора, отнасящ се до справедли-
вото заплащане на труда, трябва да 
се отбележи, че твърденията, кои-
то го формират, измерват по-скоро 
личностната нагласа за заплащането 
на труда на колегите. 

От общо 17 външни мотивацион-
ни фактора, при 13 е измерена ви-
сока удовлетвореност. най-висока 
оценка са получили факторите “без-
опасни условия на труд”, “Лидерски 

умения на прекия ръководител”, 
“Качества на личните предпазни 
средства”, “Признание за положения 
труд”, “ресурси за работа и осигуря-
ване на обучение” и “Отговорности 
и задължения”, което от своя страна 
е висок атестат от страна на служи-
телите към дейността на висшето 
ръководство спрямо поддържане 
мотивацията на персонала.

разбира се, някои от фактори-
те не са оценени така високо. Под 
50% удовлетвореност е измерена 
при пет фактора: “Правила при оп-
ределяне на заплащането на труда”, 
“справедливо заплащане на труда”, 
“система за оценка на трудовото из-
пълнение”, “Общи планове за бъде-
щето” и “бюрокрация”. 

Тъй като системата за възнаграж-
дения винаги се оказва една от най-
активно дискутираните, необходи-
мо е тя да се обвързва със системата 
за оценка на индивидуалното тру-
дово изпълнение, със спазването 
на правилата за безопасност и съб-
людаването на етичния кодекс. По 
този начин може да се въздейства 
положително върху дискусионния 
проблем, свързан със справедливо-
то разпределяне на заплащането.  А 
този въпрос възниква винаги, кога-
то хората получат негативни резул-
тати от дейността си или не получат 
това, което очакват. Оценката на 
справедливостта става актуална и 
при настъпване на някаква промя-
на. разпределянето на материални 
и нематериални аспекти на възна-
граждението е въпрос на избор на 
подход и принципи, които трябва да 
са ясни за всички служители в орга-
низацията. 

Относно системата за оценка на 
трудовото изпълнение, все още има 
какво да се желае. Тя е инструмент, 
който подлежи на промени в детай-
лите, и освен че трябва да отговаря 
на общи психологически критерии –    
комуникативност, умения за работа 
в екип, споделяне на незаписани 
знания и умения или на един цялос-
тен профил на желаните качества на 
служителя (работника) на АЕЦ “Коз-

лодуй”, оценката трябва да включва 
и спазване на етичния кодекс, на по-
литиката на ръководството на цен-
тралата, както и на професионално 
значими критерии, в зависимост от 
длъжностната характеристика на 
специалиста и спецификата на из-
пълняваните задачи. 

По въпроса за неудовлетворе-
ността от количеството и качеството 
на бюрокрацията трябва да се има 
предвид, че големият брой инструк-
ции и промените в тях затрудняват 
до голяма степен повечето хора. Тъй 
като бюрократичните процедури се 
оценяват като бавни и скучни, толе-
рантността на служителите в забър-
заното ежедневие е по-ниска – това 
също е една от основните причини 
за ниските резултати в отношението 
към бюрокрацията.

сравнителният анализ по години 
показва, че традиционно първите и 
последните места са заети от едни и 
същи фактори. имайки предвид мо-
тивационният профил на персона-
ла на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за 2014 г. 
може да се твърди, че мотивацията 
на персонала е висока. 

Мотивацията за труд е съвкуп-
ност от анализираните външни и 
вътрешни фактори. високата въ-
трешна мотивация е субективно 
състояние и никой отвън не може да 
промени това – привързаността към 
организацията и екипа, доверието в 
колегите, личната удовлетвореност 
от добре свършената работа, жела-
нието за кариерно развитие и т. н. 

Усилията на ръководството, на-
сочени към повишаване на моти-
вацията на персонала, трябва да 
бъдат целенасочени, систематични 
и постоянни, с ефективно въздейст-
вие и координирани с потребности-
те на хората. в акцент трябва да се 
превърнат външните мотивацион-
ни фактори, получили одобрение в 
най-ниска степен – бюрокрацията, 
системата за оценка на трудовото 
изпълнение и правилата при опре-
деляне на заплащането. 
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ОбиЧАМ ПрОФЕсияТА си нА ПсихОЛОг
С Ралица Раднева разговаря Евелина Тодорова

Госпожо Раднева, Вие работите 
като психолог в АЕЦ “Козлодуй” от 
9 години. Защо избрахте психологи-
ята за своя професионална реализа-
ция? 

Мисля, че тя избра мен – смятах да 
кандидатствам медицина, но в послед-
ния момент се насочих към психоло-
гията. Знаех, че ще ми е интересно да 
изучавам човешкото поведение, но 
очакванията ми бяха дори надвише-
ни. в университета се сблъсках с пси-
хологическата статистика и с нейните 
невероятни възможности за прогно-
зиране. Тъй като тя се оказа най-труд-
ната дисциплина, за нея положих най-
много усилия и време. Осъзнах, че се 
е превърнала в една от най-любимите 
ми, наред със социалната психология. 
всичко това много ми помага, когато 
трябва да се обработват големи ко-
личества информация при груповите 
психологически изследвания, които 
провеждаме в АЕЦ “Козлодуй”. 

Какво научаваме от филмите за 
работата на психолога и каква е тя 
в действителност?

Филмите са винаги проекция на 
действителността с много фантазни и 
идеализирани фрагменти. животът е 
по-прост и предвидим, разглеждайки 
го от гледна точка на приетите в обще-
ството норми. Повечето филми са за 
профайлъри (криминални психолози), 
а естеството на нашата работа е съв-
сем различно – ние се занимаваме с 
проблемите на социалната, организа-
ционната и инженерната психология. 

Ралица Раднева завършва 
специалност “Психология” в 
Югозападен университет “Нео-
фит Рилски” в Благоевград през 
1997 година. Специализира 
“Социална психология” в същия 
университет, а в момента изу-
чава “Психология и поведение 
в управлението” в Стопанска 
академия “Димитър А. Ценов” в 

Какви са основните задачи в 
дейността на психолозите в една 
атомна централа? 

Дейността на психолозите в атом-
ните централи, освен отговорна, е раз-
нообразна и динамична. Основните 
задачи се свеждат до:

 професионална психодиагности-
ка – тя обхваща психофизиологич-
ните изследвания на оперативен 
персонал (обхванати са интелект, 
памет, внимание, сензо-моторните 
реакции, емоционална стабилност, 
личностни характеристики и др.);

 подбор на персонал;
 социално-психологически изсле-

двания, свързани с подобряване на 
човешкото изпълнение в организа-
цията (напр. ежегодното изследва-
не на мотивацията на персонала в 
АЕЦ “Козлодуй”).
но тези задачи съвсем не изчерп-

ват дейността на психолозите в АЕЦ 
“Козлодуй”. Друга част от нашата ра-
бота е свързана с практическите и 
теоретичните обучения на персонала 
по лекционен курс “Човешки фактор”. 
Участваме активно в разработването 
на теоретичния материал, създаваме 
и провеждаме тренинги за усъвър-
шенстване на т. нар. меки умения (ко-
муникация, работа в екип, справяне 
със стреса, управление на групи и др.). 
също така консултираме колективи 
при решаване на проблеми, свърза-
ни с функционирането им като екип –              
диагностика и анализ на конфликти, 
локализация на проблемни области и 
препоръки за преодоляването им.

град Свищов. От 1997 до 1999 г.              
е психолог във Военна поликли-
ника – Русе, а от 2000 до 2004 г.                                                                                         
изпълнява същата длъжност 
във Военновъздушни сили. Две 
години е мениджър човешки 
ресурси в агенция за подбор на 
персонал. От 2006 г. до насто-
ящия момент е психолог в “АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД.

За тези девет години, през които 
работя в АЕЦ “Козлодуй”, дейността на 
сектор “Подбор на персонала и психо-
физиологични изследвания” посто-
янно се разширява. Психолозите са 
включени във все по-разнообразен 
кръг теми – култура на безопасност, 
ядрена сигурност, анализ на събития. 
нашата дейност се вплита в инженер-
ната, като основната ни цел е да под-
помагаме процесите, в които има чо-
вешко изпълнение. 

Кой аспект от работата на пси-
холозите в АЕЦ е най-малко извес-
тен?

има една страна от работата ни, за 
която много малко се знае, тъй като 
касае т. нар. чувствителна лична ин-
формация. Това са индивидуалните 
психологически консултации. все по-
често при нас идват служители с най-
различни проблеми, било то служебни 
или лични, а най-често преплитащи се. 
Това, че все повече хора търсят про-
фесионална консултация, означава, че 
сме спечелили доверие и че оценяват 
положително работата ни, като разчи-
тат на нашата компетентност. А това е 
един изключително силен мотивацио-
нен фактор за всеки психолог. в слож-
ното време, в което живеем – на стрес, 
на огромно количество информация, 
с която се залива съвременното обще-
ство, изискването към нас, психолози-
те, е да сме подготвени и да оказваме 
т. нар. първа психологическа помощ 
там, където е необходима и когато 
бъде потърсена.



ПЪрвА АТОМнА, 2/20156

втори семинар на ENSREG за преглед на изпълнението на националните 
планове за действие в отговор на аварията във Фукушима

нА ФОКУс 

От 20 до 24 април 2015 г. в брюксел се проведе вто-
рият семинар за преглед на съдържанието и степента 
на изпълнение на националните планове за действие 
в отговор на аварията във Фукушима, организиран от 
групата на европейските регулаторни органи по ядре-
на безопасност (ENSREG) към Европейската комисия. в 
работната среща участваха 110 експерти от 20 държави 
членки на Европейския съюз, от Европейската комисия, 
Швейцария, Украйна, както и наблюдатели от Армения, 
норвегия, Тайван и сАЩ. в българската делегация бяха 
включени служителите на Агенцията за ядрено регули-
ране Тинко ганчев, директор на дирекция “Анализи и 
оценки на безопасността”, Красимир Авджиев, начал-
ник-отдел “изследвания и анализи на безопасността”, и 
Елизабет Цветанова – държавен инспектор, експерти от 
инженерингови организации, както и представителите 
на АЕЦ “Козлодуй” Пламен василев – директор “безо-
пасност и качество”, веселин Петров – ръководител-
направление “инженерно осигуряване” на 5 и 6 блок, и 
Цветомир Маринов – началник-цех “хидротехнически 
съоръжения и строителни конструкции”.

По време на семинара беше анализирано състояние-
то на дейностите по изпълнение на националните пла-
нове в сравнение с първия преглед през 2013 г., както и 
степента на отразяване на поуките от проведените стрес 
тестове. всички страни докладваха за приетите или пла-
нирани мерки в своите атомни централи, за резултатите 
от извършените проучвания и анализи и за съответните 
графици за изпълнение на националните планове. семи-
нарът подкрепи съгласуваността на дейностите, които 
се съдържат в националните планове, насърчи обмена 

на техническа информация и идентифицира добрите 
практики и трудностите при изпълнение на отделни дей-
ности. бяха разгледани въпроси, които са произтекли от 
актуализацията на националните планове между първия 
и втория преглед и не са били предмет на досегашни об-
съждания. на семинара беше дискутирано и прилагане-
то на актуализираните референтни нива по ядрена безо-
пасност на WENRA (Асоциация на европейските ядрени 
регулатори).

Планът за действие на българия систематично обхва-
ща всички елементи, предвидени от ENSREG, описва със-
тоянието на изпълнението на всяка мярка и съответна 
дейност. напредъкът, демонстриран по време на семи-
нара през 2015 г., е значителен и показва, че планът за 
действие като цяло се изпълнява по график. няколко 
добри практики бяха идентифицирани в рамките на таз-
годишния преглед, в допълнение към тези, подчертани 
в доклада за 2013 г. най-важните са: мерки за взаимоза-
меняемост на мобилните дизелгенератори 0,4 кV и 6 кV, 
включително при използването им за презареждане на 
акумулаторните батерии на системите за безопасност; 
използването на пасивно устройство за запушване на 
каналите на йонизационните камери с цел предотвра-
тяване на ранен байпас на херметичната конструкция в 
случай на тежка авария с разтопяване на активната зона 
и изтичане извън корпуса на реактора; гъвкави и уни-
версални технически решения за връзка към външни 
водоизточници, осигуряващи възможност за повторно 
запълване на парогенераторите и на басейна за отлежа-
ване на отработеното гориво.

По информация от АЯР
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виЗиТА

Посланикът на испания посети АЕЦ “Козлодуй”

негово Превъзходителство хосе Луис Тапиа, посла-
ник на Кралство испания в българия, посети АЕЦ “Коз-
лодуй” на 26 март. водената от него делегация включва-
ше представители на испанското посолство в лицето на 
Мария Перес Моро – търговско‐икономически съветник, 
хуан хименес – специалист по маркетинг, Елиса гарсия –      
търговски експерт, както и представители на испански 
компании, работещи в областта на ядрената енергетика.

в информационния център на атомната централа гос-
тите бяха посрещнати от жаклен Коен – изпълнителен 
директор на “български Енергиен холдинг” ЕАД и пред-
седател на съвета на директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, 
и от изпълнителния директор на АЕЦ Димитър Ангелов.

в срещата взеха участие и Катерина Костадинова – 
представител на дирекция “сигурност на енергоснабдя-
ването” в Министерство на енергетиката, както и пред-
ставителите на ДП “радиоактивни отпадъци” Маргарита 
Коркинова – заместник изпълнителен директор “Финан-
си, администрация и сигурност”, соня Добрева – ръково-
дител на сектор “Договори и доставки”, и ивайло якимов 
от сП “извеждане от експлоатация 1-4 блок”.

испанската делегация бе поздравена от жаклен Коен, 
който изрази задоволство от проявения интерес към 
българската ядрена енергетика, към чието успешно раз-
витие са насочени усилията на правителството, на бЕх и 
на АЕЦ “Козлодуй”. Той подчерта, че този сектор на енер-
гетиката е най-щадящ за околната среда и има сериозен 
принос за ограничаване на вредните емисии парникови 
газове.

в словото си н. Пр. хосе Луис Тапиа високо оцени въз-
можността водената от него делегация и лично той да се 
запознаят с проектите, които се реализират в АЕЦ “Коз-
лодуй”. “Уверен съм, че това посещение ще допринесе 
за развитието на двустранните връзки между испания и 
българия, които са сериозни дългогодишни партньори”, 
заяви посланикът.

Димитър Ангелов сподели отличните си впечатления 
от досегашната съвместна работа между българска-
та атомна централа и испански компании от ядрената 
промишленост. Той отбеляза, че АЕЦ “Козлодуй” има над 
40-годишна история, по време на която е натрупан сери-
озен експлоатационен опит, демонстрирани са редица 
добри практики и са изпълнени много програми за мо-
дернизации и инвестиции. “нашата цел е да бъдем сред 
най-добрите в света и за да постигнем тази цел, се стре-
мим да работим с доказани и утвърдени компании от раз-
лични страни”, каза изпълнителният директор на АЕЦ.

По време на срещата бяха представени приоритетните 
проекти на АЕЦ “Козлодуй” – продължаване на срока на 
експлоатация на 5 и 6 блок и повишаване на топлинната 
мощност на реакторите до 104%. специално внимание 
бе отделено на мерките за повишаване на безопасността 
на ядрените съоръжения. гостите бяха запознати и с дей-
ностите по извеждане от експлоатация на спрените 1-4 
блок, изпълнявани от ДП “радиоактивни отпадъци”.

Посещението на делегацията в АЕЦ “Козлодуй” завър-
ши с обход в командната и машинната зала на 5 енерго-
блок, както и в спрените от експлоатация 1-4 блок.
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с грижА ЗА МЛАДиТЕ

“Мениджър за един ден” – протегната ръка 
към бъдещите професионалисти

на 25 март АЕЦ “Козлодуй” се включи за седми път в 
националната инициатива “Мениджър за един ден”. спаз-
вайки традицията, ръководството на атомната централа 
даде възможност на ученици от ПгяЕ “игор Курчатов” и 
сОУ “христо ботев” (гр. Козлодуй) и от Ег “Йоан Екзарх” 
(гр. враца) да се включат в работата на висшия менидж-
мънт, като заемат за един ден ръководна позиция.

Преди да заемат работ-
ните си места, младежите 
имаха среща с ръковод-
ството на “АЕЦ Козлодуй” 
ЕАД. изпълнителният ди-
ректор Димитър Ангелов 
ги поздрави с добре до-
шли и изрази увереност, 
че този ден ще бъде наис-
тина полезен за тях, след 
което им пожела успешна 
работа. За учениците бе 
организиран специален 
тренинг за придобиване 
на мениджърски умения.

велислав Ценов от 
Езикова гимназия “Йоан 
Екзарх” влезе в ролята на 
изпълнителния директор 
Димитър Ангелов, а Дея-
на Тодорова от ПгяЕ “игор 
Курчатов” – на заместник 
изпълнителния директор 
иван Андреев. Преслав 

Асенов пое отговорностите на янчо янков – директор 
“Производство”. Даяна велчева работи съвместно с Пла-
мен василев – директор “безопасност и качество”. Деси-
слава василева зае мястото на богдан Димитров – дирек-
тор “икономика и финанси”. Теодора Петрова замести 
найден найденов – директор “развитие и модерниза-
ции”. Деница Каменова беше главен инженер на ЕП – 2 

вместо Атанас Атанасов. 
Лидия Левашка бе ръко-
водител на управление 
“Правно” на мястото на 
ивайло иванов. вероника 
вълкова пое от Красими-
ра Каменова отговорната 
роля на ръководител-уп-
равление “Търговско”.

Младите и амбициозни 
мениджъри за един ден 
се запознаха отблизо и с 
работата в най-голямото 
електропроизводствено 
предприятие на бълга-
рия. Те посетиха команд-
ната и машинната зала на 
пети енергоблок, където 
Красимир Маринов – на-
чалник на отдел “Контрол 
и анализ” към Електро-
производство – 2, отгово-
ри на техните въпроси.

За един ден изпълнителен директор на АЕЦ “Козлодуй” на 
мястото на Димитър Ангелов беше Велислав Ценов от 
ЕГ “Йоан Екзарх” – Враца
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АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” сЕ ПрЕДсТАви нА иЗЛОжЕниЕТО “сТАжОвЕ 2015”

на 22 април “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за пореден път взе 
участие в организираното от Технически университет 
(софия) изложение за работодатели “стажове 2015”. 

По време на събитието на щанда на АЕЦ “Козлодуй” 

Цветина Михайлова от управление “Администрация и 
контрол” и Здравка Цолова от управление “Персонал 
и учебно-тренировъчен център” отговаряха на много-
бройните въпроси на студентите и поясняваха усло-
вията за кандидатстване по стажантските програми на 
Дружеството. в разговорите с младите хора акцент беше 
поставен върху ползите от участието им в стажантски 
програми за бъдещото им кариерно ориентиране и раз-
витие.

Към възможностите за стаж в АЕЦ “Козлодуй” проя-
виха засилен интерес студенти, обучаващи се в програ-
мите по “Електроенергетика и електрообзавеждане”, 
“Топлотехника”, “Топлоенергетика и ядрена енергетика”, 
“Автоматика, информационна и управляваща техника” и 
в инженерните специалности на английски език. 

с участието си в кариерния форум АЕЦ “Козлодуй” 
още веднъж потвърди своята грижа за обучението и раз-
витието на младите специалисти в ядрената индустрия.

сЪвЕЩАниЕ ПО ПрОЕКТ “сТрЕМЕж КЪМ нУЛЕв ОТКАЗ нА яДрЕнО гОривО”

АКЦЕнТ

От 24 до 26 март в българската атомна електроцентра-
ла се проведе съвещание по проекта “стремеж към нулев 
отказ на ядрено гориво”. Проектът се базира на Мемо-
рандум между пет организации, работещи в сферата на 
ядрената енергетика: Концерн “росенергоатом” (русия), 
“ЧЕЗ a. s.” (Чехия), националната атомна енергогенери-
раща компания “Енергоатом” (Украйна), “АЕЦ Козлодуй” 
ЕАД и руската горивна компания ОАО “ТвЕЛ”. неговата 
основна цел е предотвратяване на откази на ядреното 
гориво (случаи на разхерметизиране или повреждане на 

горивните касети). главните направления на дейностите, 
които се изпълняват по проекта, са разработване, внед-
ряване и контрол на изпълнението на различни мерки в 
проектно-конструкторските компании, заводите произ-
водители и атомните централи.

в тридневното съвещание участваха специалисти от 
работната група по експлоатация на ядреното гориво 
тип ввЕр-1000, заедно с представители на работните 
групи по проектиране и изготвяне на горивото от петте 
компании, участващи в проекта. в срещата се включиха и 
експерти от атомни електроцентрали, научни институти 
и компании от ядрената индустрия на българия, русия, 
Украйна и Чехия.

По време на встъпителното си слово изпълнителният 
директор на АЕЦ “Козлодуй” Димитър Ангелов поздра-
ви с добре дошли участниците и заяви: “За мен е чест да 
приветствам изявени специалисти в областта на ядрено-
то гориво от цял свят. Значимостта на проекта за стре-
меж към нулев отказ се базира на ролята на горивото 
за една АЕЦ. неговата експлоатация определя безопас-
ността, надеждността и финансовата ефективност на ра-
ботата на съответната централа.”

в рамките на съвещанието беше разгледан постиг-
натият до момента напредък по проекта. Участниците 



ПЪрвА АТОМнА, 2/201510

ПАрТнЬОрсТвО

ЕКсПЕрТ ОТ АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” сПОДЕЛи ОПиТ с ЧЕШКи КОЛЕги

Московският и Атлантическият 
център на световната асоциация на 
ядрените оператори (WANO) прове-
доха мисия за техническа поддръж-

ка в АЕЦ “Темелин”, Чехия. в екипа 
участваха илко Чуков, ръководител-
сектор “Поддържане на проекта” в 
АЕЦ “Козлодуй”, и  Джоузеф Прайс 

от Центъра на WANO в Атланта, кои-
то от  9 до 12 март обмениха опит и 
знания със специалисти от чешката 
атомна централа по организация 
на системата за управление на кон-
фигурацията (сУК) и използването 
на наличните електронни бази дан-
ни. българският експерт представи 
пред своите колеги внедрената в 
АЕЦ “Козлодуй” система за управле-
ние на конфигурацията.

По време на мисията бяха про-
ведени и тренинги на персонала на 
АЕЦ “Темелин”, ангажиран с управле-
ние на конфигурацията. За да се оп-
ределят моментното състояние на 
елементите от сУК и възможностите 
за тяхното обединяване в единна 
система, бяха проведени множество 
интервюта с работници и специали-
сти от централата.

ФинЛАнДсКАТА АЕЦ “ЛОвиЗА” ПрОвЕрихА ЕКсПЕрТи ОТ 9 сТрАни 

От 11 до 28 март в АЕЦ “Ловиза” 
(Финландия) се състоя партньорска 
проверка, организирана от Москов-
ския център на WANO. в проверява-
щия екип участваха 22 експерти от 
9 страни (Аржентина, българия, Че-
хия, словакия, Китай, индия, русия, 
Украйна и Финландия), които пред-
ставляваха всички центрове на све-
товната асоциация. 

Партньорската проверка беше 
извършена в единадесет функцио-

нални области: организация и адми-
нистрация, експлоатация, ремонт, 
инженерно осигуряване, експлоата-
ционен опит, радиационна защита, 
химия, обучение и квалификация на 
персонала, пожарна безопасност, 
аварийно планиране, SOER (съоб-
щения за значими експлоатационни 
събития). Проверени бяха и още се-
дем общопроизводствени области: 
управление на конфигурацията, на-
деждност на оборудването, фокус 

върху експлоатацията, ефективност 
на експлоатацията, подобряване на 
работата, управление на работния 
процес и радиологична безопас-
ност. 

българският експерт, който участ-
ва в екипа на WANO като проверя-
ващ в област радиационна защита, 
бе валентина станчева – ръководи-
тел-сектор “радиационна защита” в 
управление “безопасност” на АЕЦ 
“Козлодуй”. 

имаха възможност да се запознаят 
с добрите практики в работата на 
българската атомна централа. Пред 
тях беше представен опитът на АЕЦ 
“Козлодуй” в следните области: 
експлоатация на горивните касе-
ти ТвсА, организиране на система 
за недопускане на попадането на 
странични предмети в първи кон-
тур, прилагани методи за контрол 

на херметичността на горивните 
касети, модернизация на система-
та за вътрешнореакторен контрол. 
За експертите бе организирано и 
посещение на обекти на площадка-
та на АЕЦ “Козлодуй” – командната 
и машинната зала на шести блок и 
хранилището за сухо съхранение на 
отработено ядрено гориво.

По време на обсъжданията беше 

разгледан текущият статус на изпъл-
нение на дейностите по проекта. 
бяха набелязани и съгласувани до-
пълнителни организационно-техни-
чески мероприятия за повишаване 
на надеждността при проектиране, 
производство и експлоатация на яд-
реното гориво.
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АЕЦ “Ловиза” е разположена на 
остров хестхолмен във Финланд-
ския залив и е първата атомна елек-
троцентрала в страната. Централата 
се състои от два блока, които се екс-
плоатират от компанията “Фортум“. 
Първи блок е пуснат в експлоатация 
през 1977 г., а вторият – през 1980 г. 
реакторите на двата блока са бази-
рани на руския проект на ввЕр-440, 
но от пускането им в експлоатация 
до момента те са претърпели зна-

чителни преустройства и модерни-
зации. 

изграждането на централата про-
дължава десет години. За времето 
си това е бил голям международен 
проект, при който за първи път из-
токът и Западът си сътрудничат в 
сферата на ядрената енергия. За-
бележителното в АЕЦ “Ловиза” е, че 
още от самото начало реакторите са 
оборудвани със системи за безопас-
ност, които и до момента удовлет-

воряват най-строгите съвременни 
изисквания. 

АЕЦ “Ловиза” работи безопас-
но вече почти четири десетилетия. 
През 2007 година двата блока са по-
лучили лицензии до 2030 година. го-
дишното производство на електрое-
нергия от централата е 8 TWh, което 
осигурява една десета от електро-
потреблението във Финландия.

рАбОТнА срЕЩА вЪв виЕнА

От 12 до 18 април във виена 
се проведе  консултантска сре-
ща по изготвяне на чернова за 
нова редакция на технически                                                                 
документ – TECDOC-1125 “само-
оценка на експлоатационната бе-
зопасност за АЕЦ”. в срещата взеха 
участие Диан Захрадка – технически 
ръководител на проекта и предста-
вител на Международната агенция 
за атомна енергия (МААЕ), хакоб 
Малкасян – представител на “Уорли 
Парсънс Юръп Енерджи“, Ладислав 
Кис – специалист от АЕЦ “Мохов-
це” (словакия), Джонатан сонтчи 
от АЕЦ “Пало верде” в сАЩ, робърт                  
николс – консултант от великобри-
тания, и веселин николов – ръко-
водител-сектор “Експлоатационен 
опит и показатели за самооценка” в 
АЕЦ “Козлодуй”.

По време на дискусията беше 
обсъден опитът в отделните орга-

низации и бяха сравнени различ-
ните подходи към провеждане на 
самооценка. Основните цели на съ-
битието бяха подбор и обобщаване 
на информация относно добрите 
практики в областта на самооценка-
та при атомни централи и програми-
те за обмен на опит – бенчмаркинг, 
както и разработване на чернова за 
нова редакция на техническия до-
кумент на МААЕ. в резултат на сре-
щата беше разработен вариант на 
нова ревизия на документа, който, 
след преминаване на последващите 
процедури на МААЕ, ще бъде публи-
куван.

съществуващият TECDOC-1125 е 
издаден през 1999 г. и предоставя 
детайли и примери за създаване на 
програма за ефективна самооценка, 
но документът не отразява развити-
ето в областта след събитията в АЕЦ 
“Дейвис беси” и в АЕЦ “Фукушима”, а 

също така и някои от изискванията 
на последните стандарти по безо-
пасност на МААЕ. самооценката на 
експлоатационната безопасност се 
разглежда като един от основните 
подходи за подобряване на изпъл-
нението на дейностите на органи-
зациите в целия жизнен цикъл на 
ядрените съоръжения. 

Процесът на самооценка е над-
граждане на системата за управле-
ние на качеството, като чрез него се 
извършва сравнение на достигнато-
то състояние с най-добрите практи-
ки в ядрената индустрия. 

наред с процеса на самооценка 
беше отбелязана като положителна 
тенденцията за развитие на програ-
мите за обмен на информация и за 
увеличаване на обема на посеще-
нията между отделните централи в 
стремеж за търсене на най-доброто 
в отрасъла.
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ПАрТнЬОрсКА ПрОвЕрКА в АЕЦ “ЧАнгДжиАнг”

От 10 до 25 април бе проведена 
предпускова партньорска проверка 
на АЕЦ “Чангджианг” (Китай), орга-
низирана от WANO – център Токио. 
Екипът от проверяващи включваше 
експерти от Токийския център и от 
офиса на WANO в хонг Конг, както 
и от япония, българия, Корея, сАЩ, 
Франция и Пакистан. българският 
представител бе Емилия Дончева, 
главен експерт “Анализ и контрол” 
в АЕЦ “Козлодуй”, която извърши 
проверката в област “радиационна 
защита”.

МЕжДУнАрОДнО ЕКсПЕрТнО сЪвЕЩАниЕ нА МААЕ
От 20 до 24 април във виена (Ав-

стрия) се проведе съвещание на 
МААЕ, в което взеха участие 205 
представители на 71 страни. Тема-
та на работната среща бе “Оценка и 
прогнозиране при реагиране вслед-
ствие на ядрена и радиологична 
авария”. Десетките презентации бяха 
организирани тематично в седем 
раздела, посветени на конкретните 
действия и използваните подходи 
при извършването на оценката и 
създаването на прогнозни модели. 

работата на участниците включва-

Целта на провеждането на този 
вид проверки на WANO е да се оце-
ни техническата, организационна-
та и документалната готовност на 
централата за преминаване от етап 
строителство и монтаж към етап 
експлоатация, а също и да се преце-
ни нагласата на персонала за пре-
минаване към следващия период от 
жизнения цикъл на съоръжението.

АЕЦ “Чангджианг” има два изгра-
дени блока с реактори от типа Ар 
650. Фокусът по време на проверка-
та бе върху блок 1, на който в края 

на юни предстои зареждане на ак-
тивната зона с гориво, а през август 
2015 г. – излизане на критично ниво 
на реактора. По проект на площад-
ката предстои да бъдат изградени 
още два енергоблока.

работата по проверката бе още 
една възможност да бъде споделен 
опитът на българската АЕЦ в осигу-
ряването на ефективна защита на 
персонала, населението и околната 
среда от действието на йонизира-
щите лъчения.

ше и сесия с 24 постерни доклада. в 
нейните рамки бе представена и те-
мата “Защитни мерки и определяне 
на източника на изхвърляне при ава-
рийна ситуация в АЕЦ “Козлодуй”, из-
несена от николай бонов, началник 
на отдел “Аварийна готовност”.

По време на съвещанието бяха 
представени нови и усъвършенства-
ни програмни продукти от различни 
държави за оценка на въздействие-
то върху околната среда в случай на  
аварийна ситуация. Елена буглова, 
началник на отдел “ядрена сигур-

ност и защита” в МААЕ, представи 
новата концепция на Агенцията за 
създаване на единен авариен кри-
зисен център на всички страни, екс-
плоатиращи ядрени съоръжения. 
изискването на Международната 
агенция за атомна енергия е всяка 
страна да предостави в кризисния 
център на Агенцията технологична 
документация на ядрените съоръ-
жения и технологични параметри, 
важни за безопасността, в on-line 
режим.
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вЕЛиКДЕнсКА бЛАгОТвОриТЕЛнА КАМПАния

в традиционната кампания за 
набиране на средства за децата от 
социалните домове в с. борован, с. 
бърдарски геран и гр. бяла слатина 
(наскоро преместен от с. Търнава) за 
първи път тази година участниците 
не само даряваха суми в специално 
поставените в АЕЦ кутии, а и пока-
заха разнообразните си таланти и 
умения.

Дамите от женсъвета към атом-
ната централа организираха два 
благотворителни базара.

Кампанията започна на 12 март 
с изложение на произведения на 
приложните изкуства, създадени 
от фантазията и сръчните им ръце. 
във фоайето на Дома на енергетика 
на няколко щанда бяха подредени 
и предложени за продажба бижута, 
декорирани бутилки, подаръчни 
кутии, пана, изработени чрез тех-
никата “декупаж” върху рециклира-
на хартия и върху кухненски дъски, 
картички, рисувани чаши и много 
други предмети.

ярки, красиви, изящни и ориги-
нални – това са само част от опреде-

хрОниКА

ленията, които прилягаха на пред-
метите, привлекли посетителите на 
базара. А техните създателки бяха 
единодушни, че радостта им е двой-
на – те показаха творческата страна 
на своята същност и с това оказаха 
подкрепа на децата, които растат 
без родителска грижа.

на 23 март в хотелски комплекс 

“истър” двадесет жени донесоха 
вкусни изкушения, в чието пригот-
вяне с радост се бяха включили и ня-
кои от децата им. смелост да участ-
ват в кулинарния базар събраха и 
двама колеги, които показаха, че по 
нищо не отстъпват на половинките 
си – тяхно дело бяха шоколадова 
торта, здравословни сладки и хляб 
от лимец. Проявата привлече много-
бройна публика, която бързо изкупи 
апетитните експонати.

По време на кампанията бяха съ-
брани 5254,69 лева. с част от тях са 
закупени и вече са предоставени 
на домовете градинско оборудва-
не, спално бельо, учебни пособия, 
електроуреди и лакомства за деца-
та. известна сума организаторите 
ще използват, за да изненадат мал-
чуганите по случай 1 юни – Денят 
на детето. Те ще разгледат пещера-
та “Леденика” и ще изживеят много 
приятни емоции – посещение на 5D 
кино, езда на коне, игри с аниматори 
и други забавления. Атомната цен-
трала ще осигури и храната за праз-
ничния ден на всички деца, които 
ще се включат в екскурзията.



ПЪрвА АТОМнА, 2/201514

ЦЕх “ОрУ” ОТбЕЛяЗА свОяТА 20-гОДиШнинА

За колегите от цех “ОрУ” 13 март 
бе специален ден. в ресторант “ис-
тър” се събраха всички сегашни 
и много от бившите служители на 
“ОрУ”. специални гости на “рожде-
ника” бяха настоящи и бивши ръ-
ководители на атомната централа, 
партньори от Електроенергийния 
системен оператор, от браншовата 
камара на енергетиците, от Техниче-
ския университет – софия, от проек-

МЕжДУнАрОДнА яДрЕнА КОнФЕрЕнЦия сЕ сЪсТОя в сОФия

Международна конференция на 
тема “ядрената енергия на либера-
лизираните енергийни пазари: тех-
нология, финансиране, планиране” 
се състоя на 26 и 27 март в софия. 
събитието събра професионалисти 
от регулаторни организации, инже-
нерингови и производствени компа-
нии, работещи в сферата на атомните 
технологии, а също и представители 
на политическите и дипломатиче-
ските среди. българският енергиен 
и минен форум бе организатор на 
събитието съвместно с института за 

енергиен мениджмънт. Участниците 
пристигнаха от цял свят – русия, Ки-
тай, сАЩ, великобритания, италия, 
Австрия, Полша, Чехия, Македония, 
българия и др.

работата на конференцията бе 
организирана в четири панела:

 международна и национална 
енергийна политика и възмож-
ности пред ядрената енергетика;

 ядрени технологии, ядрена безо-
пасност и стратегии за развитие;

 постижения в сферата на услугите 
и технологиите в ядрения сектор;

тантски организации и др. 
в празничната вечер по случай 

20-годишнината от създаването на 
цеха те бяха поздравени от изпълни-
телния директор на “АЕЦ Козлодуй” 
ЕАД Димитър Ангелов. Присъства-
щите бяха приветствани и от основ-
ния домакин на събитието Калин 
стоянов, който вече почти девет го-
дини ръководи цех “ОрУ”.

Екипът на “ОрУ” остана верен на 

себе си и вместо да очаква подаръ-
ци, поднесе на гостите свои – суве-
нири със специално изработено за 
годишнината лого и с персонален 
надпис за всеки получател.

изненада на празника бе огром-
ната торта, изработена по проект на 
служители от цеха – тя бе оригинал-
но оформена като автотрансформа-
тор.

Празничният коктейл завърши с 
много музика, с весели спомени и с 
чувство на гордост и удовлетворе-
ние от две много успешни десетиле-
тия.

Откритата разпределителна уред-
ба е едно от първите съоръжения на 
площадката на АЕЦ “Козлодуй”, като 
в частта си 110 kV е въведена в екс-
плоатация преди строително-мон-
тажните работи по първи блок. на 1 
март 1995 г. цех “ОрУ” се обособява 
като самостоятелно звено в центра-
лата. неговите основни функции са 
разпределението на произведената 
електроенергия към електропре-
носната мрежа на страната и осигу-
ряването на собствените нужди на 
АЕЦ. ОрУ е и разпределителна под-
станция на границата на национал-
ните електроенергийни системи на 
българия и на румъния.

 законодателство и финансиране 
на ядрени проекти днес: възмож-
ности и предизвикателства.

в рамките на третия панел бо-
рис иванов – ръководител-група 
“Анализи” в дирекция “развитие и 
модернизации” на АЕЦ “Козлодуй”, 
представи напредъка по проекта за 
продължаване на срока на експло-
атация на 1000-мегаватовите 5 и 6 
блок.
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сТУДЕнТи и ПрЕПОДАвАТЕЛи ОТ ТЕхниЧЕсКия УнивЕрсиТЕТ УЧАсТвАхА в 
сЕМинАр нА ТЕМА “яДрЕнАТА ЕнЕргЕТиКА в бЪЛгАрия” 

на 17 април в Учебно-тренировъч-
ния център на АЕЦ “Козлодуй” се про-
веде еднодневен семинар, посветен 
на ядрената енергетика в страната. 
в него взеха участие студенти от ба-
калавърски и магистърски курсове и 
техни преподаватели от Технически 
университет – софия. 

За началото и за развитието на 
атомната индустрия в българия от 
първо лице разказа Митко янков – 
дългогодишен директор “безопас-

ност и качество” в АЕЦ “Козлодуй” и 
председател на съюза на ветераните 
в ядрената индустрия в българия. в 
презентацията си той многократно 
подчерта, че най-ценното в тази сфе-
ра са натрупаните знания, умения и 
опит – значим интелектуален капи-
тал, който обществото не трябва да 
губи. Пред младежите уважаваният 
експерт представи обзор на атомни-
те електроцентрали в световен ма-
щаб и начерта насоките за тяхното 

развитие. Той завърши изказването 
си с думите: “Дали ще има ядрена 
енергетика в българия, зависи от вас. 
нашето поколение успя да пусне в 
експлоатация 6 блока, вашето трябва 
да съхрани и разшири централата!” 

след дискусията програмата на се-
минара продължи с обход на машин-
ната зала на 1000-мегаватовия шести 
блок и командната зала на изведения 
от експлоатация 440-мегаватов вто-
ри блок.
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ОбМянА нА ОПиТ в ОбЛАсТТА нА АвАриЙнАТА гОТОвнОсТ

От 20 до 24 април в АЕЦ “Козло-
дуй” се проведе среща за обмяна на 
опит между специалисти по аварий-
но планиране и аварийна готовност 
от българската АЕЦ и от национал-
ната атомна енергогенерираща ком-
пания “Енергоатом” (Украйна). 

При официалното откриване Кра-
симир Йорданов – главен технолог в 
направление “инженерно осигуря-
ване”, отбеляза, че сътрудничеството 
на техническо ниво между експерти 
от експлоатиращи и инженерингови 
организации е добра практика за 
обмен на знания, за повишаване на 
културата на безопасност и на ква-
лификацията по обсъжданите въп-
роси.

в първия ден от мисията, орга-
низирана от Московския център на 
WANO (WANO – МЦ), владимир Ма-
ринов – главен инспектор аварийна 

готовност и отбранително-моби-
лизационна подготовка, представи 
организацията на аварийния план в 
АЕЦ “Козлодуй” – формиране и вза-
имодействие на аварийните екипи, 
функции на групите за инженерна 
поддръжка и др.

Програмата за вторник, 21 април, 
включваше посещение на Центъра 
за управление на авариите (ЦУА), из-
граден на площадката на АЕЦ “Коз-
лодуй”, както и демонстрация на 
работните практики в ЦУА. За поли-
тиките на световната асоциация на 
ядрените оператори в тази област 
разказа валентин Пакидански, пред-
ставител на WANO – МЦ в българска-
та централа. 

на 22 април украинските експер-
ти се запознаха с анализа на общото 
учение, проведено в АЕЦ “Козлодуй” 
(25-26 ноември 2014 г.) в рамките на 

националното пълномащабно уче-
ние “Защита 2014”. 

на следващия ден гостите от 
“Енергоатом” имаха възможността 
да представят пред българските си 
колеги концепциите, разработени в 
Украйна по отношение на управле-
нието на тежки аварии. на свой ред 
Цветан Топалов – ръководител-сек-
тор “Аварийни процедури и анализ”, 
представи различните видове ръко-
водства за управление на тежки ава-
рии, както и процедурите за упра-
вление и изпълнение на Аварийния 
план на АЕЦ “Козлодуй”. 

Участниците в срещата посетиха 
командната зала на 6 блок, където 
им беше демонстрирано нивото на 
подготовка на операторите от бъл-
гарската АЕЦ да реагират в условия, 
съответстващи на тежка авария.
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Култура
“ПринЦЕсАТА и свинАряТ” Е нОвАТА ПОсТАнОвКА нА ТЕАТрАЛнОТО УЧиЛиЩЕ

вечерта на 30 март Театралното 
училище при Дома на енергетика 
за пореден път пренесе публиката в 
света на приказките. Пред зрители-

автор ханс Кристиан Андерсен след 
миналогодишната “Палечка”. с та-
лант и много чувство младите актьо-
ри пресъздадоха сблъсъка между 
фалшивите и истинските ценности в 
живота и напомниха колко е важно 
умението те да бъдат различавани.

Познатата приказка беше разка-
зана, изпята и изтанцувана от деца-
та и младежите, на които за шеста 
поредна година преподавател и 
режисьор е актрисата Малинка ган-
чева. За доброто представяне на 
вокалните изпълнения в спектакъла 
помогна Мирена Ченкова – препо-
давател по народно пеене в Дома 
на енергетика. Така бе продължено 
плодотворното сътрудничество на 
Малинка ганчева и на учениците по 
театрално майсторство с Ченкова. 
Те работят заедно за втори път след 
мюзикъла “Приключения опасни с 
герои сладкогласни”, игран на сце-
ната на Дома на енергетика на 12 
декември миналата година.

те оживя историята за принцесата и 
свинаря. Пиесата от Панчо Панчев е 
втора постановка, играна от Учили-
щето, по мотиви на любимия детски 

ПрЕМиЕрА нА ПиЕсАТА “ДрАг и рОбЪТ” 
на 7 април театралният състав 

при Дома на енергетика представи 
пиесата “Драг и робът” на никола 
русев, под режисурата на Красимир 
ранков. 

вниманието на публиката бе при-
ковано от интересните диалози, от 
неповторимия хумор на автора, от 
непредсказуемото развитие на фа-
булата. Оригиналната пиеса, напи-
сана на западнобългарски диалект, 
показа на зрителите, че човешките 
нрави се променят твърде малко 
през вековете. Диалектът придаде 
автентичност на сценичната игра и 
създаде необходимата дистанция 
за художественото възприемане на 
една отдавна отминала епоха.
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ПрАЗниЧЕн КОнЦЕрТ нА ТАнЦОв АнсАМбЪЛ “АТОМиК”
През 2015 г. Домът на енергети-

ка отбелязва своята 30-годишнина. 
Една от първите творчески форма-
ции към културното средище е са-
модейният състав за народни танци, 
който е сформиран към АЕЦ “Козло-
дуй” през 1974 г. 

началото на празничните кон-
церти, посветени на годишнината, 
постави концертът на фолклорната 
танцова трупа на 27 април. в пре-
пълнената зрителна зала на Дома 
на енергетика се чуха имената на 
ръководителите на ансамбъла през 
годините – никола станчев, стоян 
Зафиров, хари николов, станисла-
ва вутова и румен велковски, който 

вече 20 години е сред емблематич-
ните имена на този колектив. не 
бяха пропуснати и дългогодишните 
корепетитори Цветан Занев и Йор-
дан борисов. със специални грамо-
ти бяха отличени и учредителите на 
състава, част от които бяха гости на 
концерта.

 самодейците получиха специа-
лен адрес от изпълнителния дирек-
тор на атомната централа Димитър 
Ангелов. с колегиален поздрав се 
включиха и децата и младежите от 
студиото за спортни танци и от гру-
пата за народно пеене.

вдъхновените, жизнерадостни и 
вълнуващи български танци, пред-

ставени на празника от изпълните-
лите на “Атомик” и детския състав за 
народни танци “изворче”, бяха въз-
наградени от публиката с “браво!” и 
продължителни овации. Танцьорите 
за пореден път показаха своето из-
куство и любовта си към фолклора, 
които са им спечелили както сърца-
та на публиката, така и множество 
награди от български и чуждестран-
ни фестивали и конкурси. 

българската традиция бе спазена 
и в тази вечер – празникът завърши 
с хоро, което увлече и публика, и 
танцьори в общ танц.

в двучасовия спектакъл с израз-
ните средства на театъра бе пока-
зано, че не може да съществува кра-
сивото, ако няма как да се сравни с 
грозното, че умното може да бъде 
оценено само като контрапункт на 
безумието. Драматургът е поставил 
условно действието в славянско 
село, където е “пленен” роб – визан-

тийски философ. Опитите му да по-
могне на селяните са несполучливи. 
сблъсъкът между неговия и техния 
свят създава динамичен импулс и 
поражда обрати в действието. режи-
сьорът Красимир ранков определя 
пиесата като “сатирична гротеска”.

в театралния спектакъл взеха 
участие Огнян Петров, янаки Аба-

ров, валерия Кашева, Йоана геор-
гиева, Димитър Лъжов, ивайло Ку-
ляшки, Даниела георгиева, васко 
Петров, Емил няголов, виолина Ци-
ковска, Даниела Калчева, Михаил 
войков, Тодор железарски и сталин 
Манасиев. 
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ПОсЕЩЕния

нашата атомна централа – поглед отблизо

През март и април отдел “инфор-
мационен център” на атомната цен-
трала посрещна над 150 гости от 
градовете Оряхово, русе, Пловдив 
и софия. Любознателност към ядре-
ната технология проявиха основно 
студенти, но сред посетителите бяха 
и ученици от 127 сОУ “иван нико-
лаевич Денкоглу”, гр. софия. Освен 
младите граждани на българия на 
площадката на АЕЦ пристигнаха и 
членове на Клуба на пенсионера и 
инвалида, гр. Оряхово.

Програмите за посещение бяха 
съобразени с интересите на гостите. 
всички те в началото получиха обща 
представа за историята, значението 
и бъдещето на АЕЦ “Козлодуй” по 
време на прожекцията на докумен-
талния филм “българската атомна 
централа”.

Студентите от Русенския уни-
верситет “Ангел Кънчев” разгле-
даха на 2 април машинната зала на 
1000-мегаватовия 5 енергоблок, а 
след това и откритата разпреде-
лителна уредба (ОрУ), чрез която 
произведената електроенергия се 
разпределя към енергийната сис-
тема на българия. на въпросите на 
студентите и техните преподаватели 
отговори Калин стоянов, началник 
на цех “ОрУ”.

Възпитаниците на Пловдив-
ския университет “Паисий Хи-
лендарски” гостуваха в атомната 
централа два дни – на 16 и 17 април. 
Те се запознаха с демонстрацион-
ните зали на Учебно-тренировъч-
ния център към АЕЦ “Козлодуй”, 
както и с Пълномащабния симула-
тор за обучение на операторите от 
1000-мегаватовите енергоблокове 
на централата. Тук Евгени гълъбов, 
инструктор на симулатора и главен 
дежурен АЕЦ, им разказа за значе-
нието на съоръжението за развити-
ето и поддържането на уменията на 
операторите, както и за различните 

ситуации, които могат безопасно да 
се пресъздадат там.

Пловдивските студенти заявиха 
интерес и към радиационната защи-
та на околната среда, осигурявана в 
АЕЦ. Те разгледаха лабораторията за 
спектрометрично измерване  на чо-
вешкото тяло, където им разказаха 
за въздействието върху организма 
при работа в йонизираща среда. 
Посетиха и лабораторията на отдел 
“радиоекологичен мониторинг”. Там 
валентин Аврамов, ръководител-

Студенти от Русенския университет на Централен щит за управление 
в цех “ОРУ”

Студенти от Пловдивския университет в Пълномащабния симулатор за 
блокове с реактори ВВЕР-1000

сектор “измерване на радиоактив-
ност”, ги информира как атомната 
централа осигурява контрол на въз-
действието върху околната среда.

При посещението си на 24 април  
в АЕЦ “Козлодуй” студентите от Со-
фийски университет “Св. Климент 
Охридски” се запознаха с машинна-
та зала на 6 енергоблок, с откритата 
разпределителна уредба, с Пълно-
мащабния симулатор и с дейност-
та на Държавното предприятие 
“радиоактивни отпадъци”.
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Космически ядрен двигател – мегаватен клас

хОриЗОнТи

ТЪрсЕнЕТО нА яДрЕнА ЕнЕргия в свЕТА ЩЕ рАсТЕ

Търсенето на електроенергия от 
АЕЦ продължава да расте в свето-
вен мащаб, независимо от отказа на 
някои страни да използват този вид 
енергия. За това говори генерални-
ят директор на МААЕ Юкия Амано 
при откриването на 48-та конферен-
ция на японския атомен промиш-
лен форум (Japan Atomic Industrial 
Forum – JAIF).

“Много страни са се отказали от 
използването на ядрена енергия – 
това са реалностите. но в глобален 
план ние виждаме увеличаване на 
търсенето на ядрена енергия. в 13 

яДрЕнА ТЕхнОЛОгия ЩЕ сЕ иЗПОЛЗвА в КОсМОсА

Преди шест години русия стар-
тира проект за създаване на транс-
портно-енергиен модул за меж-
дупланетни полети на основата на 
ядрена електродвигателна установ-
ка от мегаватен клас.

съгласно графика, през 2015 г. 
предстои представянето на тех-
ническия проект на реакторната 
установка. има готовност за създа-
ването на опитен образец с електри-
ческа мощност един мегават. По тази 
технология може да се конструира и 
10-мегаватова установка, което раз-
крива практически неограничени 
възможности пред космическата 
енергетика.

Проектът се изпълнява съвмест-
но от предприятията на “росатом” и 
“роскосмос”. ядреният реактор на 
модула е дело на научно-изследова-
телския и конструкторски институт 
по енергетика.

Директорът и генерален кон-
структор на института, член-корес-
пондент на руската академия на на-
уките Юрий Драгунов, информира 
руската преса за новата разработка.

неин инициатор е академик Ана-

толий сазонович Коротеев. От 60-те 
до 90-те години е натрупан голям 
опит не само за ядрени ракетни дви-
гатели, но и за термоемисионни и 
термоелектрически енергийни уста-
новки, както и за създаване на нови 
материали и гориво.

Принципната разлика между 
новата и предишните поколения 
установки е в това, че реакторът 
от мегаватен клас произвежда то-
плинна енергия, която с помощта 
на турбина се преобразува в елек-
трическа. Електроенергията се из-

ползва в работата на двигателите и 
за захранване на оборудването на 
транспортния модул. При това енер-
гоблокът работи в затворен цикъл – 
радиоактивни вещества не попадат 
в околната среда.

Уникалността на проекта е и в 
използването на специален топло-
носител – хелиево-ксенонова смес. 
Установката осигурява висок коефи-
циент на полезно действие.

източник: nikiet.ru

от 30 държави, използващи ядре-
на енергия, се строят нови АЕЦ, а в 
други 12 този въпрос сериозно се 
обмисля. При това от 65 строящи се 
нови ядрени реактора две трети се 
намират в Азия. в това няма нищо 
чудно, като се има предвид иконо-
мическият растеж в Азия през по-
следните десетилетия”, каза Амано. 

Той подчерта, че “безопасността е 
ключът към по-нататъшното разви-
тие на ядрената енергетика”. 

Амано изрази увереност, че “в те-
чение на близките десетилетия тър-
сенето на ядрена енергия в света ще 

расте и следователно международ-
ното сътрудничество в тази област 
ще става все по-важно”.

Проведената на 13 и 14 април 
ежегодна конференция на JAIF съ-
бра в Токио над 950 лидери и екс-
перти в областта на ядрената индус-
трия и в други икономически сфери 
от цял свят. Те дискутираха ролята 
на атомната енергетика в япония 
и по света в светлината на темата 
“Защо ядрена енергия?”.

източник: jaif.or.jp
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