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АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” ДАРИ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ
НА НАЦИОНАЛЕН ЦИКЛОТРОНЕН ЦЕНТЪР

Изпълнителният директор на “АЕЦ Козлодуй” 
ЕАД Валентин Николов получи на 24 октомври 
наградата “Партньор на общините”. Плакетът и 
грамотата за отличието бяха връчени от кмета 
на Община Козлодуй Румен Маноев.

Наградата се присъжда ежегодно от 
Националното сдружение на общините в 
Република България (НСОРБ). Номинациите се 
извършват по електронен път, а носителят на 
отличието се определя от Управителния съвет 
на НСОРБ, като се отчита значимостта на 
приноса, устойчивостта на партньорството и 
подкрепата за дейността и живота в общините.

На 13 септември 2012 г. министър-
председателят на Република България Бойко 
Борисов връчи целево дарение на стойност 
2 000 000 USD, осигурено от атомната 
централа “Козлодуй”, на Института за ядрени 
изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при 
БАН за изграждане на Национален циклотронен 
център. То бе получено от директора на ИЯИЯЕ 
доц. д-р Димитър Тонев. Останалата част от 
сумата, в размер на 3 000 000 USD, бе дарена 
от посолството на Съединените американски 
щати в България в лицето на Н. Пр. посланика на 
САЩ Джеймс Уорлик. На събитието присъстваха 
министърът на здравеопазването Десислава 
Атанасова, министърът на образованието, 
младежта и науката Сергей Игнатов, 

изпълнителният директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД 
Валентин Николов, заместник-председателят на 
БАН проф. Севдалина Димитрова и др. 

Изграждането на Циклотронния център 
ще даде възможност за обучение на кадри 
и ще има медицинско приложение – той ще 
произвежда изотопи, които сега се внасят 
от чужбина, с цел диагностика и лечение 
на онкологични заболявания. Центърът ще 
осигури напредък на България в сферата на 
ядренофизичните изследвания, особено в 
областта на експерименталните, приложните 
и иновационните разработки, и ще разкрие 
нови възможности за широка изследователска и 
приложна дейност.

ОТЛИЧИЕ ЗА ДОБРО СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕСТНАТА ВЛАСТ

АКЦЕНТИ
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ВИЗИТИ

От 3 до 5 септември Валентин Николов, 
изпълнителен директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, 
бе на работно посещение в Москва по покана на 
компанията ОАО “ТВЕЛ”, производител на ядреното 
гориво за българската атомна централа. В руската 
столица той се срещна с Юрий Оленин – президент 
на ОАО “ТВЕЛ”, по чиято лична инициатива бе 
организирано посещението.

По време на разговорите изпълнителният 
директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД представи 
изпълнението на дейностите по проекта за 
продължаване на срока на експлоатация на 5 и 
6 блок. В тази връзка бяха разгледани въпроси, 
свързани с плановете на АЕЦ “Козлодуй” за 
използване на усъвършенствани горивни касети, 
предназначени за реактори тип ВВЕР-1000, 
преминаването към работа на 5 и 6 блок с удължена 
горивна кампания и оптимизирани цикли на 
използване на ядреното гориво. Обсъдени бяха и 

РАБОТНА СРЕЩА В “ТВЕЛ”

На 21 септември изпълнителният директор на 
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД Валентин Николов, придружен 
от Калин Стануков – административен главен 
секретар на Дружеството, посети Ижорските 
заводи, разположени в гр. Колпино край Санкт 
Петербург. Той се срещна с Игор Тимофеев –
генерален директор на ОАО “Ижорски заводи”, 
и с представители на ръководството на 
компанията, специализирана в производство на 
оборудване за атомни електроцентрали. Валентин 
Николов запозна домакините с намерението за 
строителство на 7 блок в АЕЦ “Козлодуй”. Бяха 

ПОСЕЩЕНИЕ В ИЖОРСКИТЕ ЗАВОДИ

основните етапи и дейности, свързани с прехода 
на реактори ВВЕР-1000 към работа на повишена 
топлинна мощност до 104%.

В рамките на визитата Валентин Николов 
посети завода за ядрено гориво ОАО “Машино-
строительный завод”, където се запозна с 
производствения процес.

СЪВЕЩАНИЕ ЗА РУСКО-БЪЛГАРСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

От 15 до 17 октомври 2012 г. делегация от 
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, водена от изпълнителния 
директор Валентин Николов, бе на работно 
посещение в Москва. Тя взе участие в съвещание 
за руско-българско сътрудничество в областта 
на сервизното обслужване на АЕЦ. Посещението 
бе осъществено по покана на Концерна ОАО 
“Росенергоатом”, страна от Консорциум “Концерн 
ОАО “Росенергоатом” (Русия) – EDF (Франция)”, 
изпълняващ проекта за Комплексно обследване на 
фактическото състояние и оценка на остатъчния 
ресурс на оборудването и съоръженията на 5 и 
6 блок на българската атомна централа. Бяха 
обсъдени въпроси, свързани с оптимизиране 
на дейностите по продължаване на срока на 

експлоатация на хилядамегаватовите 5 и 6 блок, с 
модернизацията на оборудване в АЕЦ “Козлодуй” и 
с проекта за повишаване на топлинната мощност 
на реакторните инсталации на двата блока до 
104%.

Делегацията проведе разговори от взаимен 
интерес и с представители на компаниите ОАО 
“Силови машини”, ЗАО “Русатом сервис”, ОАО 
“Атомтехенерго” и посети ОКБ “Гидропрес”. 

В рамките на визитата представителите на 
АЕЦ “Козлодуй” имаха среща и с проф. Владимир 
Асмолов – Президент на Световната асоциация 
на ядрените оператори – WANO, и първи 
заместник генерален директор на Концерн ОАО 
“Росенергоатом”. 

обсъдени въпроси относно поръчките, възложени 
от българската АЕЦ на Ижорските заводи, 
както и евентуални бъдещи дейности, свързани 
с удължаването на срока на експлоатация на 5 и 
6 блок. По време на визитата делегацията от 
АЕЦ “Козлодуй” посети производствени цехове в 
предприятието.
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ВИЗИТИ

УЧАСТИЕ В МИСИЯ ОСАРТ В АЕЦ “АНГРА-1”

От 19 август до 6 септемри се проведе мисия 
ОСАРТ в АЕЦ “Ангра-1” – Бразилия, в която взеха 
участие водещи специалисти от Англия, Унгария, 
Франция, Швеция, Германия, Словакия и Пакистан, 
както и по един наблюдател от Мексико и България. 
Проверката обхвана следните области: “Управление, 
организация и администрация”, “Експлоатация”, 
“Ремонт”, “Техническа поддръжка”, “Радиационна 
защита”, “Експлоатационен опит”, “Управление на 
аварии” и “Химия”. 

Илко Чуков – ръководител-сектор “Поддържане на 
проекта” в АЕЦ “Козлодуй”, участва като наблюдател 
в област “Техническа поддръжка”.

По време на мисията екипът провери голяма 

част от програмите и процедурите, показателите 
на изпълнение, работата на персонала и проведе 
дискусии със съответните специалисти от 
атомната централа.

АЕЦ “Ангра-1” е разположена на брега на 
Атлантическия океан на 220 км от Сао Паоло и на 130 
км от Рио де Женейро. Централата е проектирана 
от Уестингхаус. Тя се състои от двукръгов реактор 
PWR (Pressurized Water Reactor – аналог на BBEP) с 
два парогенератора вертикален тип с 1876 МW 
топлинна и 640 МW електрическа мощност и е в 
експлоатация от 1985 г. По време на ОСАРТ мисията 
беше отбелязана и 30-годишнината от достигането 
на първото минимално контролируемо ниво.

ПРОВЕРКА НА WANO В БЕЛОЯРСКАТА АЕЦ
Московският център на Световната асоциация на 

ядрените оператори – WANO, проведе от 30 август 
до 15 септември партньорска проверка на трети блок 
на Белоярската АЕЦ, Русия. Деветнадесет експерти 
от Русия, България, Украйна, Армения, Словакия, Индия, 
Германия и САЩ извършиха проверка в областите: 
“Експлоатация”, “Ремонт”, “Инженерна поддръжка”, 
“Организация и управление”, “Експлоатационен 
опит”, “Радиационна защита”, “Химия”, “Обучение и 
квалификация”, “Пожарна безопасност” и “Аварийна 
готовност”. Българският експерт, който участваше 

в екипа на WANO, бе Валентин Пакидански – главен 
дежурен на АЕЦ в Електропроизводство – 2  на АЕЦ 
“Козлодуй”, проверяващ в област “Експлоатация”.

Белоярската АЕЦ е построена близо до гр. 
Екатеринбург и е втората промишлена атомна 
централа в бившия СССР. Първи блок е пуснат в 
експлоатация през 1964 г., а втори – през 1967 г. Те 
са от типа водо-графитни реактори канален тип 
АМБ с инсталирана мощност 100 MW и 200 MW и 
поради изтичане на ресурса са били изведени от 
експлоатация през 1981 г. и през 1989 г. 

На 31 октомври изпълнителният директор 
на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Валентин Николов, заедно 
с мениджърския екип на Дружеството, проведе 
среща с президента на Конфедерацията на 
независимите синдикати в България Пламен 
Димитров и с нейното ръководство. Посещението 
на синдикалната делегация бе в рамките на 
националната кампания по информиране и 
консултиране “Бъди инфо”.

След разговорите Валентин Николов подчерта
конструктивното взаимодействие със 
синдикатите и добрия диалог при реализацията 
на съвместни инициативи в атомната централа, 
които могат да бъдат модел за работа между 
мениджмънт и синдикални организации.

На среща с представители на работниците и 
служителите от АЕЦ “Козлодуй” Пламен Димитров 

СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА КНСБ

информира за приоритетите в работата и за 
предстоящите проекти на Конфедерацията.

В рамките на визитата делегацията посети 
командни и машинни зали на спрените 440-
мегаватови блокове и на 1000-мегаватовия шести 
блок.

ПАРТНЬОРСТВО
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ПАРТНЬОРСКА ПРОВЕРКА В АЕЦ “ДУКОВАНИ”

От 12 до 27 септември в АЕЦ “Дуковани”, Чехия, 
се проведе партньорска проверка, организирана от 
Московския център на WANO. В проверяващия екип 
бяха включени 24 експерти от Англия, Аржентина, 
Армения, България, Русия, САЩ, Словакия, Украйна, 
Унгария и Чехия. Ръководител на екипа беше 
Томас Полито от Центъра на WANO – Атланта, а 
координатор – Анатоли Зинченко от Московския 
център на Асоциацията.

Проверката бе проведена в десет функционални 
области: “Организация и администрация”; 
“Експлоатация”; “Ремонт”; “Инженерно осигуряване”; 
“Опит от експлоатацията”; “Радиационна 

БЪЛГАРО-РУСКИ СЕМИНАР

От 16 до 22 септември в курортен комплекс 
”Слънчев бряг” се проведе българо-руски семинар на 
тема “Опит при експлоатация и внедряване на ново 
ядрено гориво за реактори ВВЕР”. 

В работата на семинара взеха участие 15 
специалисти от различни руски организации и 
институти, 14 от АЕЦ “Козлодуй”, 5 от Института 
за ядрени изследвания и ядрена енергетика при 
Българската академия на науките, по трима от 
Агенцията за ядрено регулиране и “Рискинженеринг”, 

по двама от Енпро Консулт и “Атомтоплопроект” и 
един от “Алта” – Чехия.  

В своите доклади руските специалисти 
споделиха опита от внедряването на новите 
горива за реатори ВВЕР-1000. В проведените 
дискусии беше обсъден опитът от експлоатацията 
на активна зона на ВВЕР с американско 
ядрено гориво на АЕЦ “Темелин” – Чехия, и на 
Южноукраинската АЕЦ. 

Провереният трети блок е в експлоатация от 
1980 г. и е първият в света с реактор на бързи 
неутрони тип БН-600, с инсталирана мощност 600 
MW. На площадката на Белоярската АЕЦ в момента 

се изгражда четвърти блок, който е с реактор 
на бързи неутрони тип БН-800. Предвижда се 
строителните работи да завършат през 2013 г., а 
физическият пуск да се осъществи през 2014 г.

защита”; “Химия”; “Обучение и квалификация”; 
“Пожарна безопасност”; “Аварийна готовност”. 
Едновременно с това беше извършена проверка и 
на седем общофункционални области: “Култура на 
безопасност”; “Човешки фактор”; “Самооценка”; 
“Индустриална (техническа) безопасност”; “Статус 
на АЕЦ и контрол на конфигурацията”; “Управление 
и реализация на ремонтните дейности”; “Работа и 
състояние на оборудването и материалите”. 

От страна на АЕЦ “Козлодуй” в партньорската 
проверка участие взеха Стоян Генов, началник-
отдел “Техническо осигуряване” – в област 
“Ремонт”, Валентина Станчева, главен експерт 
радиационна защита – в област “Радиационна 
защита”, и Любомир Пиронков, ръководител-
управление “Персонал и учебно-тренировъчен 
център” – в област “Обучение и квалификация”.

АЕЦ “Дуковани” работи от 1985 г. На площад-
ката на централата функционират четири блока 
от типа ВВЕР-440/B213. Единичната мощност 
на всеки от тях е 500 MW, осъществена след 
повишаване на първоначалната проектна мощност 
от 440 MW.
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ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ
НА ЕКСПЛОАТИРАЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА АЕЦ

ПАРТНЬОРСТВО

На 24 септември в японската столица Токио 
се състоя второто заседание на Съвета на 
техническите ръководители (главни инженери) на 
експлоатиращите организации на АЕЦ, членки на 
Световната асоциация на ядрените оператори 
WANO – Московски център (МЦ). 

Главните цели бяха обмен на информация и 
опит по въпроси, свързани с изпълнението на 
мероприятия по повишаване на безопасността в 
резултат от проведените стрес тестове след 
аварията в АЕЦ “Фукушима”, разглеждане на Устав 
на Съвета на техническите ръководители и избор 
на Председател на Съвета.

Във форума взеха участие тридесет и пет 
технически ръководители на атомни централи 
от Армения, Унгария, Иран, Русия, Украйна, 

България, Финландия, а също и ръководители на 
други организации, членуващи във WANO – МЦ. 
Представител на АЕЦ “Козлодуй” на заседанието 
на Съвета бе Веселин Петров – ръководител-
направление “Инженерно осигуряване” в 
Електропроизводство – 2.

За председател на Съвета на техническите 
ръководители бе избран Габор Волент – директор 
по безопасността в АЕЦ “Пакш”, а следващата 
среща бе определено да се проведе в Унгария през 
месец септември 2013 г.

ПАРТНЬОРСКА ПРОВЕРКА В АЕЦ “ЗАПОРОЖИЕ”

От 25 до 29 септември в гр. Обнинск –
Русия, се проведе Международна конференция 
на тема “Надеждност на човешкия фактор в 
ядрената индустрия – актуалност и напредък”. 
Конференцията съвпадна с 30-годишнината от 
създаването на катедрата по психология на труда 
и човешката дейност в областта на ядрената 
енергетика към Института за ядрена енергетика в 
Обнинск и бе открита от професор Юри Селезньов –
ректор на института.

По време на конференцията бяха представени 
35 доклада. Като основни акценти се очертаха: 
надеждността на човешкия фактор; управлението 
на човешките ресурси; управлението на 
знанията и компетенциите в ядрената област; 
психологическата и социалната подкрепа и 
професионалното развитие на персонала; 
образованието и обучението в ядрената сфера; 
културата на безопасност; медицинската 
подкрепа; човешкият фактор и поддържането на 
безопасността; комуникацията с обществеността 
при ядрени и радиологични ситуации и др.

По време на тематичните сесии бяха 
подчертани перспективите за развитие в 
обсъжданите аспекти.

Представители на българската страна във 
форума бяха Стефка Петрова – ръководител-
управление “Администрация и контрол” в АЕЦ 
“Козлодуй”, Антоанета Пенева – главен експерт 
в отдел “Ядрена енергетика и безопасност” при 
Министерството на икономиката, енергетиката 
и туризма, и Мая Игнатова – ръководител-сектор 
“Човешки ресурси” в Специализирано поделение 
“Радиоактивни отпадъци”. 

За участниците в конференцията бе 
организирано посещение на музея в гр. Обнинск, 
където те бяха запознати с първия прототип на 
атомна електроцентрала, произвеждаща атомна 
енергия за промишлени цели.   

КОНФЕРЕНЦИЯ “НАДЕЖДНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР
В ЯДРЕНАТА ИНДУСТРИЯ”

В АЕЦ “Запорожие” – Украйна, бе проведена 
партньорска проверка, организирана от 
Московския център на WANO. Екипът на 
Световната асоциация включваше 27 експерти –

представители на центровете в Париж, 
Атланта, Токио и Москва, от 11 страни: Унгария, 
Индия, Русия, САЩ, Иран, България, Беларус, 
Чехия, Китай, Армения и Франция. Те провериха 
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ПАРТНЬОРСТВО

СЕМИНАР В ХМЕЛНИЦКА АЕЦ

областите “Администрация и контрол”; 
“Експлоатация”; “Ремонт”; “Инженерна поддръжка”; 
“Опит в експлоатацията”; “Радиационна защита”; 
“Обучение и квалификация”; “Химия”; “Пожарна 
безопасност” и “Аварийна готовност”. Експерт 
в област “Експлоатация” бе Мирослав Генчев – 
ръководител-сектор “Планиране на извеждането 
от експлоатация” в Електропроизводство – 1 на 
АЕЦ “Козлодуй”.

АЕЦ “Запорожие” е най-голямата атомна 
електроцентрала в Европа и третата в света 

по експлоатирана мощност. На площадката 
работят 6 енергоблока с реактори от типа ВВЕР-
1000. Първи енергоблок е въведен в експлоатация 
на 21 декември 1984 г., а шести – през октомври 
1995 г. Производството на електроенергия от 
АЕЦ “Запорожие” представлява 21% от общото 
електропроизводство в Украйна.

Московският център на WANO проведе 
регионален семинар на тема “Система за 
подготовка на персонал за АЕЦ, състояние и начини 
за усъвършенстване” в Хмелницка АЕЦ – Украйна. В 
работната среща се включиха 27 представители 
от 6 държави: Армения, България, Русия, Словакия, 
Чехия и Украйна. 

Целите на семинара бяха да се обсъдят 
следните въпроси: управление на обучението на 
персонал за АЕЦ; ефективност на системите за 
обучение; използване на електронното обучение 
при подготовката на персонал за атомни централи; 
симулаторно обучение на оперативен персонал; 
подготовка на ремонтен персонал и на персонал за 
строящи се блокове и др.

Представителят на АЕЦ “Козлодуй” Коста 
Стойчев – инструктор-оператор ВВЕР-1000
към управление “Персонал и Учебно-тренировъчен 
център”, изнесе презентация на тема 
“Популяризиране използването на ядрени 
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ПАРТНЬОРСТВО

В периода 24 – 26 септември в АЕЦ “Козлодуй” 
се проведе техническо посещение на експерти от 
българския Национален застрахователен ядрен пул 
и от ядрените пулове на Русия и Великобритания. 
Целта на работната визита бе да се изготви 
преценка на текущия рисков профил на обектите 
във връзка с осигуряване на застрахователно 
и презастрахователно покритие на “АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД по отношение на застраховка 
“Обща гражданска отговорност, покриваща 
отговорността от ядрена вина”.

Работата на петимата специалисти започна 
със среща с представители на ръководството на 
атомната централа, която бе открита от Мария 
Илиева – заместник изпълнителен директор 
на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Бяха обсъдени целта и 
обхватът на посещението и бяха представени 
ръководството на АЕЦ, актуалното състояние и 
структурата на управление на централата. 

След представяне на екипите координаторът 
на проверката от страна на АЕЦ Мишо Монев – 

началник-отдел “Ядрена безопасност и радиационна 
защита” в управление “Безопасност”, запозна 
проверяващите със статуса на лицензиите, 
издадени на българската ядрена централа. 
Сред дискутираните теми бяха: показатели за 
състоянието на централата и за работата на 
персонала – вътрешни и на WANO; подобрения 
на безопасността, направени в резултат на 
модернизациите на оборудването и системите; 
периодичен преглед на безопасността и 
управление на ресурса; резултати от стрес 
тестовете, проведени след събитията в АЕЦ 
“Фукушима”, и др.

Съгласно програмата на визитата бе проведен 
обход на обекти в АЕЦ “Козлодуй” – командна и 
машинна зала на 5 блок, Открита разпределителна 
уредба, Хранилище за сухо съхранение на 
отработено ядрено гориво, Център за управление 
на авариите и др.

ЕКСПЕРТИ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ЯДРЕНИ ПУЛОВЕ –
НА РАБОТНА ВИЗИТА В АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”

СПЕКТЪР

съоръжения и свързаните с тях симулатори 
като ефективни инструменти за обучение и 
изследвания”. Той запозна участниците в семинара 
с работата в българската АЕЦ по проекти, 
реализирани с подкрепата на Международната 
агенция по атомна енергия, свързани с използването 
на пълномащабния симулатор в АЕЦ “Козлодуй” 
за обучение, за изследвания на надеждността 

на човешките действия и за събиране на данни 
за обучение и изследвания на студенти. Особен 
интерес предизвикаха проектът CORONA 
“Изграждане на регионален център за компетенции 
по технология ВВЕР и ядрени приложения” и 
проектът BUL 009/01 “Управление на работната 
сила и риска от загуба на ядрени знания”, реализиран 
в АЕЦ “Козлодуй” в периода 2009 – 2011 г.
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Над 500 души се включиха в първото гостуване 
на Национална кампания “Бъди грамотен“ в гр. Козло-
дуй. Жители на града от всички възрасти дойдоха на 
3 октомври 2012 г. пред Дома на енергетика, за да 
проверят доколко владеят правописните правила. Те 
получиха и безплатни консултации по правопис. 

Най-активни бяха възпитаниците на СОУ “Христо 
Ботев“. Децата от СОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ 
също се представиха на високо ниво. Изненада за 
организаторите от Образователен портал Академи-
ка БГ беше участието на момчета в тийнейджърска 
възраст, ученици от пети до десети клас, голяма 
част от които решиха теста си правилно, а много 
допуснаха само по една грешка. Този факт отличи Коз-
лодуй от останалите населени места. В досегашни-
те прояви на “Бъди грамотен“ не е отчитана такава 
тенденция. Петокласникът Росен дори опита теста 

за възрастни, след като вече беше получил награда 
за отлично представяне в своята възрастова група. 
Близо 20% от всички участници се справиха без греш-
ка и получиха награди.

Основен партньор на проявата, целяща насърчава-
не на грамотността, беше АЕЦ “Козлодуй“.

“БЪДИ ГРАМОТЕН“ ПОКАЗА: КОЗЛОДУЙ ПИШЕ ПРАВИЛНО

АТОМНАТА ЦЕНТРАЛА ПОДПОМОГНА ИЗГРАЖДАНЕТО
НА ГОРСКА ПЪТЕКА НА ЗДРАВЕТО

На 12 октомври официално бе открита Горска 
пътека на здравето във Врачанския Балкан. На 
събитието присъстваха Калин Стануков –
административен главен секретар на “АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД, директорът на Дирекция на 
Природен парк “Врачански Балкан” Николай Ненчев и 
кметът на Община Враца Николай Иванов (отляво 
надясно на снимката). Спортно-туристическият 
маршрут свързва почивна база “Горски дом” с 
Почивно-оздравителен комплекс “Леденика”, 
собственост на АЕЦ “Козлодуй”. Разстоянието 
се изминава за около един час. На пътеката са 
обособени пет площадки с различни спортни уреди, 

които предлагат разнообразна насоченост на 
физическото натоварване. Горската пътека на 
здравето може да се използва и от начинаещите, 
и от опитните спортисти и планинари, и от 
семействата с малки деца. Изграждането й е 
финансирано от Община Враца, от Дирекция 
на Природен парк “Врачански Балкан” и от “АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД. Чрез участието си в този проект 
атомната централа отново потвърждава трайния 
си ангажимент за подкрепа на инициативи за 
намиране на екологични решения и желание 
за осигуряване на възможности за активен и 
здравословен начин на живот.
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Новата учебна година за творческите школи 
и състави към Дома на енергетика започна с 
празничен концерт. “Здравей, училище!” –
така бе наречен спектакълът, който събра 
на 27 септември в Зрителната зала на Дома 
многобройна публика. В него бяха включени 
изявите на лауреатите от Международния 

КУЛТУРА

В навечерието на 22 септември – Деня на 
независимостта на Република България, АЕЦ 
“Козлодуй” организира празничен концерт за
жителите и гостите на град Козлодуй. На 
20 септември в Дома на енергетика (ДЕ) 
танцьорите от ансамбъл “Атомик” към ДЕ и 
изпълнителите от вокалните групи “Настроение” 
и “Пей сърце” към народно читалище “Габрово 
2002” – гр. Габрово, развълнуваха с изпълненията 
си козлодуйската публика. Специален поздрав към 
всички присъстващи в залата отправиха Мария 
Илиева – заместник изпълнителен директор на 
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД (на снимката) и кметът на 
Община Козлодуй Румен Маноев.

ЗДРАВЕЙ, УЧИЛИЩЕ!

КОНЦЕРТ ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА МУЗИКАТА
Младите пианисти, които през ваканционните 

месеци се обучаваха в Лятната музикална школа 
към Дома на енергетика, се представиха пред 
публика на 2 октомври в Камерна зала на Дома. 
По традиция техният концерт бе посветен на 
Международния ден на музиката – 1 октомври. 

Шестима възпитаници на преподавателката 
по пиано Здравка Николаева, на възраст от 7 до 
17 години, изпълниха творби на композиторите 
Клементи, Моцарт, Бетовен и Георги Гюров, 
разучавани в часовете за подготовка през 
лятото. 

СЪСТАВИ ОТ ДОМА НА ЕНЕРГЕТИКА –
НА ФЕСТИВАЛ В СЕЛАНОВЦИ

Вокална група “Робинзон” и танцов състав 
“Атомик” при Дома на енергетика взеха участие в 
Седмия фолклорен фестивал “Кукурузени усмивки” 

в с. Селановци, организиран от кметството на 
селото и местното читалище “Самообразование”. 
На 12 октомври те показаха своите умения наред 

Празничното настроение допълниха българ-
ските хора, изпълнени с вдъхновение от 
Етрополската духова музика.

ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ ЗА ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА

детски фестивал “Ние – XXI век”, проведен в 
Слънчев бряг през м. август. Танцов състав 
“Атомик”, Вокална група “Робинзон” и Балетна 
формация “Амазонки” представиха изпълнения, 
отличени на фестивала. Водещи на концерта бяха 
актьорите от Театралното училище. Те изпяха 
финалната песен на представлението заедно 
с любимия композитор на децата – Хайгашод 
Агасян, който завладя публиката с познати и нови 
творби. 

Концертът на учениците от детските 
школи и състави беше своеобразна покана за 
включване в обявените форми на обучение при 
Дом на енергетика с ясното послание – “Всеки 
има някакъв талант, открийте го при нас!”. В 
изнесената програма участниците показаха за 
пореден път постиженията си и припомниха на 
присъстващите, че новият творчески сезон в 
културния дом вече е открит.
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с още 45 фолклорни формации от страната и от 
румънския град Бекет. Талантливите младежи 
от културния дом на енергетиците зарадваха с 
вдъхновените си изпълнения на български песни 
и хора многобройната публика на площада в 

Селановци. Фестивалът се провежда в рамките 
на традиционния празник на селото – Петковден,  
а тази година негов патрон бе министърът на 
земеделието и храните Мирослав Найденов.

ФЕСТИВАЛ НА АМАТЬОРСКИТЕ ТЕАТРИ

За трета поредна година Домът на енергетика 
бе домакин на Фестивала на аматьорските теат-
рални състави, организиран от Община Козлодуй 
и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. От 25 до 27 октомври, в 
навечерието на Деня на народните будители, на 
сцената на културния дом бяха изиграни шест 
постановки, дело на любителски театрални 
трупи от различни читалища на страната. Около 
90 актьори се превъплътиха във вълнуващи 
творчески образи от българската класика и от 
съвременната световна драматургия.  

Пиесата “Службогонци”, на театрален състав
при Народно читалище “Съгласие” – гр. Дебелец,
постави началото на тазгодишните “Театрални 
срещи “Козлодуй 2012”. В трите дни на 
фестивала зрителите имаха възможност да 
видят и представянето на състав “Интрига”, 
при читалище “Христо Ботев” – гр. Козлодуй, с 
постановката “Извънредно положение”. Публиката 
се впечатли и от останалите спектакли – 
“Орисани”, на състав “Развитие” при НЧ “Развитие –
1870”, гр. Севлиево; “Работно време” на читалище 
“Отец Паисий – 1893”, гр. Велинград; “Бардак” 
на читалище “Съгласие – 1890”, гр. Каварна. 

Актьорите от театралния състав при Дома на 
енергетика закриха фестивала с постановката 
“Далавера за леваци”, по Майкъл Куни. 

Спектаклите, режисирани от Милен Иванов, 
Величка Нейчева, Никола Узунов, Мариус Донкин, 
Димитър Еленов и Бойко Илиев, убедиха публиката, 
че любителското творчество е завладяващо и 
стойностно с поставените актуални проблеми и с 
майсторската актьорска игра.

Сцена от постановката “Службогонци”
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СПОРТ

СПОРТЕН ТРИУМФ

Отборът на АЕЦ “Козлодуй” спечели за де-
сети пореден път Купата на победителите в 
проведената от 15 до 18 септември 2012 г. в 
курортен комплекс “Албена” Десета работническа 
спартакиада на енергетиците в България. В 
актива на спортистите от атомната централа 
бяха записани общо 177 точки, на втора позиция 
със 113 се наредиха представителите на “Мини 
Марица – изток” ЕАД, а трети с 82 точки 
остана тимът на “Електроенергиен системен 
оператор” ЕАД. Състезателите на атомната 
централа защитиха авторитета си на най-добри 
сред колегите си от страната като прибавиха в 
богатата си колекция от медали общо 15 златни, 5 
сребърни и 6 бронзови отличия.

Златните медали бяха завоювани в дисципли-
ните: дартс – мъже отборно; тенис на корт – мъже
отборно; тенис на корт – жени отборно; стрелба 

с въздушна пушка – жени отборно, и Цветанка 
Орлова – индивидуално; спортен бридж – жени; лека 
атлетика – жени отборно; петанк – жени отборно; 
плуване – щафета мъже, и индивидуално – Калин 
Вълковски, жени отборно; теглене на въже – жени и 
мъже; футбол – мъже; шахмат – жени отборно.

Сребърни медали спечелиха: отборът по лека 
атлетика – мъже, женският футболен тим, тенис на 
маса – двойки жени, първият мъжки състав – стрел-
ба с въздушна пушка, мъжкият отбор по волейбол и 
Беатриче Генчева – плуване.

С бронзови медали бяха отличени: отборът 
по плажен волейбол – мъже, смесеният отбор по 
петанк, вторият ни мъжки екип в стрелбата 
с въздушна пушка, женският състав по табла, 
смесената двойка в бадминтона и баскетболният 
женски отбор.

На 5 октомври Валентин Николов –
изпълнителен директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД,
направи първия ход във финалния турнир по 
ускорен шахмат на Дунавските страни. Той 
се проведе до 7 октомври 2012 г. в Дома на 
енергетика – гр. Козлодуй. Състезанието бе 
организирано от Българска шахматна федерация 
и от Европейския шахматен съюз под патронажа 
на министър Делян Добрев. В него участваха 10 
елитни състезатели от Дунавските страни –
Австрия, България, Германия, Молдова, Румъния, 
Словакия, Сърбия, Украйна, Унгария и Хърватия. 

Купата на победителя – гросмайстор Иван 
Иванизевич от Сърбия, бе връчена от директора 
на турнира и бивш изпълнителен директор на 
атомната централа Иван Генов. Представителят 
на нашата страна в състезанието – световната 

ТУРНИР НА ДУНАВСКИТЕ СТРАНИ ПО УСКОРЕН ШАХМАТ

шампионка гросмайстор Антоанета Стефанова, 
зае шестото място.



Изпълнителите от Вокална група “Робинзон” при Дома на енергетика заслужиха аплодисментите 
на публиката по време на участието си в Седмия фолклорен фестивал “Кукурузени усмивки” в 
Селановци.
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