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ТЕМА НА БРОЯ
Човешкият ресурс – най-ценният капитал на атомната централа
с поглед към реализацията на младите хора

ОТ ПЪРвО лиЦЕ
млади специалисти в аец “козлодуй” на отговорни длъжностни позиции

с гРиЖА кЪМ МлАдиТЕ
ученици се запознаха с предимствата на ядрената енергетика 

НА ФОкУс
обучение по култура на безопасност

ХРОНикА
Застрахователни експерти инспектираха аец “козлодуй”
в аец “козлодуй” се проведе мисия за техническа поддръжка
встъпителна среща по договора за обосновка на продължаването на срока на експлоа-
тация на 6 блок

ПАРТНЬОРсТвО
съвещание на регионалния кризисен център на WANO – мц
Дейностите по проект “стремеж към нулево ниво на отказите на ядреното гориво” 
продължават
работна среща на групата по физика на реакторите ввер 
участие в партньорски проверки

БлАгОТвОРиТЕлНОсТ
съпричастност в навечерието на великден

кУлТУРА
възпитаниците на Дома на енергетика отново доказаха таланта си

сПОРТ
състезателите от аец “козлодуй” – с поредица от успехи

СЪДЪРЖАНИЕ



АЕЦ “Козлодуй” – най-голямото електропроизводствено предприятие в Бъл-
гария, което вече над четири десетилетия експлоатира безопасно върховите 
технологии на ядрената енергетика, дължи своите безспорни успехи на най-цен-
ния си капитал – хората, които работят в централата. Необходимостта от 
съхраняване и предаване на натрупаните през годините специфични знания и 
опит към следващите генерации професионалисти фокусира вниманието на 
корпоративния мениджмънт през последните години към дейности за привли-
чане и осигуряване на кариерно развитие на млади хора.ТЕ
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ЧОвЕшкиЯТ РЕсУРс – НАй-ЦЕННиЯТ кАПиТАл НА 
АТОМНАТА ЦЕНТРАлА
с поглеД към реалиЗацията на млаДите хора



обраЗован и 
квалифициран 
персонал

системата за фирме-
но управление, която 
се прилага в аец “коз-   
лодуй”, е насочена към 
постигане на главната 
цел – безопасно, ефек-
тивно и екологично 
чисто производство на 
електроенергия. Част 
от тази система е по-
литиката на ръковод-
ството по управление 
на човешките ресурси 
като особено значим 
фактор за развитието 
на Дружеството. под-
държането на доста-
тъчен на брой отлично 
подготвен, правоспособен и мотивиран персонал е сред основните приоритети в 
стратегически план в тази сфера. като високотехнологична компания аец има голе-
ми изисквания към квалификацията на персонала и затова поддържа и развива съвре-
менна система за професионален подбор и насърчава повишаването на образование-
то и квалификацията на работещите. в резултат на тази дългогодишна политика 
е изграден екип, в който специалистите с висше и средно специално образование са 
87% от работещите, като 73% от висшистите са с магистърска степен. 

въЗможности За приДобиване на практиЧески опит

през 2012 и 2013 година аец “козлодуй” успешно реализира три договора по проекта 
на агенцията по заетостта “Ново начало – от образование към заетост”. това 
даде възможност да бъдат приети на стаж в различни структурни звена 52-ма без-
работни младежи със средно и висше образование, които придобиха практически 
компетенции и получиха нови знания по своите специалности под ръководството 
на опитни наставници. след приключването на стажантската програма 46 от обу-
чаваните станаха част от екипа на атомната централа.
като признание за социалноотговорната политика, провеждана от ръководството 
на аец, централата бе отличена с първо място в класацията “работодател на годи-
ната” за 2013 г. на агенцията по заетостта в категорията “работодател, осигурил 
заетост след изтичане на срока по програми за заетост и по схеми на оперативна 

програма “развитие на човешките ресурси”. 

в последните две години аец “козлодуй” из-
ползва и новосъздадената от кодекса на труда 
възможност за наемане на краткосрочни дого-
вори на младежи до 29-годишна възраст, ди-
пломирали се в средни и висши училища, но без 
никакъв опит. след проведен предварителен 
подбор, на това основание са назначени 30 ра-
ботници и служители, като по-голямата част 
от тях преминава към безсрочни трудови до-
говори, след препоръка от своите наставници. 
аец “козлодуй” е сред отговорните работо-
датели, които създават реални условия за уче-
ници и студенти да придобият практически 
опит и да разширят познанията си. ръковод-
ството на централата води последователна 
политика на диалог и партньорство с учебните 

тема на броя

3

О
бразователна структура
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средно общо

средно професионално

висше 

Обучение в Пълномащабния симулатор за блокове ВВЕР-1000 в 
Учебно-тренировъчния център на АЕЦ "Козлодуй"



заведения и предоставя благоприятни условия и 
възможности за обучение и професионално разви-
тие на младите специалисти в областта на ядре-
ната енергетика.
активна връзка между аец “козлодуй” и различни-
те средни училища и университети осъществява 
изграденият съвременен учебно-тренировъчен 
център (утц) на атомната електроцентрала. 
тази връзка е пример за успешно сътрудничест-
во между образователната система и индус-
трията и се изразява в провеждането на раз-
лични видове учебни стажове и практики на 
ученици и студенти в аец. Чрез тези форми на 
практическо обучение се повишава качеството 
на професионалното и инженерното образо-
вание, осигурява се предаване и съхранение на 
специфичните отраслови знания и се гарантира 

приемственост на поколенията в ядрената енергетика. многогодишно е сътрудни-
чеството с професионалната гимназия по ядрена енергетика “игор курчатов” – 
гр. козлодуй, с техническите университети (ту) в софия, габрово и варна, със софийс-
кия университет “св. климент охридски”, с колежа по енергетика и електроника 
към ту – софия, база козлодуй.
според определените с вътрешните нормативни документи правила, средните и 
висшите училища и колежи заявяват писмено искането си за провеждането на стаж 
или практика в аец. съобразно конкретните специалности и предложените теми 
от страна на учебните заведения, в утц се изготвят учебни програми, като осъ-
ществяването на обучението в производствени условия е с различна продължител-
ност. то се провежда под ръководството на специалисти от учебния център и на 
ръководителите на структурните звена и подразделенията на централата, къде-
то протича стажът. всяка практика или учебен стаж започва с начален инструктаж 
на участниците, последван от различни форми на обучение – лекция, наблюдение, 
беседа или презентация.
груповата производствена практика на ученици от професионалните гимназии 
е предназначена за навършилите 18 години абитуриенти. тя е дефинирана в учебни-
те планове на училищата и е част от общата задължителна професионална под-
готовка на завършващите. практиката се провежда след сключен договор между 
съответното средно училище и атомната електроцентрала и съгласно Закона за 
изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение се 
осъществява в производствени условия.
целта на провежданите в аец “козлодуй” стажове и практики на студентите 
от университетите е осигуряване на специализирана професионална подготовка за 
образователно-квалификационна степен “бакалавър” и задълбочена фундаментална 
подготовка за студентите магистри от определени специалности. различни про-
грами за стажове и практики са въведени за следните професионални направления: 
“физически науки”, “химически науки”, “информатика и компютърни науки”, “машин-
но инженерство”, “електротехника, електроника и автоматика”, “комуникационна 
и компютърна техника”, “химични технологии” и др. само през 2015 г. в аец “козло-
дуй” са организирани и осъществени групови стажове и практики на общо 37 сту-
денти от висшите училища.

като специализиран образователен център утц организира и провежда стажове и 
практики и на чуждестранни студенти. така по различни програми през 2014 го-
дина са проведени два едноседмични курса за учащи се от гр. минск, беларус – на 25 
студенти и 2-ма преподаватели от международен държавен университет по еколо-
гия “а. Д. сахаров” и  на 29 студенти и 3-ма преподаватели от беларуския държавен 
университет.
Заслужава да се отбележи проведеният през април 2015 г. еднодневен семинар, пос-
ветен на ядрената енергетика в страната. в него взеха участие 30 студенти от 
различни курсове на бакалавърска и магистърска степен и 2-ма преподаватели от 
ту – софия. За началото и за развитието на атомната индустрия в българия разказа 
гост-лекторът митко янков – дългогодишен директор “безопасност и качество” 
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тема на броя

в аец “козлодуй” и председател на 
съюза на ветераните в ядрената ин-
дустрия в българия.
през февруари т.г. възможност за 
двуседмична специализираща прак-
тика получи група от 8 студенти 
магистри от специалност “ядрена 
енергетика” на енергомашиностро-
ителен факултет при ту софия. на 
еднодневно посещение с учебна цел 
през април бе група от 36 студенти 
от различни курсове и 6 преподава-
тели (на снимките) от ту – варна, 
специалност “електроенергетика” 
на електротехническия факултет.
ежегодно студентите бакалаври от 
енергомашиностроителния факул-
тет при ту – софия, със специалност 
“топло- и ядрена енергетика”, про-
веждат групов летен стаж, а студентите магистри от същия университет, от 
специалност “ядрена енергетика” – специализираща практика в аец. тяхното обуче-
ние включва лекции по теми, свързани с ядрената енергетика, запознаване със систе-
мите и подсистемите на главното оборудване, с обслужването на съоръженията, 
с експлоатационния регламент и с работните места в структурните подразделе-
ния на аец. по време на практиката всеки студент разработва проект по тема, 
свързана с дейността на аец “козлодуй”, която е определена от ръководителя от 
страна на университета. стажантите провеждат консултации с ръководителите 
на структурните звена на атомната централа, където са разпределени, а в края на 
практическото обучение защитават разработените теми пред комисия, съставе-
на от представители на ту – софия, от ръководителите на звената в аец, в които 
е преминал стажът, и от специалисти от утц. 
Друг важен инструмент, даващ възможност на млади хора да се запознаят практи-
чески с работните процеси в аец “козлодуй”, е Програмата за индивидуални летни 
студентски стажове. тя е реализирана за първи път през 2005 г. като част от “бъл-
гарска мечта” – национална програма за студентски стаж и кариера. 
програмата е насочена към завършилите трети курс на български и чуждестранни 
висши учебни заведения в специалности, приложими в аец, по редица професионал-
ни направления, като “енергетика”, “електротехника, електроника и автоматика”, 
“машинно инженерство” , “комуникационна и компютърна техника”, “общо инженер-
ство”, “информатика и компютърни науки”, “химически науки”, “физически науки”, 
“администрация и управление”, “обществени комуникации и информационни науки”, 
“икономика” и “архитектура, строителство и геодезия”. конкретните специалности 

се определят 
всяка година, 
съобразно пот-
р е б н о с т и т е 
към момента.
За период от 
четири седми-
ци със стажан-
тите се сключ-
ва договор със 
задача те да  
п о д г о т в я т 
свой проект по 
тема, свързана 
с конкретното 
им работно 
място. ста-
жът в центра-
лата завършва 
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с представянето на персоналните разработки пред колегите им и обучаващите ги 
специалисти от аец. презентациите на наученото дават свеж, нестандартен и 
дори иновативен поглед върху реални казуси от работната дейност. За положения 
труд студентите получават и възнаграждение в определен размер. До момента 
247 студенти (включително 11 от университети в чужбина) са участвали в тази 
програма. факт е, че 43-ма от тях впоследствие са се присъединили към колектива 
на аец “козлодуй”. през настоящата година програмата за индивидуални летни сту-
дентски стажове предстои да бъде осъществена за дванадесети пореден път, като 
подробна информация за условията за кандидатстване ще се публикува своевремен-
но на интернет сайта на аец “козлодуй”.
възможност за придобиване на реален опит от страна на студенти е и включване-
то в неплатен стаж. така някои от желаещите могат да получат важна консулта-
ция при подготовката например на дипломен или курсов проект. младежите, които 
са стажували по този начин в аец до момента, са тридесет.

За да представи Дружеството като прес-
тижно място за професионална реализация, 
аец “козлодуй” се включва активно в раз-
лични кариерни форуми на български вис-
ши учебни заведения. традиционно е учас-
тието на специалисти от централата в 
ежегодния форум “стажове” на техническия 
университет – софия. екип на аец участва 
и в първия Ден на кариерата, организиран 
от физическия факултет на софийския уни-
верситет “св. климент охридски” през ок-
томври 2015 г. 
равносметката от участието в тези и в 
други форуми показва, че младите хора про-
явяват огромен интерес към най-голямото 
електропроизводствено предприятие в 
българия и считат за много ценен директ-
ния контакт с представители на аец “коз-

лодуй”. в отговор на този интерес атомната централа им предоставя богата ин-
формация за възможностите на стажантските програми, за това как се извършва 
подбор на персонала, за отличните условия на труд, които предлага Дружеството, 
и за пътищата за кариерно развитие в различните сфери от дейността на центра-
лата. 
като приема за свой ангажимент грижата за осигуряване на бъдещи професионалис-
ти за българската ядрена енергетика, атомната централа вече седем години се 
включва в организираната от фондация “Джуниър ачийвмънт българия” национална 
инициатива “Мениджър за един ден”. в рамките на един работен ден ученици от 
средните училища на козлодуй, враца и региона поемат предизвикателството да 
участват в практическата работа на ръководството на аец. те не само се включ-
ват в непосредствените делови ангажименти на мениджърите, но и решават съв-
местно с тях управленски казуси и участват в тренинги за придобиване на мени-
джърски умения. разговорите с младите хора, “ръководили” атомната централа за 
ден, показват, че дори този кратък, но активен контакт с хората тук, им е по-
могнал да свържат следващите етапи от образователното и професионалното си 
израстване с нея.
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атомната електроцентрала е компания, която дава реална възможност за 
професионална реализация и кариерно развитие и е мястото, където мога 
да работя с най-съвременна технология. централата ми дава шанса да съм 
част от висококвалифициран инженерен екип, от който да мога да усвоя 
тънкостите на ядрената енергетика.
моята длъжност е “инженер по управление на реактора”. първоначалната 
подготовка за нея включваше специализирано обучение чрез последователно 
заемане на няколко длъжностни позиции – “оператор спомагателни съоръ-
жения”, “помощник-машинист парна турбина”, “машинист парна турбина”, 
“старши оператор по управление на турбопитателни помпи” и “старши 
оператор по управление на турбината”. 
към настоящия момент преминавам през програмата за обучение за “инже-
нер старши по управление на реактора” и се обучавам за “старши опера-
тор реакторно отделение” към група “спецводоочистка”. преминавам през 
различни длъжности, които изискват изпълнение на разнообразни дейности, с 
цел най-пълноценно запознаване с функционалните системи на аец “козлодуй”. 
основното предизвикателство пред мен е да усвоявам нови знания и да при-
лагам придобитите професионални способности и качества по най-преци-
зен начин – това е присъщо на целия екип, в който работя. очаквам непре-
къснато повишаване на моята професионална квалификация, като крайната 
цел е да съм полезен за аец “козлодуй” и за себе си.
моето голямо желание е да бъда специалист от високо ниво в областта на 
ядрената енергетика. За в бъдеще виждам себе си като успял инженер стар-
ши по управление на реактора. О
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МлАди сПЕЦиАлисТи в АЕЦ “кОзлОдУй” НА ОТгОвОРНи 
длЪЖНОсТНи ПОзиЦии

Когато посетите и разгледате българската атомна електроцентрала, когато се срещнете отблизо с ней-
ни работници и служители, непременно ще се впечатлите от факта, че не малка част от ключовите 
професионални позиции в нея се заемат от млади ядрени специалисти. Това не е случайност, а само една 
от посоките в политиката по развитие на човешките ресурси на ръководството на АЕЦ “Козлодуй” – да 
интегрира способни млади хора в структурата си и да подпомага тяхното успешно кариерно развитие. В 
настоящия брой на списание “Първа атомна” ви запознаваме с петима такива професионалисти от АЕЦ. 
Те разказват за себе си, за работата си и споделят гледните си точки за професионалните си перспективи.
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вЕНЦислАв ПЕТРОв, 
магистър по яДрена енергетика, 
на 28 гоДини



от първо лице

Започнах работа в аец “козлодуй” преди 
три години и пет месеца – направих своя 
избор съвсем съзнателно и мотивирано. 
водещ за мен бе интересът ми към една 
нова и перспективна сфера за моето раз-
витие. Да работя в аец “козлодуй” е въз-
можност да се реализирам и развивам в 
значим за страната ни отрасъл. искрено 
се надявам да остана удовлетворен от 
избора си. 
искам да докажа, че мога да бъда досто-
ен член на големия екип от специалисти, 
които работят в атомната централа, 

да придобия познанията и опита на старшите колеги и да бъда сред хората, на които 
може да се разчита, които са сигурни в действията си и са компетентни при вземане на 
решения. 
Човек не може да каже, че всичко знае, и аз мисля, че постоянно трябва да се усъвършен-
ства. трябва да придобива нови умения, да обменя опит и да се чувства уверен и пълноценен. 
сега съм в начален етап от моята трудова кариера и не мисля да се ограничавам дотук. 
амбициран съм да докажа, че щом човек има желание и работи за своето развитие, ще 
постигне желания резултат. най-важното е всеки един от нас да открие собствените 
си силни черти, за да ги покаже в подходящия момент. след това постоянно да ги усъвър-
шенства и това ще му донесе неминуем успех. Човек трябва да бъде и последователен. 
Kонкретната ми и най-близка цел е да защитя длъжността “старши оператор по управле-
ние на турбината”, което е поредната стъпка в обучението ми за “инженер старши по 
управление на реактора”. Ще дам всичко от себе си, за да я постигна. 

в аец “козлодуй” работя от септември 
2014 г. избрах да се реализирам в центра-
лата, тъй като прецених, че аец “козло-
дуй” е най-доброто място за моето бъде-
що професионално развитие.
в момента заемам длъжността “експерт 
арматура”. като такъв е необходимо да 
анализирам, координирам и контроли-
рам дейности по диагностика и анализ 
на арматура и аналогично оборудване, да 
провеждам термографски контрол, чрез 
който се определя повърхностната тем-
пература на заснеманите съоръжения. 
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БОРис влАдиМиРОв, 
магистър по яДрена техника, 
на 29 гоДини

гЕОРги ЧОРБАдЖиЕв, 
магистър по автоматика и мехатроника, 
на 25 гоДини



есента на 2012 г. свързвам 
със започването ми на 
работа в аец “козлодуй”. 
обучавам се за “инженер 
старши по управление на 
реактора”, което се осъ-
ществява по разработена 
индивидуална учебна про-
грама на няколко етапа – 
обучение, успешно полага-
не на изпит и заемане на 
съответните работни 
места в структурата на 
турбинен и реакторен цех, както и изучаване и полагане на изпит за останалите основни 
цехове, свързани с работата на енергоблоковете. като обобщение на успешно положени-
те вътрешни изпити е явяването ми пред квалификационна изпитна комисия на агенци-
ята за ядрено регулиране за придобиване на лиценз за правоспособност за управление на 
ядрен реактор.
казват, че ако обичаш работата си, няма да имаш нито един работен ден през живота си. 
тази максима със сигурност важи за всеки, който търси удовлетворение от дейностите, 
които върши, включително и за мен.
удовлетворен съм от това, че професионално се реализирам по избраната и изучавана от 
мен специалност в университета, както и от предоставените ми на работното място 
условия за усвояване на нови знания, подготовка и повишаване на квалификацията. 
удовлетворен съм и от организацията, контрола и планирането на работата като цяло, 
от създадените работни взаимоотношения и осигурената безопасност на труда в произ-
водствената среда. не на последно място изпитвам удовлетворение от видимите резул-
тати в края на всяка работна смяна – произведената електроенергия.
когато работиш това, което харесваш, и получаваш подкрепата на колегите от работ-
ния екип, трудните моменти в работата не се усещат, дори и тя да не е лека. 
прекрасно е усещането, че съм полезен, че като част от един огромен механизъм с дейст-
вията си съм допринесъл за правилното му функциониране.
аец “козлодуй” е предприятие, което обхваща широк спектър от високотехнологични 
процеси и системи, подлежащи на постоянно усъвършенстване чрез внедряване на съвре-
менни иновативни решения. това е допълнителен мотив за мен да се стремя към дълго-
срочна трудова реализация в централата.

най-големите предизвикателства в моята работа са свързани със ситуациите, в които 
трябва да вземам важни решения в малък интервал от време.
Занапред се надявам да имам възможността да придобивам още знания и умения, необхо-
дими за повишаване на моята квалификация, защото те и опитът в областта на ядре-
ната енергетика определят успехите на един специалист в аец. може би най-важните 
лични качества, необходими за него, са силен дух, упоритост и отговорност – без тях 
той не може да бъде такъв, какъвто иска. винаги имам предвид това и си давам сметка, 
че възможността да работя в атомната централа ме прави щастлив и ме обвързва с 
най-важното – да знам много и да прилагам успешно познанията си в областта, в която 
упражнявам професията си. няма нищо по-хубаво от това да имаш шанса да се реализираш 
така, както си мечтал.

от първо лице
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ивАйлО МАНОлОв,
магистър по яДрена енергетика, 
на 28 гоДини



от първо лице

в момента продължавам обучението си 
за степен магистър по специалност “яд-
рена енергетика” в технически универси-
тет – софия. 
от ноември 2015 г. работя в атомната 
централа. назначена съм като “инженер 
по управление на реактора”. това е силно 
предизвикателство и е свързано с голяма 
отговорност и натоварване в определе-
ни моменти, със съобразяване на ситуа-
цията и вземане на адекватни решения. 

важен е огромният обем от знания, които трябва да бъдат придобити – на практика 
човек цял живот се учи.
основната дейност, която изпълнявам, е контрол на определени системи и съоръжения. тя 
включва следене на техните параметри, условията им на работа, своевременно открива-
не на евентуални отклонения от нормалния им режим на функциониране и предприемане 
на действия за възстановяване на тяхната нормална работа, извършване на превключва-
ния и др.
пред себе си виждам дълги години на учене и усилена работа, защото професията, с която 
съм се захванала, е много отговорна и изисква всеотдайност и непрекъснат стремеж за 
усъвършенстване. смятам, че си струва, защото ядрената енергетика е от голямо зна-
чение за българия. около 1/3 от електроенергията у нас се произвежда от аец “козлодуй”, 
поради което едва ли е необходимо да бъде търсен друг енергиен източник, който да пре-
доставя електрическа енергия на цена, съизмерима с тази от ядрените ни мощности, и в 
същото време да бъдат изпълнени изискванията за безопасност и екологичност. гордея се 
с атомната централа и с това, че съм част от нейния високопрофесионален екип!

свЕТлАНА вЪлЧЕвА, 
бакAлавър по топло- и яДрена енергетика, 
на 24 гоДини
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УЧЕНиЦи сЕ зАПОзНАХА с ПРЕдиМсТвАТА НА 
ЯдРЕНАТА ЕНЕРгЕТикА 

ядрената енергетика, важното й значение за икономиката на страната, нейната 
ключова роля в борбата с климатичните промени, както и възможностите за про-
фесионална реализация, които този високотехнологичен сектор предоставя, бяха 
във фокуса на вниманието на поредица от срещи с ученици от гимназиален етап 
на обучение. целта на инициативата е популяризиране на екологичните, икономичес-
ките и социалните ползи от ядрената енергетика сред младите хора. разговорите 
бяха проведени съвместно от работещи в тази сфера експерти от аец “козлодуй”, 
български атомен форум (булатом) и катедра “топлоенергетика и ядрена енергети-
ка” на технически университет (ту) – софия. 
ученици, проявяващи интерес към темата, и техни преподаватели по физика и ас-
трономия взеха участие в срещите във видин (17 март), монтана (28 март), вра-
ца (29 март) и велико търново (21 април). За многобройните преимущества, които 
дава професионалното развитие в най-голямото електропроизводствено предпри-
ятие в страната – аец “козлодуй”, разказаха експерти от атомната централа. Де-
сислава кирилова – ръководител на група “ресурс на основно оборудване” в направ-
ление “инженерно осигуряване”, изнесе презентация пред младежите във видин. в 
монтана говори Димитър иванов – инженер старши по управление на реактора. 
с врачанските ученици се срещна владимир бранков – главен експерт “планиране и 
подготовка на планови годишни ремонти” в електропроизводство – 2. За младежи-
те стана ясно, че да си част от един висококвалифициран, образован, опитен и мо-
тивиран екип, какъвто е този на атомната централа, носи много удовлетворение, 
но е и предизвикателство, защото изисква постоянно поддържане и повишаване 
на квалификацията. те се запознаха с целия спектър от направления и специалности, 
приложими в аец. в тази връзка полезна беше информацията за ту – софия, и за ка-
тедра “топлоенергетика и ядрена енергетика”, поднесена от доц. калин филипов – 
заместник-декан на енергомашиностроителния факултет на университета.
За това какви възможни и практически обосновани решения предлага ядрената 
енергетика в усилията за задържане на глобалното затопляне учениците научиха от 
младен митев – председател на българското ядрено дружество. 
участието на ядрени енергетици в срещи с младежи, намиращи се на прага на про-
фесионалния си избор, е поредното потвърждение, че аец “козлодуй” има траен ан-
гажимент да привлича интерес към дейността си сред младите хора и да търси 
ефективни форми на партньорство с образователната сфера. 
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един от методите за 
възпитаване и разви-
тие на висока култура 
на безопасност у пер-
сонала е провеждане на 
обучение в тази област. 
културата на безопас-
ност пряко кореспон-
дира с човешката пси-
хология, изпълнение и 
мотивация и затова 

спектърът на обучение може да бъде разширяван с теми, свързани с човешки фактор, мо-
тивация, работа в екип, комуникация, справяне със стреса, техники за предотвратяване на 
грешки.
обучението по кб присъства в каталога на управление “персонал и учебно-тренировъчен 
център” с няколко основни курса: 
- лицензионен курс “култура на безопасност”, който поставя теоретичните й основи – про-
изход, модели за описание, международни документи, регламентиращи и описващи кб;
- специализиран курс “развитие и оценка на културата на безопасност в аец”, който разши-
рява и надгражда теоретичните основи с практическо приложение и преглед на извършени 
в централата дейности по кб;
- материали към тема “Дейности по подобряване на културата на безопасност – примери 
от практиката” – за обучение на сменен персонал и оперативно звено, с насоченост към 
съответната аудитория.
За да бъде ефективно и ползотворно, обучението трябва да бъде разработено за конкретна 
целева група – ремонтен, оперативен, инженерен или нетехнически персонал, със съответ-
ните актуални практически примери, познати на аудиторията, и поднесено в подходящ 
стил и ниво на трудност. много важно е обучаваните да бъдат активно ангажирани, да се 
създава диалог с тях, да се провеждат дискусии, да се изказват мнения и предложения.
Друг подход е провеждането на неформално обучение чрез разговори с персонала по значи-
ми теми, отнасящи се към културата на безопасност. За целта се сформират екипи от по 
двама души, а обсъжданите въпроси са свързани с поведението и мисленето на хората, с 
понятието “култура на безопасност” и в какво се изразява тя, с работата в екип и с взаимо-
отношенията между колеги, с обсъждането на проблеми и докладването на грешки, защо и 
как се използва експлоатационен опит по време на работа, какво е самооценка на кб, защо 
се провежда тя, до какво води и др. 
поради интереса към тези събеседвания те се провеждат регулярно, включени са в плана за 
работа на съвета по култура на безопасност и се правят не по-рядко от два пъти в месе-
ца. освен че получават информация и обогатяват своите знания, по време на разговорите 
хората често споделят мнения, правят предложения и поставят важни въпроси. по този 
начин те добиват увереност в своите знания, значимост, място и принос към осигуряване-
то на безопасността.

Емилия Дончева,
главен експерт анализ и контрол, 

отдел “Радиационна защита и радиоактивни отпадъци“

Ръководството на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД провежда политика в областта на обучението, основана на значе-
нието на високата квалификация на персонала за гарантиране на безопасната експлоатация на центра-
лата. Поставените цели са свързани с осигуряване на компетентен персонал, използване, разширяване 
и съхраняване на знанията, създаване на организационна култура с ключова роля на квалификацията и 
възпитаване на висока култура на безопасност (КБ) у работещите. Това се постига чрез прилагане на 
систематичен подход към обучението, в съответствие с националните и международните изисквания и 
при използване на най-добрите практики в областта.

ОБУЧЕНиЕ ПО кУлТУРА НА БЕзОПАсНОсТ 
Н

А
 Ф

О
КУ

С
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зАсТРАХОвАТЕлНи ЕксПЕРТи иНсПЕкТиРАХА
АЕЦ “кОзлОдУй”

аец “козлодуй” поддържа непрекъснатост на застрахователното покритие по иму-
ществена застраховка “индустриален пожар”, осигуряваща пълна застрахователна 
защита при настъпване на събития, водещи до унищожаване или повреждане на иму-
щество – пожар, земетресение, наводнение и др. покритият риск включва всички дълго-
трайни материални активи на Дружеството, което е в пълно съответствие със задъл-
женията на “аец козлодуй” еаД съгласно Закона за енергетиката на република българия. 
в тази връзка на 21 и на 22 март алфред клаус и филип Загер – инспектиращи инженери, 
представители на международния презастраховател Swiss Re, и луи фип – представи-
тел на международната брокерска организация Guy Carpenter, базирана в лондон (вели-
кобритания), извършиха поредната техническа инспекция за актуализация на застрахо-
вателния риск по имуществената застраховка на аец “козлодуй”. през първия ден на 
проверката те проведоха среща с членове на мениджърския екип на централата, по 
време на която мишо монев – ръководител на управление “безопасност” към дирекция 
“безопасност и качество”, ги запозна с организационната структура, с режима на рабо-
та на енергийните блокове през последните години и с подхода на аец за управление 
на риска и при изготвяне на аварийни процедури. представени бяха проектите за про-
дължаване на срока на експлоатация на ядрените блокове и за повишаване на топлин-
ната им мощност до 104%. бе разгледан статусът на дейностите по препоръките, 
отправени по време на предишните инспекции, проведени през май и септември 2012 г. 
Застрахователните експерти бяха запознати с обученията и с професионалния опит 
на служителите на атомната централа, с процедурите по допускане до работа, с опе-
ративните процедури при аварийна ситуация, с поддръжката и изпитанията на про-
тивопожарното оборудване и на противопожарните, електрическите и механичните 
системи и други.
по време на инспекцията бяха проведени поредица от срещи – с оперативния персонал, 
с експерти от аец “козлодуй”, отговорни за противопожарната защита и пожарната 
безопасност, за диагностиката и анализа на техническото състояние на оборудването, 
за планирането и координацията на ремонтните дейности, за състоянието на елек-
трооборудването, както и с ръководството на районна служба “пожарна безопасност 
и защита на населението” – аец “козлодуй”. инспектиращите направиха обходи на раз-
лични обекти на площадката – комадната зала, апаратното отделение и машинната 
зала на шести блок, откритата разпределителна уредба, складове и работилници.
на заключителната среща с представители на мениджърския екип на централата инспек-
тиращите изразиха своето задоволство от професионализма на служителите, от експло-
атационния ред, добрата организация и високото ниво на безопасност в аец “козлодуй”. Х
РО

Н
И

КА
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хроника

в АЕЦ “кОзлОдУй” сЕ ПРОвЕдЕ МисиЯ зА ТЕХНиЧЕскА 
ПОддРЪЖкА

московският център на световната асоциация на ядрените оператори (WANO – мц) за-
почна на 21 март мисия за техническа поддръжка в атомната централа. темата  на фору-
ма бе “най-добри практики при провеждането на предварителен инструктаж и брифинг 
след изпълнението на ремонтните дейности”. 
екипът на WANO – мц, бе ръководен от лев Завялов (WANO – мц) и в него бяха включени 
майк млинарек (WANO – център атланта), мин хуан Чанг (WANO – център токио), Джоу-
зеф макклъски (WANO – център париж) и мирослав свобода от аец “темелин”, Чехия.
по време на първата работна среща с екипа на аец “козлодуй” лев Завялов благодари за 
поканата за провеждане на тази мисия и изрази увереност, че тя ще е полезна за всички 
участници. той подчерта, че основната цел на тяхната работа е подпомагане на процеса 
на усъвършенстване на първоначалните инструктажи и на последващите брифинги при 
изпълнение на ремонтните дейности.
встъпителна презентация за провеждането на инструктажите на персонала в аец “коз-
лодуй” по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд изнесе 
Динко павловски, ръководител на сектор “инженерна подготовка и контрол на качест-
вото” в електропроизводство – 2. До 24 март експертите от WANO извършиха обхо-
ди, наблюдения и интервюта в атомната централа. мисията завърши с изготвянето на 
предварителен доклад за резултатите от извършената работа, който екипът на WANO 
представи на ръководството на аец “козлодуй”.
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всТЪПиТЕлНА сРЕщА ПО дОгОвОРА зА ОБОсНОвкА 
НА ПРОдЪлЖАвАНЕТО НА сРОкА НА ЕксПлОАТАЦиЯ 
НА 6 БлОк

на 30 март в аец “козлодуй” 
бе проведена встъпителна 
среща (kick-off meeting) по 
договора между атомна-
та централа и консорциум 
“русатом сервис – риск ин-
женеринг” за изпълнение на 
дейности по втория етап 
от проекта за продължава-
не на срока на експлоатация 
на 6 блок. Договорът, под-
писан на 28 януари 2016 г., 

включва разработване на обосновка за продължаване на срока на експлоатация на 
6 блок до 60 години и обхваща анализи, разчети и количествени оценки на оста-
тъчния ресурс на конструкции, системи и компоненти.
по време на работното съвещание представителите на включените в консор-
циума компании запознаха ръководството на аец “козлодуй” с готовността си 
за изпълнение на дейностите, които предстои да бъдат извършени по време на 
предвидения за есента на т.г. планов годишен ремонт на блока. експертите обсъ-
диха обема на необходимите входни данни, предвидените за обследване конструк-
ции, системи и компоненти, както и обема на металоконтрола на оборудването. 
разисквани бяха и текущи въпроси, свързани с осигуряването на оптимална органи-
зация на предстоящите дейности.
подчертана бе значимостта на включените в договора дейности за успешната 
реализация на проекта за продължаване на срока на експлоатация на 1000-мега-
ватовите блокове, проект, който е от ключова важност както за бъдещото 
развитие на аец “козлодуй”, така и за гарантиране на енергийната сигурност в 
национален план. 

хроника
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сЪвЕщАНиЕ НА РЕгиОНАлНиЯ кРизисЕН
ЦЕНТЪР НА WANO – МЦ

регионалният кризисен център (ркц) на московския център на световната 
асоциация на ядрените оператори (WANO – мц) проведе годишното си съ-
вещание в москва (русия) от 29 февруари до 3 март. в работната среща 
участваха представители на WANO – мц, както и на производствени и науч-
ни организации, работещи в сферата на ядрената енергетика, от русия, ун-
гария, Чехия, словакия, армения, украйна, финландия, беларус, българия, иран 
и китай.
отчетена беше работата на регионалния кризисен център за 2015 г. и бе раз-
гледан планът за 2016 г. представени бяха резултатите по изпълнение на дей-
ностите, записани в протокол от предишното съвещание на центъра през 
април миналата година. сергей виборнов – заместник-директор на WANO – 
мц, запозна колегите си с новите изисквания на асоциацията в сферата на 
аварийното планиране и аварийната готовност, приети на съвещанието на 
директорите на организацията през месец октомври 2015 г. по време на съ-
вещанието на ркц бяха изнесени резултатите от самооценката по аварийно 
планиране и аварийна готовност и в областта на тежките аварии, проведе-
на през 2015 г., и бяха обсъдени мерките,  произтекли в резултат на самооцен-
ката, които трябва да се изпълнят в отделните централи. представени бяха 
новите членове на ркц – представителите на беларуска аец и на росенергоа-
том, във връзка с предстоящото включване в регионалния кризисен център на 
операторите, експлоатиращи реактори тип рбмк (канален реактор с висока 
мощност) и бн (реактор с бързи неутрони). 
от страна на аец “козлодуй” в срещата участва николай бонов – началник 
на отдел “аварийна готовност” към дирекция “безопасност и качество” на 
централата. той докладва успешното изпълнение на задачите, свързани със 
задълженията на българската аец по плана на ркц за 2015 г., и изложи предло-
женията за плана за 2016 г.
в рамките на съвещанието бяха обсъдени датите за предстоящите през 
тази година съвместни учения между ркц и страните членки. през 2016 г. ще 
се проведат 9 учения – в арменска аец, в аец “ловиза” (финландия), в ростов-
ска, нововоронежка и балаковска аец (русия), в аец “темелин” (Чехия), в аец 
“бушер” (иран), в аец “пакш” (унгария) и в аец “козлодуй”.
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партнЬорство

дЕйНОсТиТЕ ПО ПРОЕкТ “сТРЕМЕЖ кЪМ 
НУлЕвО НивО НА ОТкАзиТЕ НА ЯдРЕНОТО 
гОРивО” ПРОдЪлЖАвАТ

От 1 до 3 март в руската столица Москва се състоя среща на експерти от ра-
ботните групи по проектиране, изготвяне и експлоатация към проекта “стре-
меж към нулево ниво на отказите на ядреното гориво”*. на срещата присъст-
ваха представители на всички компании – страни по проекта, както и на научни и 
производствени организации, които имат отношение към процеса на проектиране 
и изготвяне на руско ядрено гориво за реактори тип ввер-1000. от аец “козлодуй” 
участваха двама експерти – иван стоянов – ръководител на сектор “ядреногори-
вен цикъл” към управление “експлоатация”, и александър томов – ръководител на 
група “ядренотехнологичен контрол” към направление “инженерно осигуряване”.
представени бяха 28 презентации и съобщения, отнасящи се до процеса на проек-
тиране на руското ядрено гориво, взаимоотношенията между конструкторите, 
производителите и експлоатиращите ядрено гориво организации, както и начи-
ните за съгласуване, утвърждаване и внасяне на измененията в проекта на касети 
твса и твс-2м.
в резултат на направените доклади и обсъждания, участниците се обединиха око-
ло извода, че процесът на проектиране на топлоотделящи елементи е на високо 
научно-техническо ниво, използват се съвременни изчислителни кодове и успешно 
се прилага многогодишният опит, натрупан в областта на материалознанието, об-
ратната връзка от експлоатацията и изследването на отработено ядрено гориво 
за ввер-1000.
по време на разговорите беше разгледан въпросът за прилагането на междусек-
торните премествания на горивни касети при презареждане на активната зона. 
споделен беше положителният опит в тази област, натрупан до момента от аец 
“козлодуй” на 1000-мегаватовия 5 блок, с условието, че се очаква допълнителна ин-
формация от изпитанията, които ще бъдат извършени по време на плановия годи-
шен ремонт тази година. 
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*проектът се базира на меморандум между пет организации, работещи в сферата 
на ядрената енергетика: ао “концерн росенергоатом” (русия), “ЧеЗ a. s.” (Чехия), 
националната атомна енергогенерираща компания “енергоатом” (украйна), “аец 
козлодуй” еаД и руската компания ао “твел”. главните направления на дейностите, 
изпълнявани по проекта, са разработване, внедряване и контрол на изпълнението 
на различни мерки в проектно-конструкторските компании, заводите производи-
тели и атомните централи с оглед на предотвратяване на откази на ядреното 
гориво (случаи на разхерметизиране или повреждане на горивни касети).



партнЬорство

През април дейностите по проект “стремеж към нулево ниво на отказите на 
ядреното гориво” продължиха с две заседания – на Работния орган на Управи-
телния комитет (РОУк) и на Управляващия комитет (Ук) на проекта, които се 
състояха в АЕЦ “козлодуй”.
в първата работна среща – на 7 април, участваха членове на роук от “ЧеЗ a. s.”, 
ао “твел”, ао “концерн росенергоатом”, ао “окб гидропрес” и българската аец. 
представени бяха резултатите от дейностите по проекта за стремеж към нулево 
ниво на отказите на ядреното гориво за периода 2013 – 2015 г., като бяха посочени 
вече известните причини за отказ на горивото и тези, идентифицирани в рамки-
те на проекта, както и въведените и предложените за въвеждане компенсаторни 
мерки при проектирането, производството и експлоатацията на ядрено гориво. 
актуализирани бяха план-графиците на работните групи по проекта за 2016 – 2017 г. и 
бяха направени предложения за организиране на дейности по непрекъснат монито-
ринг и анализ на горивни касети. решено бе резултатите от този мониторинг да 
бъдат достъпни за участниците в проекта във вид на методики и/или на изчисли-
телни модули.
на следващия ден – 8 април, се състоя заседание на управляващия комитет на про-
екта “стремеж към нулево ниво на отказите на ядреното гориво”. в неговия със-
тав влизат ладислав Щепанек – главен директор “производство” и член на борда 
на директорите на “ЧеЗ a. s.”, пьотр лавренюк – старши вицепрезидент по на-
учно-техническата дейност, технологията и качеството в ао “твел”, заместник 
генералният директор и директор по производство и експлоатация на аец в ао 
“концерн росенергоатом” алексей жуков и заместник изпълнителният директор на 
“аец козлодуй” еаД иван андреев. в съвещанието чрез видео конферентна връзка 
се включи и александър шавлаков – първи вицепрезидент и технически директор 
на националната атомна енергогенерираща компания “енергоатом”. висшите ме-
ниджъри разгледаха предложенията, направени по време на съвещанието на роук, 
и утвърдиха дейностите, които ще се осъществят в рамките на проекта през 
следващите две години. 
красимир каменов – началник на отдел “ядрено гориво”, представи пред управля-
ващия комитет на проекта опита от експлоатацията на гориво тип твса в аец 
“козлодуй”. подчертан бе фактът, че от 2008 г., когато активните зони на двата 
хилядамегаватови 5 и 6 блок са изцяло заредени с този тип гориво, до момента в 
българската атомна централа са постигнати едни от най-добрите резултати по 
отношение на стремежа към нулеви откази в сравнение с другите аец, експлоати-
ращи реактори ввер-1000.
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РАБОТНА сРЕщА НА гРУПАТА ПО 
ФизикА НА РЕАкТОРиТЕ ввЕР 

немският институт GRS бе домакин на третата 
поредна среща на групата по физика на реакторите 
ввер в рамките на форума на ядрените регулатори 
(WGRF). събитието се състоя в берлин от 13 до 17 
март. в срещата взеха участие общо 12 представи-
тели на националните регулаторни органи на русия, 
германия, финландия, унгария, армения и беларус, на 
аец “пакш” и аец “козлодуй”, експерти от научния 
институт в Дрезден и домакините от GRS. българ-
ската атомна централа беше представена от кра-
симир каменов, началник-отдел “ядрено гориво”. 
основните въпроси, разгледани на съвещанието, 
включваха: опит на националните ядрени регулатори при прегледа на безопасността; процес на регула-
ция при развитието и приложението на програми за реакторно-физични анализи; обмен на информация в 
областта на неутронно-физичните компютърни програми, използвани за анализи на безопасността и др. 
в презентацията на аец “козлодуй” бе представена българската практика при валидацията на програми-
те за неутронно-физични пресмятания каскаД и новият независим български комплекс HELHEX, разрабо-
тен във физическия факултет на су “св. климент охридски”. 

Двама представители на аец “коз-
лодуй” взеха участие в партньор-
ска проверка, осъществена от 
WANO – московски център, в аец 
“пакш”, унгария, в периода 18 фев-
руари – 4 март. екип от двадесет 
и двама експерти от единадесет 
страни провери 2 фундаментал-
ни, 6 функционални и 10 общопро-
изводствени области, прилагайки 
предварително определена мето-
дика. Допълнително бе извършена 
проверка на мероприятията по 
управление на тежки аварии в съ-
ответствие с проект на светов-
ната асоциация на ядрените опе-
ратори.
валентин пакидански, представи-
тел на WANO – мц, на площадка-

та на аец “козлодуй”, провери област “експлоатация”, а мариета шекерова, ръко-
водител-група “физико-химичен контрол – II контур”, участва като проверяващ в 
област “химия”. 
в продължение на единадесет дни екипът от експерти проведе наблюдения върху 
извършваните дейности на площадката, интервюта с персонала и проверка на 
документацията. по време на заключителната среща ръководителят на екипа от 
експерти Збинек грунда (аец “Дуковани” – Чехия) отбеляза високото ниво на заин-
тересованост и откритост от страна на персонала. окончателният доклад от 
проверката ще бъде предоставен на ръководството на централата. 
аец “пакш”, която е единствената в унгария атомна централа, експлоатира чети-
ри енергоблока с реактори ввер-440 и произвежда около 36% от електроенергията 
в страната.

УЧАсТиЕ в ПАРТНЬОРски ПРОвЕРки
аец “пакш” – унгария  
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партнЬорство

от 29 февруари до 18 март 
в аец “сен лоран”, франция, 
се проведе партньорска 
проверка, организирана от 
WANO – парижки център. 
в нея бяха включени екс-
перти от 11 държави: ар-
жентина, белгия, българия, 
великобритания, германия, 
испания, канада, нидерлан-
дия, саЩ, швеция и страна-
та домакин – франция.
в работата на междуна-
родния екип като проверя-
ващ в областите “пожарна 
безопасност” и “техническа 
безопасност” участие взе 
емил борисов, ръководи-
тел-сектор “експлоатация 
на електрооборудване” в 
аец “козлодуй”.

на 18 март резултатите от партньорската проверка бяха представени пред широк кръг 
от ръководители на всички структурни звена в аец “сен лоран”. предварителният док-
лад беше приет от директора на централата жан-клод сервантес.
аец “сен лоран” експлоатира два водо-водни реактора с обща мощност 1900 мW, които 
са пуснати в експлоатация през 1983 година.

обект на партньорска проверка бе 
и швейцарската атомна централа 
“лайбщад”, разположена в северна-
та част на страната – на брега на 
река рейн, в близост до немската 
граница. на площадката е инстали-
ран реактор с кипяща вода с 1220 
MW електрическа мощност, който 
е пуснат в експлоатация през 1984 г.
от 12 до 29 април екип, сформиран 
от парижкия център на световна-
та асоциация на ядрените операто-
ри (WANO – пц), прегледа различни 
области, пряко свързани с надежд-
ната и безопасна експлоатация на 
ядрената мощност – “организация 
и администрация”, “експлоатация”, 
“ремонт”, “инженерно осигурява-
не”, “радиационна защита”, “хи-
мия”, “обучение и квалификация”, 
“пожарна безопасност”, “аварий-
но планиране” и “SOER” (Significant 
Operating Experience Report – съоб-
щения за събития със значим експлоатационен опит). проверяващи 
бяха 23-ма експерти от франция, германия, швеция, финландия, испа-
ния, тайван, българия и WANO – пц. сред тях бе николай бонов – на-
чалник на отдел “аварийна готовност” към дирекция “безопасност и 
качество” на аец “козлодуй”, който извърши проверка в област “ава-
рийно планиране”.

аец “лайбЩаД” – швейцария

аец “сен лоран” – франция
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сЪПРиЧАсТНОсТ в НАвЕЧЕРиЕТО НА вЕликдЕН

Децата от центровете за настаняване от семеен тип в селата борован и бърдарски ге-
ран и от гр. бяла слатина и тази година усетиха радостта от великденските празници – за 
това се погрижиха дамите от женсъвета към аец “козлодуй”. с неотслабваща енергия и 
окуражени от досегашните успешни кампании, те организираха набиране на средства за 
възпитаниците на центровете в трите селища. 
първата от благотворителните инициативи бе пролетният кулинарен базар, проведен 
на 18 април, на който тринадесет жени от аец и седем от Държавно предприятие ”радио-
активни отпадъци” донесоха приготвените с много старание и завидни умения вкусни и 
красиво аранжирани изкушения. наред с това бяха предложени за първи път и занимания за 
дошлите на събитието. многолюдно и весело беше около масата на работилничката за 
украсяване на великденските яйца. Заедно с усвояването на различните техники за боядис-
ване на яйцата, малчуганите, които се включиха в заниманието, взеха и още един много 
важен урок – по благотворителност и съпричастност към неволите на другите.
организаторите се бяха погрижили и за още един атрактивен елемент – демонстрации и 
обучение по карвинг за желаещите. някои се престрашиха и сами да опитат да създадат 
цвете или фигурка от различни зеленчуци.
кампанията продължи до 27 април със събиране на книги, учебни помагала и материали 
за децата в центровете. Десетки дарители, сред които цели семейства, откликнаха на 
идеята. огромното количество от художествена литература, пособия за познавателни 
и игрови занимания и много други бяха предоставени на ръководствата на социалните 
институции и възпитаниците им. по традиция парични дарения бяха събрани и с поставя-
нето на различни места в сградите на Дружеството на специални кутии.
набраните в предпразничните дни средства достигнаха  5433 лв. с тях ще бъде организи-
ран общ празник за всички деца от трите селища за първи юни – Денят на детето, а за 
повечето от тях ще има и голяма изненада – посещение на детския научен център ”музей-
ко” в софия. БЛ
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вЪзПиТАНиЦиТЕ НА дОМА НА ЕНЕРгЕТикА
ОТНОвО дОкАзАХА ТАлАНТА си 

 Детското театрално училище се завърна с две награди 
от осмото издание на проведения в софия международен 
детски фестивал “млади таланти”, организиран от нацио-
налния дворец на децата и министерството на образова-
нието и науката от 18 до 23 април. представеният според 
регламента 30-минутен откъс от постановката “принцеса-
та и свинарят” получи учредената за първи път награда за 
режисура и сценография, която бе връчена на малинка ганче-
ва, режисьор и сценограф на спектакъла. Децата и юношите 
от състава бяха наградени с десетдневно участие в програ-
мата за творчески ваканции на организаторите “хайде да 
творим заедно”.

 талантливите деца и младежи от 
вокална група “робинзон” с художествен 
ръководител людмила алексиева участ-
ваха в областния кръг на третия на-
ционален конкурс за руска поезия, песен 
и танци “пусть всегда будет солнце”, 
който се проведе на 23 април във вра-
ца. с доброто представяне на песните 
на руски език, с хореографията и ар-
тистизма си малките и големи “робин-
зон”-и заеха призовите места във всич-
ки възрастови групи. шестгодишната 
Димана тодорова и мария кошутанска, 
на 11 г., се представиха отлично в индивидуалната надпревара и станаха първи съответно в 
категориите “Детски градини” и “V – VIII клас”. в груповото класиране формацията беше обяве-
на за най-добра в три от четирите възрастови категории. съгласно регламента групата ще 
продължи надпреварата на зонално ниво. 

 на 17 април седемгодишните Дарина караиванова и ра-
дина оприцова взеха участие в XXII национален детско-юно-
шески фестивал “орфеева дарба” в софия. журито отличи 
със златен медал Дарина и с бронзов радина в първа въз-
растова група на раздел “класическа музика – пиано”, в коя-
то се състезаваха 13 участници от цялата страна. на 22 
и 23 април, по време на петото издание на международ-
ния конкурс за пианисти непрофесионалисти VIVAPIANO в 
софия сребърни медали заслужиха изпълненията на Дарина 
караиванова, марина иванова (13 г.) и йолина Димитрова 
(18 г.), а това на радина оприцова – бронзов медал. йолина 
Димитрова получи и една от специалните награди на кон-
курса – тази на името на клавирния педагог и концертиращ 
пианист от началото на 20 век иван торчанов. Четирите 
талантливи момичета се подготвиха под ръководството 
на преподавателката Здравка николаева.

високото ниво в представянията на изпълнителите от Дома 
на енергетика в престижни форуми се е превърнало в тради-
ция – това бе доказано за пореден път през месец април. 
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сЪсТЕзАТЕлиТЕ ОТ АЕЦ “кОзлОдУй” – с ПОРЕдиЦА ОТ УсПЕХи

впечатляващо се представиха плувците от 
секция “плуване” към кфст “първа атомна” на 
турнир за купата на град плоещ в румъния. в 
състезанието, което се проведе на 23 и 24 
април, участие взеха над 70 спортисти от 
румъния, българия и унгария. общо единаде-
сет отличия извоюваха представителите 
на аец “козлодуй”. при мъжете най-бърз бе 
марин Драганов, който спечели три златни 
медала на 50 м гръб, бруст и кроул. генади Чу-
канов също бе безкомпромисен в дисциплина-
та бруст, където взе злато на 100 м и сребро 
на 50 м. ивайло Добрев и анатоли ценов за-
вършиха на трето място, съответно на 50 м 
бруст и 50 м кроул. при жените със сребърен и 
бронзов медал се завърнаха катя карастане-
ва – съответно на 50 м гръб и бруст, и людми-
ла христова – на 50 м бруст и кроул.

Дванадесетгодишната теодора русева (в среда-
та на снимката) от детската секция по бадмин-
тон към клуба за физкултура, спорт и туризъм 
(кфст) “първа атомна” се класира трета в Дър-
жавния личен шампионат за момичета и момче-
та до 13 години. надпреварата се проведе в град 
гълъбово на 1 и 2 април и в нея взеха участие над 
140 деца. с това постижение теодора затвърди 
успехите си от началото на годината и получи 
директно място в националния отбор по бад-
минтон. сред децата, представили достойно 
спортния клуб на атомната централа, бяха още 
кристина маринова, александра колева, марис-
лава маринова и Даная кунова.

млаД талант в националния отбор по баДминтон

шестима плувци с еДинаДесет меДала от румъния

сергей стаменов представи достойно атомна-
та централа, като завоюва сребърен медал от 
балканиадата по лека атлетика за ветерани в 
зала. 
състезанието се проведе в букурещ на 12 и 13 
март. в него премериха сили близо 460 атлети. 
в дисциплината хвърляне на диск стаменов се 
пребори за второто място в категория 55 – 60 
години с отличен резултат от 39.39 метра.

сребро от балканиаДата За ветерани
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спорт

на състоялото се от 25 до 27 март 
хх Държавно първенство по канадска 
борба в благоевград състезателите 
от клуба за физкултура, спорт и ту-
ризъм “първа атомна” иван младенов 
(на снимката вляво) и николай иванов 
спечелиха два бронзови медала. сред 
над 300 участници от 35 спортни клу-
ба те се класираха на трето място на 
лява ръка в категориите 110 кг и 80 кг.

състезателите от кфст “първа атомна” станаха притежатели на осем отличия от 
провелите се II работнически игри в град стара Загора. спортното събитие се състоя на 
15 и 16 април и включваше пет спорта, в които се съревноваваха над 220 спортисти от 
различни фирми и предприятия. в крайното класиране мъжете от атомната централа 
завоюваха първото място на тенис на корт, завършиха втори на дартс, теглене на 
въже и петанк и трети на минифутбол. жените от спортния клуб “първа атомна” 
безапелационно спечелиха първите места на петанк и теглене на въже и се наредиха 
втори на тенис на корт. 

успешно бе и представянето на евро-
пейския шампион при ветераните от 
2015 г. и председател на секция “ка-
надска борба” към кфст – любен ива-
нов, който грабна бронзов медал на 
“белоградчик оупън” 2016. в турнира с 
международно участие, провел се на 
24 април, иванов демонстрира изклю-
чителна сила на лява ръка в категория 
до 110 кг. 

бронЗови отлиЧия в канаДската борба

побеДно преДставяне на спортистите в стара Загора
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