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Последваща партньорска проверка 
на WANO в АЕЦ “Козлодуй”

ТЕМА нА брОя

От 22 до 26 юни в АЕЦ “Козло-
дуй” се проведе последваща парт-
ньорска проверка на световната 
асоциация на ядрените оператори               
(WANO) – Московски център. 

съгласно правилата на WANO тя 
се извършва приблизително 18 ме-
сеца след партньорската проверка 
в АЕЦ “Козлодуй” от края на 2013 г. 
в доклада, издаден след основната 
проверка от 2013 г., експертите на 
WANO регистрираха редица сил-
ни страни и добри практики. Еки-
път направи заключението, че АЕЦ 
“Козлодуй” е в много добро състо-
яние, организацията и работните 
процеси са ефективни, персоналът 
е ангажиран с безопасността и екс-
плоатира съоръженията на високо 
професионално ниво. Едновремен-
но с добрите практики, в доклада 
бяха посочени и областите, в които 
могат да се извършат подобрения, с 
цел повишаване на безопасността и 
надеждността на 5 и 6 блок.

след основната проверка в АЕЦ 
“Козлодуй” бе направен подробен 
анализ на резултатите от нея. из-
пълнена бе програма, дейностите 
по която бяха определени на база 
на препоръките от наблюденията 

По време на откриването на проверката – ръководителят на екипа на 
WANO – МЦ Ян Наньо и изпълнителният директор на АЕЦ “Козлодуй” Дими-
тър Ангелов (отляво надясно)

и формулираните области за подо-
брение.

Последващата партньорска про-
верка имаше за цел да оцени ефек-
тивността на изпълнените кори-
гиращи мероприятия в областите 
за подобрение и постигнатия от 
централата напредък за изминалия 
18-месечен период.

в екипа на WANO – Московски 
център бяха включени петима висо-
коквалифицирани и опитни експер-
ти от словакия, русия, Финландия и 
Украйна. Те се запознаха с работата 

на българската атомна централа в 
следните области: организация и 
администрация, вкл. безопасност на 
труда; експлоатация; ремонт; ради-
ационна защита; експлоатационен 
опит; обучение и квалификация; по-
жарна безопасност; аварийно пла-
ниране и готовност. Приложена бе 
същата методология, ориентирана 
към резултатите, която се използва 
и по време на основните проверки. 
разликата бе в това, че наблюдения-
та и интервютата, проведени от про-
веряващите, бяха фокусирани към 
определяне на текущото състояние 
в съответните области за подобре-
ние.

Отчетът от последващата парт-
ньорска проверка даде количестве-
на оценка на прогреса в областите 
за подобрение, като решаването на 
проблемите бе оценено по 4-степен-
на скала. напредъкът в 9 от области-
те бе оценен на ниво А, т.е. екипът 
проверяващи счита, че проблемът 
е отстранен. решаването на пробле-
мите в останалите 5 области бе оце-
нено на ниво в, което означава, че е 
извършен значителен обем работа, 
но е необходимо ръководството на 
АЕЦ да продължи да координира и 
контролира усилията, насочени към 
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подобряване на областта. Това е 
един изключително добър резултат, 
гордост за целия персонал на АЕЦ и 
доказателство за ефективността на 
обединените усилия при изпълне-
ние на задачите.

на заключителната среща, про-
ведена на 26 юни, ръководителят на 
мисията ян наньо (словенске елек-
трарне, словакия) представи пред-
варителен доклад с резултатите от 

проверката. в своето изказване той 
заяви, че екипът на WANO оценява 
много високо извършеното до мо-
мента в българската атомна центра-
ла, а резултатите от проверката да-
ват основание на АЕЦ “Козлодуй” да 
се гордее с постигнатото. Той изрази 
възхищението си от персонала на 
АЕЦ, който през дните на мисията е 
демонстрирал професионализъм и 
откритост в поведението си.

Заместник изпълнителният ди-
ректор на АЕЦ “Козлодуй” иван 
Андреев благодари на петимата 
експерти от WANO и на техните 
партньори от атомната централа за 
ползотворната работа. Той изтъкна, 
че атомната централа ще продължи 
да прилага най-новите стандарти 
в ядрената индустрия, за да гаран-
тира високо ниво на безопасност и 
надеждна експлоатация. 



ПЪрвА АТОМнА, 3/20154

безопасна, надеждна и ефективна 
експлоатация на 5 и 6 блок ще бъде 
на световно ниво.

Известно е, че АЕЦ “Козлодуй” е 
една от най-проверяваните цен-
трали. Колко всъщност са между-
народните мисии и проверки през 
последните години в АЕЦ?

През годините в АЕЦ “Козлодуй” 
са проведени над 30 независими 
международни мисии и проверки. 

Първата независима междуна-
родна мисия е през 1990 г. Тогава 
Международната агенция за атом-
на енергия (МААЕ) проведе на 1 – 4 
блок мисия ASSET (Assessment of 
Safety Significant Events Team – Екип 
за оценка на важни за безопасност-
та събития). в Електропроизвод-
ство – 2 първата проверка е през                       
1991 г. – мисия OSART (Operational 
Safety Review Team – Екип за преглед 
на експлоатационната безопасност) 
на 5 блок.

всички мисии и проверки са ва-
жни и са били полезни за нас, ще 
изброя само няколко от последните 
години:

 2008 г. – Последваща мисия 
на МААЕ на 5 и 6 блок по 
програмата за модернизация;

 2009 г. – Партньорска проверка 
на WANO на 5 и 6 блок; 

 2011 г. – Последваща 
партньорска проверка на WANO 
на 5 и 6 блок;

 2012 г. – Преглед на Европейската 
комисия по изпълнение на стрес 
тестовете;

 2012 г. – OSART мисия на 5 и 6 
блок;

 2013 г. – Партньорска проверка 
на WANO на 5 и 6 блок;

 2014 г. – Последваща мисия 
OSART на 5 и 6 блок;

 2015 г. – Последваща 
партньорска проверка на WANO 
на 5 и 6 блок.

Експертите са единодушни, че 
въпреки спецификите на различни-
те мисии, това на практика е един 
ефективен механизъм за професи-
онално сътрудничество. Можем 
ли да обобщим накратко ползите 
за атомните централи?

Огромна е ползата от независи-
мите международни мисии и про-
верки. Те се провеждат от между-
народен екип от експерти, които са 
утвърдени професионалисти с опит 
в отделните проверявани области. 
Заключенията се правят на базата на 
сравнение с определени стандарти 
и въз основа на съвместните екс-
пертни знания на екипа. следова-
телно, мисиите и проверките пред-
ставляват открит обмен на знания, 
технически опит и добри практики 
на работно ниво с цел непрекъс-
нато подобряване на програмите, 
процедурите и практиките, които 
се прилагат. А това е полезно както 
за проверяваната централа, така и 
за другите централи по света – чрез 
проверяващите експерти констати-
раните добри практики стават дос-
тояние на цялата професионална 
общност.

Ако трябва накратко да се обоб-
щят ползите за проверяваната атом-
на централа, това преди всичко 
включва:

 Осигуряване на обективен 
(независим) анализ и оценка на 
състоянието на експлоатацията 
и експлоатационната 
безопасност по отношение на 
международните стандарти и/
или най-добрите международни 
практики;

 Посочване на добрите практики 
в централата, установени в хода 
на проверката, което подпомага 
тяхното разпространение и 
прилагане в различни дейности;

 Предоставяне на конкретни 
препоръки и предложения за 
подобряване в отделни области, 

найден найденов, директор “развитие и модернизации”: 
ОгрОМнА Е ПОЛЗАТА ОТ МЕжДУнАрОДниТЕ Мисии и ПрОвЕрКи
Продължаваме да следваме нашия приоритет за все по-високо ниво на безопасност

Господин Найденов, как протече 
последващата партньорска про-
верка на WANO в АЕЦ “Козлодуй”?

Щастлив съм да заявя, че послед-
ващата партньорска проверка на 
WANO – Московски център премина 
много успешно, в атмосфера на ко-
легиалност и сътрудничество, при 
пълна откритост и прозрачност.

Експертите от Асоциацията на-
блюдаваха нашата работа, със-
тоянието на работните места, на 
технологичните помещения, на обо-
рудването и сградите, провеждаха 
интервюта, проверяваха докумен-
тацията. Екипът на WANO установи, 
че предвидените мерки в областите 
за подобрение са изпълнени или се 
намират в напреднал стадий на из-
пълнение.

искам да поздравя всички коле-
ги от АЕЦ “Козлодуй”, които по вре-
ме на проверката демонстрираха 
своето високо ниво на култура на 
безопасност, спазване на инструк-
циите, процедурите и правилата. 
Така за пореден път потвърдихме, 
че следваме нашия основен прио-
ритет – все по-високо ниво на бе-
зопасност. с нашата работа ние се 
стремим ежедневно да гарантира-
ме, че и занапред осигуряването на 
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за постигане на съответствие 
с най-добрите международни 
практики;

 Предоставяне на възможност 
за дискусии и обмяна на опит 
между персонала на АЕЦ и 
проверяващите експерти.
всичко това подпомага централа-

та в усилията й към подобряване на 
нейната експлоатационна безопас-
ност.

искам да подчертая и още нещо, 
което е изключително ценно според 
мен – колегиалните отношения, до-
верието, откритият и честен диалог 
между експертите от проверяващия 
екип и от проверяваната централа. 
Това допринася за установяване на 
истинска прозрачност, на стремеж 
към взаимопомощ, към постоянно 
усъвършенстване и по-високи по-
стижения, които се наложиха като 
отличителни черти на съвременната 
ядрена енергетика. ние, работещите 
в АЕЦ “Козлодуй”, можем да се горде-
ем със своя последователен принос 
в този процес.

Коя е следващата проверка, коя-
то предстои в АЕЦ “Козлодуй”?

През 2016 г. в атомната централа 
предстоят две международни про-

верки. Първата е партньорска про-
верка SALTO на готовността на цен-
тралата за продължаване на срока 
на експлоатация на 5 и 6 блок, пла-
нирана за м. юли 2016 г.

съкращението SALTO произли-
за от “Safety Aspects of Long Term 
Operation” – аспекти на безопас-
ността по отношение на дългосроч-
ната експлоатация. Проверката 
SALTO е нов вид всестранна про-
верка на инженерните аспекти на 
безопасността, насочена директно 
към стратегията и ключовите еле-
менти на безопасната дългосрочна 
експлоатация на АЕЦ. Провежда се 
от международен екип от експерти, 
а заключенията са на базата на стан-
дартите за безопасност на МААЕ и 
други документи на Агенцията, как-
то и въз основа на обединения опит 
на международния проверяващ 
екип. Ключовите задачи на парт-
ньорската проверка SALTO са: оцен-
ка на текущото състояние на програ-
мите за дългосрочна експлоатация 
и управление на стареенето в АЕЦ; 
определяне на съществуващите или 
потенциални проблеми във връзка 
с безопасната дългосрочна експлоа-
тация; предлагане на мерки, насоче-
ни към преодоляване на откритите 
проблеми; подпомагане на обмяна-

та на опит.
в края на 2016 г., от 31 октомври 

до 9 ноември, в АЕЦ “Козлодуй” ще 
се проведе Корпоративна партньор-
ска проверка на WANO. Проверката 
обхваща следните области:

 Лидерство в корпорацията;
 Корпоративно управление;
 Контрол и надзор в 

корпорацията;
 независим надзор в 

корпорацията;
 Поддръжка и изпълнение на 

работите в корпорацията;
 Човешки ресурси в 

корпорацията;
 Комуникации в корпорацията.

Целта на корпоративните парт-
ньорски проверки е да се провери 
взаимодействието на корпорацията 
с персонала на ядрената централа. 
Критериите, по които се извършват, 
са записани в специален раздел в 
документа “Производствени задачи 
и критерии за тяхното изпълнение”, 
март 2013, PO&C 2013-1.

с тези две проверки ще се затвър-
ди тенденцията в АЕЦ “Козлодуй” 
ежегодно да се провеждат между-
народни мисии, като израз на нашия 
стремеж към все по-висока безопас-
ност, към пълна откритост и макси-
мална прозрачност.

Последващата партньорска проверка на WANO – Московски център премина в атмосфера на колегиалност и съ-
трудничество, при пълна откритост и прозрачност
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ХрОниКА

ОПЕрАТивнО сЪвЕЩАниЕ нА ДрУжЕсТвА ОТ бЪЛгАрсКи ЕнЕргиЕн ХОЛДинг

на 5 май АЕЦ “Козлодуй” беше до-
макин на изнесено оперативно съ-
вещание на дружества от групата на 
“български Енергиен Холдинг” ЕАД. 

в работната среща взеха участие 
министърът на енергетиката Теме-
нужка Петкова, народният пред-
ставител Петя Аврамова – член на 
парламентарната комисия по енер-
гетика, жаклен Коен – изпълните-
лен директор на бЕХ ЕАД и предсе-
дател на съвета на директорите на 
АЕЦ, живко Динчев – изпълнителен 
директор на “ТЕЦ Марица изток 2” 
ЕАД, Петър илиев – изпълнителен 
директор на “национална елек-
трическа компания” ЕАД, и Андон                            
Андонов – изпълнителен директор 
на “Мини Марица-изток” ЕАД.

Димитър Ангелов, изпълнителен 
директор на АЕЦ “Козлодуй”, подроб-
но представи историята на изграж-
дането, състоянието и перспективи-
те пред атомната електроцентрала. 
Той акцентира върху постигнатото 
високо ниво на експлоатационна 
безопасност в работата на предпри-
ятието и върху стремежа за прила-

за гражданите на страната. в пре-
зентацията си Димитър Ангелов за-
позна участниците с напредъка по 
реализация на най-важните проекти 
за централата – продължаването на 
срока на експлоатация на 5 и 6 блок 
и с комплексната концепция на дей-
ностите за повишаване на топлинна-
та мощност до 104 %.

Министър Теменужка Петкова 
подчерта съществената роля на 
АЕЦ “Козлодуй” за икономиката на 
българия. Тя изрази своето задовол-
ство, че работата по продължаване 
на срока на експлоатация на двата 
хилядника, като приоритет не само 
за атомната централа, но и за прави-
телството, се развива по ясен график 
и съобразно европейските правила, 
към които страната ни се придържа.

в рамките на деня участниците 
в оперативното съвещание разгле-
даха въпроси от взаимен интерес 
и посетиха намиращия се в планов 
годишен ремонт пети енергоблок. 
в командната и машинната зала на 
блока те имаха възможност да на-
блюдават практически дейности от 
изпълнението на ремонтната про-
грама.

гане на водещите постижения от 
световния опит във всички аспекти 
на дейността на АЕЦ. Подчертано бе 
значението на ефективното произ-
водство на ядрените мощности, бла-
годарение на което през изминалата 
година двата 1000-мегаватови бло-
ка, с дял от близо 34% от енергий-
ния микс, дадоха съществен принос 
в осигуряването на електроенергия 
на достъпни цени за индустрията и 
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ЕКсПЕрТи ОТ АЕЦ УЧАсТвАХА в сЕМинАр ПО УПрАвЛЕниЕ нА КАЧЕсТвОТО

нии в сферата на системи за упра-
вление, анализ на безопасността и 
управлението на риска. Професио-
налната общност бе запозната със 

От 25 до 27 май в гр. Елена се 
състоя семинар по управление на 
качеството, организиран от българ-
ското ядрено дружество. във фокуса 
на вниманието по време на обсъж-
данията бяха поставени тенденци-
ите в развитието на стандартите, в 
частност на версия 2015 на бДс EN 
ISO 9001 “системи за управление 
на качеството. изисквания”, както и 
необходимостта от промени в систе-
мите по управление на качеството с 
цел поддържане на съответствие с 
действащите стандарти.

със свои доклади участваха пред-
ставители на Агенцията за ядрено 
регулиране и международни одито-
ри, експерти от българската атомна 
централа, от инженерингови орга-
низации и от консултантски компа-

системата за управление на “АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД в контекста на стан-
дарт ISO 9001-2015.

рАбОТнА срЕЩА нА ТЕМА сигУрнОсТ в сисТЕМАТА нА ЕнЕргЕТиКАТА

От 27 до 29 май в Почивно-оз-
дравителен комплекс “Леденика” 
се състоя работна среща на тема 
сигурност в системата на енергети-
ката. на срещата, организирана от 
Министерството на енергетиката, 
присъстваха представители на Ми-
нистерството на отбраната, на Дър-
жавната комисия по сигурността на 
информацията, на Държавната аген-
ция “национална сигурност”, както 
и специалисти от енергийни дру-

жества от цялата страна. АЕЦ “Коз-
лодуй” беше представена от най-
ден найденов – директор “развитие 
и модернизации”, Тодор георгиев 
– ръководител на управление “си-
гурност”, експерти от управление 
“сигурност” и от отделите “Аварийна 
готовност” и “сигурност на инфор-
мацията”.

Заседателната програма включ-
ваше анализ на кризисните ситу-
ации и на участията в национал-

ни и международни учения през 
2014/2015 г., както и обсъждане на 
проекти за редица нормативни до-
кументи. Представените на срещата 
доклади обхващаха теми като доку-
ментална и индустриална сигурност, 
превенция и защитни мерки, ядрена 
сигурност, отбранително-мобилиза-
ционна подготовка в сектор “Енер-
гетика”, планиране на защитата при 
бедствия в системата на Министер-
ството на енергетиката и др.
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УПрАвЛЕниЕ “ТЪргОвсКО” ОТПрАЗнУвА 15 гОДини ОТ сЪЗДАвАнЕТО си

на 30 май управление “Търговско” 
отпразнува своята 15-годишнина. За 
да отбележат успехите от този пери-
од, в хотелски комплекс “истър” се 
събраха настоящи и бивши ръково-
дители и служители от управление-
то.

“15 години не са много време на 
фона на 40-годишната история на 
АЕЦ “Козлодуй”, но те са достатъч-
ни, за да се обособи една ефективна 
структура, да се утвърди и да наме-
ри своето достойно място в една 
огромна организация”, подчерта в 
приветствените си думи Красимира 
Каменова, ръководител на управле-
нието. Към празника се присъеди-
ни и богдан Димитров – директор 
“икономика и финанси”, който е част 
от звеното от самото му създаване 
през 2000 г. и е негов ръководител в 
периода 2005 – 2012 г. 

сАнДрУжинАТА нА ЦЕнТрАЛАТА ДЕМОнсТрирА ОТЛиЧнА ПОДгОТОвКА
на 3 юни, за поддържане на висо-

ко ниво на подготовка на санитарна-
та дружина към “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, 
се проведоха практически занятия с 
реална симулация. на полигона в на-
ционалния учебен център на главна 
дирекция “Пожарна безопасност и 
защита на населението” – гр. Монта-
на, бе разигран сценарий, базиран 
на събитието “земетресение с инци-
дент в химическо предприятие”. До-

броволците от сандружината, съв-
местно със спасители-алпинисти от 
центъра, евакуираха “пострадалите” 
и им “оказаха” долекарска помощ.

Командир на санитарната дружи-
на на АЕЦ е Елка Томова – експерт по 
метрологично осигуряване в дирек-
ция “безопасност и качество”, а мето-
дически ръководител е д-р рая Йото-
ва – лекар по трудова медицина.

сандружината на атомната цен-

Управление “Търговско” се обосо-
бява като самостоятелно звено след 
влизането в сила на Закона за об-
ществените поръчки (ЗОП) поради 
необходимостта от централизирано 
възлагане и изпълнение на общест-
вени поръчки от “АЕЦ Козлодуй” 
ЕАД. Експертите от управлението 

трала съществува от почти 35 го-
дини. За този период в нея под-
готовка са преминали над 150 
доброволци. в момента в състава й 
участват 18 души. Те се обучават по 
специална програма под ръковод-
ството на служба “Трудова медици-
на” и са част от аварийните структу-
ри на АЕЦ.

провеждат процедури и конкурси 
по реда на ЗОП, администрират до-
говори, взаимодействат с външните 
компании и с надзорните специали-
зирани контролни органи и органи 
на държавната власт в областта на 
обществените поръчки.
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МЕжДУнАрОДЕн яДрЕн ФОрУМ нА бУЛАТОМ

“българската атомна енергети-
ка – национална, регионална и све-
товна енергийна сигурност” – това 
мото събра за пореден път от 3 до 5 
юни край варна над 200 ядрени екс-
перти от бизнеса, представители на 
научните среди и дипломати от бъл-
гария, Франция, русия, германия, 
Холандия, Полша, великобритания, 
Южна Африка, япония, словакия, 
Украйна, сАЩ и др.

 Организатор на международната 
ядрена конференция бе български-

ят атомен форум – булатом, а съби-
тието се проведе под патронажа на 
Агенцията за ядрено регулиране, 
българската академия на науките и 
Европейския атомен форум – Фора-
том.

“ядрената енергетика е условие 
за енергийна стабилност и има своя 
принос за устойчивото развитие на 
икономиката” – заяви в приветстви-
ето си към участниците Кирил Цо-
чев, заместник-председател на на-
родното събрание. 

сПЕЦиАЛисТи ПО КАЧЕсТвОТО ОТ КОЛсКА АЕЦ ОбМЕниХА ОПиТ 
с бЪЛгАрсКиТЕ си КОЛЕги

специалисти от отдел “Управле-
ние на качеството” на Колска АЕЦ 
(русия) пристигнаха в АЕЦ “Козло-
дуй”, за да обменят с българските си 
колеги опит по изграждане и вне-
дряване на интегрирани системи 
за управление. работната програма 
стартира на 9 юни в Учебно-тре-
нировъчния център. гостите при-
ветства Пламен василев, директор 
“безопасност и качество”, който 
представи историята и актуалното 
състояние на българската атомна 
централа.

натрупаните до момента знания 
и опит в областта на интегрираните 

в работната програма със свои 
тематични доклади се включиха 
и седем експерти от АЕЦ “Козло-
дуй”. Част от техните презентации 
бяха посветени на продължаването 
на срока на експлоатация на 5 и 6 
енергоблок и на повишаването на 
топлинната мощност на двата блока 
до 104%. 

По време на конференцията бяха 
представени и значимите инвес-
тиционни проекти, осъществени в 
българската атомна централа.

системи за управление бяха пред-
ставени от 9 до 11 юни от експерти 
от управление “Качество” и от сек-
тор “Експлоатационен опит и пока-
затели за самооценка” на АЕЦ “Коз-
лодуй”.

руските специалисти се запозна-
ха с редица аспекти от създаването 
и въвеждането на системата за уп-
равление в българската атомна цен-
трала. сред разгледаните въпроси 
бяха: структура на управление; ета-
пи на разработване и внедряване; 
системи за управление; принципи, 
по които се осъществява прилагане-
то на изискванията на законодател-

ството и стандартите; приети поли-
тики в централата и др. 

в рамките на работната визита бе 
разгледана и темата за системата от 
показатели в АЕЦ “Козлодуй” – доку-
менти, видове показатели, как те са 
определени на ниво централа и на 
ниво структурни звена, принципи 
на разпределение, периодичност на 
мониторинга с анализ на тенденци-
ите на показателите, представяне на 
резултатите от оценката на показа-
телите пред ръководството и персо-
нала на Дружеството.
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ПАрТнЬОрсТвО

бяД сЕ ПрисЪЕДини КЪМ ДЕКЛАрАЦия нА свЕТОвнАТА яДрЕнА ОбЩнОсТ

От 3 до 6 май в ница, Франция, се проведе между-
народният конгрес ICAPP (International Congress on 
Advances in Nuclear Power Plants). Основната цел на 
форума беше подписването на Декларацията от ница, 
чийто стремеж е да спомогне за утвърждаването на яд-
рената енергия като ключово решение в борбата с кли-
матичните промени. 

Документът бе подписан официално от представите-
ли на 39 ядрени дружества. сред тях бе и председателят 
на младежката асоциация на българското ядрено друже-
ство (бяД) искрен Цветков – главен експерт “Комуника-
ции” в АЕЦ “Козлодуй”.

глобалната инициатива “ядрена енергия за климата”, 
намерила израз в Декларацията от ница, е стартирана 
през лятото на 2014 г. от инженери и учени от Френското 
ядрено дружество, подкрепени по-късно от колегите си 

от ядрените дружества на Европа и Америка.
Декларацията от ница призовава Протоколът към 

рамковата конвенция за климатичните промени на Ор-
ганизацията на обединените нации (ООн) да признае яд-
рената енергия за генерираща нисковъглеродни емисии 
и да я включи във финансовите механизми, които подпо-
магат борбата с климатичните промени. 

По време на конгреса учени, ядрени експерти и пред-
ставители на Организацията за икономическо сътрудни-
чество и развитие и на Междуправителствения панел за 
климатичните промени към ООн призоваха всяка стра-
на да има достъп до възможно най-разнообразно порт-
фолио от налични нисковъглеродни технологии, в т.ч. и 
ядрена енергия. Така държавите ще имат възможност да 
намалят емисиите на въглероден диоксид и да изпълнят 
целите, заложени в енергийните им стратегии.

ПЕТи ПрЕгЛЕД нА нАЦиОнАЛниТЕ ДОКЛАДи ПО ЕДиннАТА КОнвЕнЦия ЗА 
бЕЗОПАснОсТ При УПрАвЛЕниЕ нА Ояг и рАО

в рамките на Петия преглед на националните доклади 
по Единната конвенция за безопасност при управление 
на отработено ядрено гориво (Ояг) и радиоактивни от-
падъци (рАО), на 14 май, в седалището на Международ-
ната агенция за атомна енергия (МААЕ) във виена, беше 
представен Петият национален доклад за изпълнение 
на задълженията на република българия по Конвенция-
та. Документът бе презентиран пред комисия от МААЕ от 

председателя на Агенцията за ядрено регулиране (Аяр) 
д-р Лъчезар Костов и от експертите от Аяр иван горинов, 
началник на отдел “ядрен материал и физическа защита”, 
и валентин станчев, началник на отдел “извеждане от 
експлоатация и рАО”. 

в българската делегация участваха също експерти 
от Министерството на енергетиката, АЕЦ “Козлодуй” и 
Държавно предприятие “радиоактивни отпадъци”. Атом-
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ната централа беше представена от 
Мишо Монев, ръководител на упра-
вление “безопасност”, и валентина 
станчева, ръководител на сектор 
“радиационна защита”. 

Представянето на българския до-
клад беше високо оценено от екс-
пертите на МААЕ, а в заключение 
беше отбелязано, че страната ни 
изпълнява своите задължения по 
Единната конвенция.

ПрЕДПУсКОвА ПрОвЕрКА нА АЕЦ “бАрАКА”

в периода от 15 до 29 май в АЕЦ 
“барака”, Обединени арабски емир-
ства, се проведе първият етап от се-
рията предварителни предпускови 
проверки на WANO. в съответствие 
с правилата на института за експлоа-
тация на ядрена енергия (Institute of 
Nuclear Power Operations) и страте-
гията на WANO за поддръжка на но-
востроящи се централи предпуско-
вите тестове се предшестват от шест 
предварителни проверки в различ-
на конфигурация на проверяваните 
области, които трябва да помогнат 
на централите в организацията, да 
гарантират готовността им за прие-
мане на ядреното гориво на площад-
ката и за бъдещото въвеждане в екс-
плоатация на ядрените съоръжения.

в продължение на две седмици 
екипът на WANO извърши провер-

ка на готовността на държавната 
компания ENEC (Emirates Nuclear 
Energy Company) и експлоатиращата 
организация “нава”, която е част от 
ENEC. Проверката беше извършена 
съгласно документа на световната 
асоциация “Производствени задачи 
и критерии за изпълнение за пред-
пускови проверки” в единадесет 
области от шестима експерти. сред 
тях бе и веселин николов – ръко-
водител-сектор “Експлоатационен 
опит и показатели за самооценка” в 
АЕЦ “Козлодуй”, който провери об-
ластите “Експлоатационен опит”, “По-
добряване на изпълнението” и SOER 
(съобщения за събития със значим 
експлоатационен опит). 

в работната програма бе вклю-
чена и проверка на състоянието на 
експлоатиращата организация на 

място – на площадката на строящата 
се АЕЦ.

Експертите от световната асоци-
ация работиха съвместно с предста-
вители на компанията, които преди 
самата проверка бяха извършили 
самооценка в съответните области.

АЕЦ “барака” се строи на брега 
на Персийския залив на около 280 
км западно от столицата Абу Даби. 
Проектът на централата е южноко-
рейски и предвижда изграждането 
на 4 енергоблока с реактори APR-
1400. Към момента на проверката 
първи блок на централата бе с по-
строени основни сгради, с монтира-
но оборудване по първи контур и с 
продължаващ монтаж на турбината 
в машинна зала. Планираната дата 
за пуск на първи блок е 1 октомври 
2016 г. 
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От 18 до 24 май в гр. Подолск 
(русия) се проведе Деветата меж-
дународна научно-техническа кон-
ференция, посветена на безопас-
ността на водо-водните енергийни 
реактори. във форума, организиран 
от ОКб “гидропресс” – главен кон-
структор на съоръженията, взеха 
участие 248 специалисти: предста-
вители на МААЕ и WANO, сътрудни-
ци на десетки проектно-конструк-
торски и научно-изследователски 
институти, заводи, атомни централи 
и висши училища от 14 страни. Ан-
дрей Красночаров – главен механик 
“изпълнение на ремонта”, и Людмил  
неделчев – главен  експерт “ресурс 
на основно оборудване” в АЕЦ “Коз-
лодуй”, бяха сред участниците във 
форума.

Целта на конференцията беше 
да се разгледа, обобщи и сподели 
опитът от осигуряването на безо-
пасността, натрупан през послед-
ните години, както и да се отдели 

ОсигУрявАнЕ нА бЕЗОПАснОсТТА нА ЦЕнТрАЛи с рЕАКТОри ввЕр 

ЗАсЕДАниЕ нА сЪвЕТА нА ТЕХниЧЕсКиТЕ рЪКОвОДиТЕЛи КЪМ WANO – МЦ

специално внимание на практиче-
ските решения по различни въпроси 
в тази област. резултатите от научно-
изследователските и опитно-кон-
структорските работи, представени 
в докладите, изясняват логическите 
процеси при избор и обосноваване 

на технически решения, обезпеча-
ващи безопасността на ввЕр в рам-
ките на програми за модернизации, 
за продължение на срока на експло-
атация и за строителство на нови 
атомни централи.

По време на конференцията бяха 
изнесени 14 доклада на пленарните 
заседания и 165 секционни докла-
да. Людмил неделчев (на снимката) 
представи темата “Определяне на 
температурата на студена крехкост 
на метала от корпуса на реактор тип 
ввЕр-1000”. Той запозна колегите си 
с дейностите в тази област, извърш-
вани в АЕЦ “Козлодуй”, и с начина, по 
който тези дейности кореспондират 
с най-новите нормативи, утвърдени 
от проектанта на ввЕр и действащи 
към настоящия момент. българската 
разработка засяга особено важен 
критерий, който дава възможност за 
обосноваване на продължаването 
на експлоатационния срок на кор-
пуса и на реактора като цяло.

От 2 до 4 юни в АЕЦ “Тянван” – Ки-
тай, се проведе петото заседание 
на съвета на техническите ръково-
дители (главните инженери) на екс-

плоатиращи организации и атомни 
електроцентрали към Московския 
център на WANO. в работата на фо-
рума участие взеха 39 главни инже-

нери от девет държави – българия, 
Унгария, индия, иран, Китай, русия, 
словакия, Украйна и Финландия, 
както и представители на руски 



ПЪрвА АТОМнА, 3/2015 13

компании и на WANO – МЦ. веселин 
Петров – ръководител-направление 
“инженерно осигуряване” на 5 и 6 
блок на АЕЦ “Козлодуй”, представля-
ваше българската атомна централа.

Заседанието бе председателст-
вано от Шен янфен, избран едино-
душно на този пост по време на пре-
дишната среща на съвета от 21 до 22 
септември 2014 г. в гр. Дюселдорф, 
германия. Шен янфен е заместник-
директор на китайската компания 
JNPC, която е оператор на центра-
лата, домакин на заседанието – АЕЦ 
“Тянван”.

във фокуса на вниманието по 
време на обсъжданията бяха поста-
вени редица въпроси, сред които:

 положителни практики в 
областта на експлоатацията на 
атомни централи;

 проблемни въпроси в 
експлоатацията на АЕЦ;

 управление на радиоактивни 

КОМПЮТЪрнАТА сигУрнОсТ в яДрЕнАТА сФЕрА 
обмениха опит в първия по рода си 
форум, посветен на въпросите на 
киберсигурността в ядрената енер-
гетика. събитието бе организирано 
съвместно с интерпол, Междуна-
родния съюз по далекосъобщения 
(ITU), Междурегионалния изследо-
вателски институт по криминалис-
тика и правосъдие към ООн (UNICRI) 
и Международната електротехниче-
ска комисия (IEC). 

От страна на българската атомна 
централа във форума участва георги 
Пешев – ръководител-сектор “Про-
грамно осигуряване – технически 
системи за сигурност” в управление 
“сигурност“.

Целта на конференцията бе да 
предостави форум за обмен на ин-
формация и опит, както и да се за-
сили сътрудничеството в рамките на 
глобалните усилия за защита на яд-
рените съоръжения от кибератаки. 

работата по време на срещата 
протече под формата на пленарни 
заседания, технически сесии и пре-
зентации. на пленарните заседания 

отпадъци и на отработено 
ядрено гориво;

 резултати от самооценката 
по аварийна готовност и 
управление на тежки аварии.
По време на презентациите учас-

тниците се увериха, че подходът на 
експлоатиращите организации и 
надзорните органи по отношение на 
продължаване на срока на експлоа-
тация на ядрени блокове е иденти-
чен. При разглеждането на положи-
телните практики беше подчертано, 
че всички членове на WANO – МЦ 
активно разработват ръководства 
за управление на тежки аварии и 
че самооценката по управление на 
тежки аварии и аварийна готовност 
е завършена и са набелязани съот-
ветните мероприятия за подобрява-
не на безопасността. Окончателен 
доклад за резултатите от самооцен-
ката ще бъде представен на срещата 
на борда на директорите на WANO, 

която ще се проведе през октомври 
2015 г. в Торонто (Канада).

Одобрени бяха и две предложе-
ния за семинари, които Московски-
ят център на WANO да организира 
съвместно с научни организации и 
конструктори – по темите вътреш-
нокорпусно задържане на стопилка-
та за реактори ввЕр-1000 и монито-
ринг на риска.

съвещанието завърши на 4 юни 
с техническа обиколка, по време на 
която експертите посетиха команд-
ната и машинната зала на първи 
енергоблок, пълномащабния трена-
жор на оперативния персонал, пло-
щадката на двата новостроящи се 3 
и 4 блок, територията, предвидена 
за изграждане на още четири блока 
на АЕЦ “Тянван”, както и посетител-
ския център на китайската централа.

бяха разгледани тенденциите по 
отношение на кибератаките и защи-
тата от тях, компютърната сигурност 
от национална и регионална глед-
на точка, управлението на сигур-
ността на компютърните системи 
във връзка с ядрената сигурност и 
др. беше демонстриран сценарий 
на кибератака и нейното потенци-
ално въздействие върху ядрената 
сигурност. Подчертано бе, че сред 
мерките, които могат да подпомог-
нат поддържането на компютърна 
експертиза в сферата на ядрената 
сигурност, са развитието на човеш-
ките ресурси и разработването на 
програми в областта на образовани-
ето, обучението и управлението на 
знанията. 

специалистите от цял свят се обе-
диниха около извода, че компютър-
ната сигурност трябва да бъде въз-
приемана като съществен елемент 
от ядрената сигурност, за да се пред-
пази отрасълът от все по-сложни ки-
берзаплахи в дигитално зависими и 
взаимосвързани среди.

Конференция на Международ-
ната агенция за атомна енергия на 
тема “Компютърна сигурност в яд-
рения свят” се проведе във виена 
от 1 до 5 юни. 650 експерти от 92 
страни членки на Агенцията и от 17 
регионални и международни орга-
низации обсъдиха актуални теми и 
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МОсКОвсКияТ ЕнЕргЕТиЧЕсКи инсТиТУТ ОТбЕЛяЗА свОяТА 85-гОДиШнинА

През 2015 г. националният изследователски универ-
ситет “Московски енергетически институт” (ниУ “МЕи”), 
както днес се нарича висшето учебно заведение, чест-
ва 85 години от основаването си. на годишнината бяха 
посветени десетки научни, културни и спортни събития. 
Кулминацията на честванията бе на 26 юни т.г. и събра на 
празника в актовата зала на ниУ “МЕи” стотици гости от 
русия, Китай, българия, германия, Полша, виетнам, Унга-
рия и др. сред тях бяха и двама представители на АЕЦ 
“Козлодуй”, възпитаници на МЕи – иван Тодоров, физик-
контролиращ, и валери Милошев, главен технолог “Екс-
плоатация”.

в тържествена обстановка прозвучаха поздравления 
от министъра на енергетиката на русия, от десетки дър-
жавни институции, от чуждестранни дипломати и деле-
гации, както и от популярни личности, получили своето 
образование в МЕи. ректорът николай рогалев припом-
ни на всички присъстващи основни моменти от истори-
ята на учебното заведение, с която се гордеят всички, 
свързани с него.

Московският енергетически институт (МЕи) е създаден през 1930 г. Днес това е едно от най-големите висши технически 
учебни заведения в света, в което се обучават специалисти в областта на енергетиката, електротехниката, електрониката и 
информатиката. 

в своята 85-годишна история МЕи е подготвил над 190 хиляди инженерни и научни кадри за различни страни, сред 
които и българия. сред випускниците му има академици, държавни и стопански ръководители, космонавти, политически 
и културни дейци. възпитаници на МЕи са много български специалисти, свързани с изграждането и развитието на АЕЦ 
“Козлодуй”.

в наши дни в МЕи се обучават студенти и докторанти от 68 страни. в състава му влизат 10 института, сред които и инсти-
тут по топло- и атомна енергетика.

За своите успехи МЕи е награден с два държавни руски ордена и с шест ордена на други страни.

на 15 и 16 юни във френската столица Париж се със-
тояха заседания на групата по развитие на ядрената ин-
фраструктура и на групата за управление към Междуна-
родната рамка за сътрудничество в областта на ядрената 
енергия (IFNEC). Организацията е наследник на глобал-
ното ядрено енергийно партньорство (GNEP), създадено 
през 2007 г. в IFNEC участват 32 страни, а със статут на 
наблюдатели са 31 държави и три международни орга-
низации.

Представители на АЕЦ “Козлодуй” в двете работни 
съвещания бяха веселин Петров – ръководител-направ-
ление “инженерно осигуряване” на 5 и 6 блок, и Ангел 
славчев – главен експерт в отдел “Международни ми-
сии”, дирекция “развитие и модернизации”.

По време на заседанието на групата по развитие на 
ядрената инфраструктура бе представено кратко ре-
зюме на доклада на генералния директор на МААЕ за 

поуките, извлечени от аварията в АЕЦ “Фукушима”. До-
кументът, който обединява информация и данни от 300 
референтни източника, е резултат от сътрудничеството 
на над 180 експерти от 42 държави и международни ор-
ганизации и институции.

Участниците бяха информирани за резултатите от ня-
колко международни форума, проведени през тази го-
дина – Дипломатическата конференция по Конвенцията 
за ядрена безопасност, Третата конференция по ядрена 
енергетика в Африка и Петата среща за преглед на наци-
оналните доклади по Единната конвенция за безопасно 
управление на Ояг и рАО.

в рамките на работната среща на групата за управле-
ние участниците обсъдиха въпроси, свързани с възмож-
ностите за финансиране на ядрени проекти от междуна-
родни и регионални банкови институции и от агенции за 
експортно кредитиране. 

Възпитаниците на НИУ “МЕИ” Валери Милошев, Татяна 
Милошева и Иван Тодоров с ректора на университета 
Николай Рогалев (в средата)

сред събитията в празничния ден бе и откриването на 
забележителен монумент – реален ротор на парна тур-
бина, която е работила в топлоелектрическата централа 
към МЕи.

рАбОТни ЗАсЕДАния в рАМКиТЕ нА IFNEC
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ЕКОнАгрАДА ЗА АТОМнАТА ЦЕнТрАЛА 

нА ФОКУс

АЕЦ “Козлодуй” бeше удостое-
на с грамота “Зелена иновация” в 
рамките на петото издание на кон-
курса “най-зелените компании на 
българия 2014”, организиран от b2b 
Media. Целта на информационния 
сайт за бизнес новини е да отличи 
компании, които развиват дейност-
та си по отговорен към природата 
начин. 

грамотата е още едно признание 
за приноса на атомната електро-
централа към опазването на окол-
ната среда и за значимата роля на 
ядрената енергетика в контекста на 
борбата с глобалните екологични 
проблеми, пред които е изправен 

съвременният свят. само за мина-
лата 2014 г. електропроизводство-
то на АЕЦ “Козлодуй”, в сравнение с 
конвенционални ТЕЦ, е спестило на 
населението и околната среда вред-
ното въздействие на близо 19 млн. 
тона въглероден диоксид, 109 хил. 
тона серен диоксид, 23 хил. тона 
азотни оксиди и 3 хил. тона прах.

Конкурсът се провежда ежегодно 
под патронажа на Президента на ре-
публика българия и с подкрепата на 
Министерството на околната среда 
и водите. наградите на най-зелените 
компании на българия бяха връчени 
на 28 май в софийската филхармо-
ния.

VII МЕжДУнАрОДЕн ФОрУМ “АТОМЕКсПО – 2015”
От 1 до 3 юни в Москва, за сед-

ми пореден път, се състоя “Атомек-
спо – 2015”. Това е най-големият 
международен форум за ядрена 
енергетика в русия, организиран от 
държавната корпорация за атомна 
енергия “росатом”. Деловата про-
грама на мащабното събитие включ-
ваше провеждане на конгрес и на 
специализирана изложба на обо-
рудване за ядрени съоръжения.

над 2200 представители на 47 
страни от цял свят се включиха в 
основното пленарно заседание на 

тема “Атомната енергетика – импулс 
за социално-икономическото разви-
тие” и в тематичните кръгли маси по 
въпросите на безопасното използ-
ване на ядрените технологии, разра-
ботването на нови продукти в атом-
ната промишленост, подготовката 
на кадри, разработването на наци-
онални програми по ядрена енер-
гетика, международното сътрудни-
чество в отрасъла, съвременните 
подходи в експлоатацията на атом-
ните централи и др. в трите дни на             
“Атомекспо – 2015” ръководители 

и експерти от международни, дър-
жавни, научни и бизнес среди имаха 
възможност да дискутират по всич-
ки актуални теми от развитието на 
световната ядрена енергетика и да 
обменят опит. 

От страна на българия във фо-
рума участваха изпълнителният 
директор на български Енергиен 
Холдинг и председател на съвета 
на директорите на АЕЦ “Козлодуй” 
жаклен Коен и изпълнителният ди-
ректор на атомната централа Дими-
тър Ангелов.
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на 20 юни начало на празника на атомните енергети-
ци даде тържественият марш по главната улица на ма-
жоретки и оркестър “Дефилир” към сОУ “иван вазов”, гр. 
вършец. Маршът завърши на алеята на АЕЦ “Козлодуй” 
пред спортно-оздравителния комплекс, където по тра-
диция определеният за енергетик на годината засажда 
дръвче. 

ПрАЗниК

Ден на енергетика 2015 – 
традиция и увереност в бъдещето

Валентина Станчева, ръководител-сектор “Радиацион-
на защита” в дирекция “Безопасност и качество” – най-
добра в област “Безопасност, сигурност, качество”

Кулминацията на празника беше в ботев парк. Офици-
ални гости бяха председателят на Агенцията за ядрено 
регулиране д-р Лъчезар Костов, кметът на Община Коз-
лодуй румен Маноев и председателят на Общински съ-
вет венцислав горанов, д-р виолин Крушовенски – кмет 
на Община Мизия, бивши ръководители и колеги от 
атомната централа, стотици граждани.

Димитър Ангелов отправи приветствени думи към 
присъстващите и подчерта значението на АЕЦ “Козло-
дуй” за българската енергетика и постиженията, с които 
атомните енергетици имат основание да се гордеят.

Очакван момент от празничната програма бе награж-
даването на отличилите се през годината енергетици с 
почетна грамота и статуетка. след номинации от персо-
нала в електронна анкета, специална комисия разгледа 
предложенията и обсъди личния принос на номинира-
ните в съответните категории, като определи носителите 
на званието “най-добър” за 2015 година.

Тази година браншовата камара на енергетиците даде 
това почетно звание на иван Андреев, заместник изпъл-
нителен директор на атомната централа. в словото си, 
произнесено на алеята, Димитър Ангелов, изпълнителен 
директор на АЕЦ “Козлодуй”, изтъкна знанията и опита на 
своя колега, като един от водещите ръководители, които 
подготвят продължаването на срока на експлоатация на 
5 и 6 енергоблок.
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Илиян Томов, ръководител-сектор “Реакторно 
отделение”, направление “Експлоатация”, ЕП – 2 – 
най-добър в категория “Реакторно оборудване”

Тихомир Стайков, ръководител-група “Въртящи 
механизми”, направление “Ремонт”, ЕП – 2 – най-до-
бър в област “Турбинно оборудване”

Бисер Мадански, ръководител-група “Технологични 
измервания”, направление “Ремонт”, ЕП – 2 – най-до-
бър в категория “Системи за контрол и управление”

Светозар Василев, главен технолог “Експлоата-
ция“ – най-добър оператор на реактор

Снежана Янкова, началник-отдел “Планиране и 
продажби” спечели приза “Най-добър икономист, 
търговец, финансист”

Владимир Димов, ръководител-сектор “Обща тех-
нология”, направление “Инженерно осигуряване”, 
Електропроизводство – 2, стана най-добър в об-
ласт “Инженерна и техническа поддръжка”

За първи път през 2015 г. бе присъден приз “Най-до-
бър оператор на ВЕЦ”. Емил Писарев – изпълните-
лен директор на водноелектрическата централа, 
връчи наградата на Дани Шаров за успехи в екс-
плоатацията на ВЕЦ “Козлодуй”, чийто едноличен 
собственик е атомната централа

“Жена енергия” стана Радка Иванова, президент 
на WiN – България. Отличието се присъжда от 
сдружение “Жените в ядрената индустрия” за ця-
лостен принос в популяризирането на атомната 
енергетика
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Тазгодишният носител на приза “най-добър физик” 
стана Александър Каменов, главен експерт “реакторно-
физични анализи” в управление “Експлоатация”, сектор 
“реакторно-физични разчети”, отдел “ядрено гориво”.

Кирил величков, ръководител-група “собствени нуж-
ди”, направление “ремонт”, Електропроизводство – 2, 
заслужи званието най-добър в категория “Електрообо-
рудване”. От негово име наградата получи колегата му 
Цветан николов – ръководител-лаборатория “собствени 
нужди”.

За най-добър в област “Химия” бе определен Пеньо 
Пенев, ръководител-сектор “инженерна химия”, направ-
ление “инженерно осигуряване”, ЕП – 2. По време на тър-
жеството наградата му бе предадена на Димитър вакли-
нов – главен експерт в същия сектор.

Денят на енергетика продължи с празнична програма в 
Ботев парк на град Козлодуй

По традиция ядрените енергетици посветиха на про-
фесионалния си празник и редица състезания, прове-
дени от 8 до 13 юни на различни спортни обекти в град 
Козлодуй. Много работници и служители на атомната 

електроцентрала взеха участие в оспорваните надпре-
вари в следните дисциплини: тенис на маса, футбол, 
табла, дартс, спортна стрелба с въздушна пушка, пе-
танк, плуване, плажен волейбол и шахмат.
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с грижА ЗА ДЕЦАТА

Атомната централа сe включи в обявената от Органи-
зацията на обединените нации Трета глобална седмица 
за пътна безопасност. Тази година тя се проведe от 4 до 
10 май и бе посветена на безопасността на най-младите 
участници в движението по пътищата – децата.

Официалният надслов на седмицата “спаси живота 
на децата” бе водещият мотив на организираната от АЕЦ 
образователна беседа с ученици от прогимназиалния 
курс на училищата в Козлодуй. на 8 май в голямата зала 
на Дома на енергетика над 150 ученици от III, V и VI клас 
на сОУ “Христо ботев” и сОУ “св.св. Кирил и Методий” се 
срещнаха с инспектор бисер Лашков, началник “Пътна 
полиция” в районно управление “Полиция” – Козлодуй. 

с това събитие АЕЦ “Козлодуй” даде своя принос като 

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” УЧАсТвА в ТрЕТАТА гЛОбАЛнА сЕДМиЦА ЗА ПЪТнА бЕЗОПАснОсТ

ЕКсКУрЗия вЪв врАЧАнсКия бАЛКАн
на 25 май бе осъществена една инициатива, очаквана 

с нетърпение от децата от центровете за настаняване от 
семеен тип в селата борован и бърдарски геран – екс-
курзия до парк “врачански балкан”.

Пътешествието за малките възпитаници на двата цен-
търа бе част от благотворителната програма на орга-
низацията на жените в АЕЦ “Козлодуй” и се реализира с 

иниЦиАТиви ЗА МЕжДУнАрОДния ДЕн нА ДЕТЕТО

с поредица от прояви бе отпразнуван Международ-
ният ден на детето. на първи юни възпитаниците на Теа-
тралното училище се включиха за пети път в ежегодната 
инициатива на Образователния портал Академика бг за 
едновременно рецитиране на стихотворението “Аз съм 
българче” от иван вазов. Те рецитираха стиховете на 
българския класик заедно със стотици свои връстници 

социално отговорна компания в общите усилия на дър-
жавни, общински и неправителствени организации да 
осигурят условия за по-безопасно движение на децата.

част от събраните във великденската кампания средства 
за подпомагане на няколко социални центъра във вра-
чанска област.

Посещението на пещерата “Леденика” и прожекцията 
в 5D-киното превърнаха деня в незабравимо преживя-
ване за малчуганите, а атомната централа им осигури 
обяд в Почивно-оздравителния комплекс “Леденика”. 

от цялата страна. след това младите актьори поднесоха 
своя подарък към всички деца в гр. Козлодуй – пиеса-
та “Приключения опасни със герои сладкогласни” от н. 
Йорданов, с режисьор Малинка ганчева и вокален педа-
гог Мирена Ченкова.

По случай Деня на детето спортна секция “Футбол” към 
Клуба за физкултура, спорт и туризъм “Първа атомна” 
организира футболен турнир за деца. в надпреварата се 
включиха 32 деца, разделени на 4 отбора. Първо и вто-
ро място заеха отбори на сОУ “св.св. Кирил и Методий”, 
а трето място заслужиха футболистите от сОУ “Христо 
ботев”. За всички участници бяха осигурени тениски, а 
богдан Димитров, директор “икономика и финанси”, на-
гради призьорите с купи, медали и топки.

в края на деня поредно признание за вокална група 
“робинзон” и тяхната преподавателка Людмила Алекси-
ева донесе третото издание на общинския конкурс за 
млади изпълнители на популярна песен “Козлодуй тър-
си таланти”. журито с председател венета Конярова при-
съди втора награда на Александра рачева.
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ДЕн нА ОТвОрЕни врАТи

АЕЦ “Козлодуй” посрещна 
542 посетители

на 27 юни в АЕЦ “Козлодуй” се проведе Ден на отворе-
ните врати – традиционна инициатива, очаквана с голям 
интерес. в съботния ден 542 посетители пристигнаха в 
атомната централа от градовете Пловдив, бургас, габро-
во, софия, Плевен, симитли, Казанлък, благоевград, бер-
ковица, Етрополе, Петрич, ямбол, сливен, враца, Лом, 
ботевград и още много малки и големи селища на стра-
ната. сред тях бяха цели семейства и специално сфор-
мирани за посещението групи. гости на българската цен-
трала бяха и граждани на румъния, Швейцария и италия.

най-малките посетители бяха от софия – двумесечни-
те Анна Петрова и Даниел Лазаров, а най-възрастният се 
оказа Цветан Мързов от Козлодуй, на 79 години. 

водени от експерти от АЕЦ, посетителите от всички 
възрасти разгледаха машинните и командните зали на 
най-големите генериращи мощности в българия – хиля-
дамегаватовите 5 и 6 енергоблок. Те получиха непосред-
ствени впечатления и задълбочена информация за това 
как работи българската атомна централа. 

богатата програма, подготвена за деня, удовлетвори 
очакванията и на най-любознателните. свидетелство за 
това бе и непрекъснатият поток от желаещи да наблю-

дават как в мобилната лаборатория за радиоекологичен 
мониторинг, разположена пред информационния цен-
тър, се измерват в реално време гама фонът и други па-
раметри на околната среда. 

Десетки деца и възрастни се насладиха на уникалното 
преживяване да се издигнат на повече от 50 метра с една 
от най-високите стълби на противопожарен автомобил в 
страната. в програмата бяха включени и демонстрации 
на огнеборци по бързо гасене на огън с най-модерна 
техника.

всички посетители отнесоха със себе си разнообраз-
ни информационни материали за АЕЦ “Козлодуй”, както 
и много спомени от всичко, видяно през деня.

Ето какво споделиха някои от гостите в този ден:
Камелия Каменова, от Букурещ
Аз съм отраснала в гр. Мизия и тук, в АЕЦ, преди го-

дини бях на студентски стаж. съпругът ми Аристидис Па-
патомас е от Атина и живеем в букурещ. искахме днес 
да покажем на нашите малки дъщери атомната централа. 
Тук те получиха много информация на достъпен за тях 
език – благодарим ви за това, че сте помислили и за де-
цата.
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АЕЦ “Козлодуй” организира първото групово посеще-
ние на граждани за запознаване с работата на атомната 
централа на 9 октомври 1994 г. Оттогава до днес, само 
в рамките на инициативата Ден на отворени врати, лич-
ни впечатления от високотехнологичните съоръжения и 
тяхната безопасна експлоатация са получили близо 14 
хиляди души.

Вили Шип, от Швейцария
в АЕЦ “Козлодуй” работи човек, близък на семейство-

то ми, и това провокира интереса ми да дойда тук. Преди 
години разгледах една от швейцарските АЕЦ – “гьосген”. 
Посещението ми днес ме убеди, че в българската АЕЦ се 
работи много сериозно и се отделя специално внимание 
на безопасността – това е наистина най-важното в една 
атомна централа.

Цветан Мързов, от Козлодуй
Преди доста години работех по ремонта на турбините 

на всички блокове. Знаех, че има много новости в тази 
сфера и днес успях да науча повече за тях. радостен съм, 
че можах да видя с очите си колко много е постигнато в 
атомната ни централа.

Николай Карлев, от Белене
Завършил съм втория випуск на Техникума по ядре-

на енергетика в белене със специалност “ядрена топло-
енергетика”. исках това, което съм учил на теория, да го 
видя как изглежда на практика. Доведох и моя син – уче-
ник, за да разбере сам откъде идва електроенергията, на 
която всички сме потребители. Добре е младите хора да 
имат информация и да могат да правят съпоставка меж-
ду АЕЦ и другите електроцентрали, да разберат нейните 
предимства.

Иглика Христова, от Етрополе
респектирана съм от това, което се прави за безопас-

ността. беше наистина впечатляващо да се наблюдава 
работата на операторите в командната зала, получихме 
и много информация за атомната централа.
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Култура
Тази година в регионалния конкурс на тема “АЕЦ – 

енергия за чиста природа”, организиран от “АЕЦ Коз-
лодуй” ЕАД, участваха 131 деца от 12 населени места с 
общо 131 творби. жури от Дома на енергетика (ДЕ) при 
атомната централа в състав Милена владимирова – ръ-
ководител ДЕ, софия Атанасова – организатор изложби, 
и венцислав Калушев – ръководител-група “Културна и 
художествено-творческа дейност”, определи наградени-
те произведения в три възрастови групи. Първа награда 
в групата до 8 г. получи николай иванов (7 г.), от 9 до 11 
г. най-красивата рисунка бе тази на Христина благоева 
(11 г.), а при по-големите – от 12 до 16 г., с първа награда 
бе отличен габриел Йорданов (13 г.). списък с всички на-
градени е публикуван на сайта на АЕЦ “Козлодуй“ www.
kznpp.org.

рисунките на отличените участници бяха експонира-
ни в главното фоайе на Дома на енергетика от 12 до 18 
май. изложените творби, изпълнени с различни техники, 
показаха, че децата са усетили важността на темата на 
конкурса – в техните творби АЕЦ е представена в непо-
средствена близост с природата. идеята на конкурса е 
малките художници и техните ръководители да научат 

ПрЕЗ ПОгЛЕДА нА МАЛКиТЕ ХУДОжниЦи

ДОМЪТ нА ЕнЕргЕТиКА ОТбЕЛяЗА свОяТА 30-гОДиШнинА

на 27 май 1985 г. е тържественото откриване на Дома на енергетика, дългоочаквания културен дом на атомните енергетици. 
Както през 80-те години, така и днес, дейността на Дома е част от социалната ангажираност на АЕЦ “Козлодуй”. Последова-
телната подкрепа на всички ръководства на атомната централа през годините го превръща в притегателен културен център 
както за енергетиците и техните семейства, така и за жителите на град Козлодуй и региона. Той предлага богат културен афиш, 
разнообразни възможности за обучение във всички основни форми на изкуствата, съхранява и популяризира националните 
традиции в областта на фолклора, предлага програми за пълноценно удовлетворяване на културните и социални потребно-
сти на служителите на Дружеството и техните семейства, насърчава и подпомага творческата активност на децата.

Така видя централата най-малкият победител в тазго-
дишния конкурс “АЕЦ – енергия за чиста природа” – 7-го-
дишният Николай Иванов

повече за работата на атомната електроцентрала, за да 
се убедят сами, че нейната дейност е подчинена не само 
на производството на електроенергия, а и на грижата за 
околната среда. 

на 16 май 2015 г. Домът на енергетика отбеляза своя-
та 30-годишнина с празничен концерт на любителските 
състави.

в програмата взеха участие съставът за народни танци 
“Атомик”, вокалната група за народно пеене, вокалната 
формация “робинзон”, съставът за латинотанци, студиото 
по спортни танци, школата по балет, театралният състав, 
а водещи бяха деца от театралното училище при ДЕ.

изпълнителният директор на АЕЦ “Козлодуй” Дими-
тър Ангелов подчерта в своя поздравителен адрес: “За 
изминалите три десетилетия вие заедно създадохте 
един истински храм на изкуството, едно средище на кул-
турата, каквото нашият град отдавна очакваше!”
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на празничния концерт присъстваха бивши и насто-
ящи преподаватели и служители от Дома на енергетика, 
както и много почитатели на изкуствата, изявявали се в 
неговите школи и състави през годините. всички те са 
оставили частица от себе в културното средище на Коз-
лодуй. 

на годишнината бяха посветени и всички прояви, 
включени в афиша на ДЕ през май и юни. на 4 май беше 
открита годишната изложба на студиото по изобрази-
телно изкуство с ръководител Мирослава Каменовска. 
19 малки художници на възраст от 5 до 16 години пред-
ставиха свои картини, изпълнени с различни техники.

на 7 май вокалните дарования от група “робинзон” с 
преподавател Людмила Алексиева сътвориха истински 
спектакъл, като потопиха публиката в Дома на енергети-
ка в “Море от фантазия”. най-малките таланти от “робин-
зон” се представиха достойно и на първото си участие на 
голяма сцена. Те заеха второ място в категорията “певче-
ска формация” в ХХІІІ издание на Международния детски 
фестивал на изкуствата “Лачени обувки”, състоял се в гр. 
берковица от 28 до 30 май. 

на 10 юни момичетата и момчетата от школата по 
латино танци “Енергиен блиц” при Дом на енергетика с 
ръководител ина Петрова зарадваха почитателите на 
това красиво изкуство с празничен концерт, посветен 
на 30-годишнината от откриването на културния дом 

на енергетиците и на 5-годишнината от създаването на 
школата.

Марина иванова (13 г.) и Йолина Димитрова (17 г.) 
от школата по пиано с преподавател Здравка николае-
ва спечелиха престижни награди от ХVІ Международен 
детски фестивал “сЛЪнЦЕ – рАДОсТ – КрАсОТА”, който се 
проведе от 15 до 20 юни в гр. несебър. Марина бе отли-
чена с диплом за второ място в своята възрастова група, 
а Йолина получи грамота за майсторско и артистично 
участие. Техният музикален педагог Здравка николаева 
бе наградена с диплом за високи творчески успехи в ра-
ботата с деца.

Театралният състав при ДЕ за пореден път гостува на 
сцената на столичен театър. на 26 юни в салона на теа-
тър “българска армия” трупата представи най-новата си 
постановка “Драг и робът”, отличена с първи награди за 
спектакъл и режисура на ХVІІІ национален фестивал на 
любителските театри с международно участие “Каварна”.

Последната премиера в Дома на енергетика за този 
сезон – на младежката театрална формация, бе на 29 
юни. Познатите на публиката в Козлодуй млади дарова-
ния Шайяна стефчова и наталия Крисенко се изявиха в 
наградената с “Пулицър” творба на Марша норман “Лека 
нощ, мамо”. спектакълът е реализиран от творческия 
тандем от ДЕ Малинка ганчева (преподавател в Театрал-
ното училище) и Мирена Ченкова (вокален педагог).
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сПОрТ

ОТбОрЪТ нА АЕЦ ПО КАнАДсКА бОрбА УЧАсТвА в ПЪрвЕнсТвОТО нА сТАрия 
КОнТинЕнТ

Представителите на секция “Ка-
надска борба” към Клуба за физкул-
тура, спорт и туризъм (КФсТ) “Първа 
атомна” записаха поредно достойно 
представяне при участието си в Ев-
ропейското първенство по силовия 
спорт. То се проведе от 2 до 7 юни в 
зала “Универсиада” в софия и събра 
над 800 състезатели от 30 страни. 
Любен иванов (на снимката) спе-
чели златен медал на дясна ръка и 
сребърен медал на лява ръка в кате-
гория +100 кг при сеньорите гранд 

КЛУбЪТ ЗА ФиЗКУЛТУрА, сПОрТ и ТУриЗЪМ “ПЪрвА АТОМнА” с ЕврОПЕЙсКи ШАМПиОн 
владимир Христов, от Електро-

производство – 2, направление                     
“ремонт І контур”, е новият европей-
ски шампион по мъртва тяга с пости-
жение от 302,5 кг на първенството 
по силов трибой и мъртва тяга, кое-
то се проведе от 8 до 13 юни в рига, 
Латвия.

в състезанията участваха 480 със-
тезатели от 31 страни.

Постижението на нашия шампион 
му спечели покана за предстоящото 
световно първенство в Португалия 
през ноември тази година.

ПЪрвО МясТО в КОМПЛЕКснОТО КЛАсирАнЕ нА МЕжДУнАрОДЕн сПОрТЕн ФЕсТивАЛ
състезателите от КФсТ “Първа 

атомна” завоюваха купата в крайно-
то класиране на ХІІ Международен 
работнически спортен фестивал в 
курортния комплекс “св.св. Констан-
тин и Елена”.

От 17 до 21 юни 1400 спортисти от 
10 държави премериха сили в общо 
16 спортни дисциплини. Отборът на 
АЕЦ “Козлодуй” стана първи в край-
ното комплексно класиране по на-
ции с общ сбор от 132 т. пред “Мини 
Марица-изток” с 94 т. и “Атом-спорт” 
(русия) с 87 т.

Златни медали нашите състезате-

мастер (над 50 г.). владимир Младе-
нов в дивизия младежи до 85 кг зае 
седмо място на лява и дясна ръка, а 
иван Младенов остана осми на лява 
ръка в дивизия мъже в категория                             
до 110 кг.

Преди старта на състезанието, по 
повод 20 г. от основаването на род-
ната федерация, с награди бяха удос-
тоени най-заслужилите в канадската 
борба. Президентът на световната 
централа Асен Хаджитодоров връ-
чи часовник с логото на българската 

ли извоюваха в следните спортове: 
стрелба с въздушна пушка (мъже и 
жени), спортна табла (жени), плажен 
волейбол (жени), боулинг (смесено), 
плуване (мъже и жени), плажна бор-
ба (мъже). сребърни отличия спе-
челиха в дисциплините: стрийтбол 
(жени), бридж (жени), петанк (жени), 
плажен волейбол (мъже), теглене 
на въже (мъже и жени). надпрева-
рите по вдигане на пудовка (мъже), 
плажна борба (жени) и тенис на корт 
(мъже) донесоха бронз на спорти-
стите от АЕЦ.

федерация по канадска борба на ко-
легата Любен иванов за заслугите му 
в развитието на този спорт у нас.
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