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Тема на броя
Служба “трудова медицина” – 
с принос за по-добра работна среда 

Службата по трудова медицина в 
АЕЦ “Козлодуй” работи съгласно из-
искванията на Наредба №3 (2008 г.) 
на Министерството на здравеопаз-
ването и Министерството на труда 
и социалната политика.  С регистри-
рането на Службата “АЕЦ Козлодуй” 
ЕАд изпълнява изискването на На-
редбата всеки работодател да оси-
гури обслужване на своя персонал 
от такова звено, регистрирано по 
закона за здравословни и безопас-

ни условия на труд. 
Цялoстната дейност на Службата 

е подчинена на здравеопазването и 
на осигуряването на  добра работна 
среда за всички работници и служи-
тели в атомната цнтрала. Функциите 
на екипа от специалисти се разпре-
делят в няколко основни направле-
ния: профилактична дейност; еже-
дневно обслужване на работещите; 
осигуряване на 24-часова спешна и 
неотложна помощ; мониторинг на 

здравното състояние; клинични ла-
бораторни и апаратни изследвания; 
рехабилитация и физиотерапия; 
участие в комисии – по трудоустро-
яване, по условия на труд, по лекар-
ства и помощи; участие в изготвя-
нето на оценката на риска; участие 
при измерване на параметрите на 
работната среда и др.

СТМ консултира и подпомага 
работодателя 

за прилагане на превантивните 

Грижата за здравето на работещите е сред приоритетите на социалната политика на ръководството на АЕЦ 
“Козлодуй”. Пример за отговорността на работодателя в този аспект е цялостната дейност на Служба “трудова 
медицина” (СтМ) в атомната централа. тя подрежда дружеството сред компаниите, оценили човешкия фактор 
като най-ценен и значим, допринасящ за техните постижения и авторитет.

По своето устройство и функции СтМ на АЕЦ е уникална. тя няма аналог в страната и безспорно е доказател-
ство за добър опит и високи постижения в областта на здравеопазването. 
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подходи за осигуряване на здра-
вословни и безопасни условия на 
труд и за въвеждане на принципа за 
постоянното подобряване на упра-
влението на дейностите по здраве и 
безопасност. тя извършва наблюде-
ние, анализ и оценка на здравното 
състояние във връзка с условията 
на труд на всички обслужвани ра-
ботещи, включително и на тези с по-
вишена чувствителност и намалена 
резистентност. 

СтМ ежегодно изготвя обобщени 
анализи на здравното състояние на 
работещите и ги предоставя на ра-
ботодателя и на регионалната ин-
спекция по опазване и контрол на 
общественото здраве. 

Службата участва в извършва-
нето на оценката на риска

за здравето и безопасността на 
работещите съгласно изискванията 
на нормативните актове за осигу-
ряване на здраве и безопасност при 
работа. Съвместно с представители 
на работодателя и в съответствие 
с оценката на риска разработва и 
предлага мерки за предотвратя-
ване, отстраняване или намалява-
не на установения риск, оценява 
ефикасността на предприетите от 
работодателя мерки. Разработва 
препоръки за работодателя за пре-
устройството на работното място, 
организацията на труда и трудово-
то натоварване на работещи, които 
се нуждаят от специална закрила. 
Службата по трудова медицина под-
помага работодателя при изпълне-
нието на нормативно установените 
изисквания, свързани със здраво-
словните и безопасни условия на 
труд.

Службата осигурява здравното 
обслужване на всички работещи в 
дружеството. Контингентът на об-
хванатия персонал се увеличава 
значително с броя на хората от фир-
мите, сключили договори с атомната 
централа и извършващи дейност на 
нейната територия. от гледна точка 
на структурата и задълженията на 
лечебните заведения, с право може 
да се каже, че изпълнявайки спешна 

помощ, профилактична, диагностич-
но-лечебна и лабораторна дейност, 
както и работа в областта на трудо-
вата медицина, СтМ представлява 
„де факто” диагностично-консулта-
тивен център (без да е регистрирана 
като такъв), т.е. лечебно заведение 
за извънболнична помощ. В това се 
състои и нейната уникалност – фо-
кусира в едно дейностите на други 
медицински заведения. 

Службата е осигурена със специ-
ализирана софтуерна програма. 

тя съхранява данни, отнасящи 
се до: същността и дейността на 
СтМ, работещите в нея, списъците 
на всички обслужвани работници 
и служители, справките за всички 
необходими подробности относно 
болнични листове, тЕлК, лаборатор-
ните изследвания, видовете заболя-
вания, социалнозначимите заболя-
вания, изпълнените от пациентите 
указания и спешността при екстрем-
ни здравословни отклонения. Про-
грамата е с висока степен на защита, 
а данните се съхраняват от специ-
алистите по база данни в атомната 
централа. те въвеждат всички необ-
ходими новости, изисквани от СтМ. 
Програмата позволява всякаква до-
пълнителна информация, която се 
предоставя от пациентите, издадена 
им от други лечебни заведения, до-
пълнително да се добавя към елек-
тронното им здравноинтегрално до-
сие, като се прилагат и съответните 
документи. Цялостната информация 

се защитава и според изискванията 
се съхранява до 50 години. 

здравните досиета на работещите 
в централата са изготвени на елек-
тронен и на хартиен носител, като 
постепенно се преминава само към 
електронния вариант на съхране-
ние. Работниците и служителите от 
централата своевременно се уведо-
мяват за нуждата от допълнителни 
прегледи или изследвания.   

Всички участващи в екипа спе-
циалисти 

на СтМ са с необходимото образо-
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вание. Квалификацията на лекарите, 
както и на останалия медицински 
персонал, се поддържа чрез учас-
тие в квалификационни курсове, съ-
гласно плана за следдипломна ква-
лификация. В такива курсове през 
изминалата година са се включили 
лекари, фелдшери, медицински сес-
три и клинични лаборанти. Част от 
лекарите са взели участие в различ-
ни медицински форуми, включител-
но и в такива с международно учас-
тие. оценката за дейността на СтМ 
на експертите по време на Парт-
ньорската проверка на Световната 
асоциация на ядрените оператори 
(WANO) през 2013 г. е положителна.

Структурата на СтМ е съобразена 
със същността и обема на нейната 
дейност. тя е изградена от няколко 
основни постоянно функционира-
щи подразделения.

Специализираният блок (СБ) на 
СтМ е в пълен състав от 9 лекари с 
призната клинична специалност, 7 
медицински сестри и една акушер-
ка. В СБ са организирани два тера-
певтични кабинета (от които едини-
ят е кардиологичен), неврологичен, 
офталмологичен, дерматологичен, 

психиатричен, хирургичен, акуше-
ро-гинекологичен, ото-рино-ларин-
гологичен и радиобиологичен ка-
бинет. Блокът осъществява, наред с 
профилактичната, и консултативно-
диагностична и лечебна дейност. В 
част от специализираните кабинети 
се извършват и апаратни изследва-
ния: електрокардиограми, велоер-
гометрични тестове, ЕКГ холтери, 
холтери за артериално налягане, 
доплерсонографии, колпоскопии, 
ултразвукови изследвания, аудио-
грами и тимпанограми.  

Клиничната лаборатория извърш-
ва специализирани изследвания. тя 
се ръководи от опитен лекар – спе-
циалист по клинична лаборатория. 
В екип с него работят и три клинич-
ни лаборантки. Към досегашната 
лабораторна техника предстои да 
се достави и още един, трети, хе-
матологичен анализатор, както и 
имунологичен анализатор – с този 
апарат ще могат да се изследват и 
нивата на важни хормони, което в 
момента се прави във външни цен-
трове. дейността на лабораторията 
е непрекъснат процес. от нейните 
резултати постоянно зависи рабо-

тата на хората и техният допуск до 
съответните работни места.

В СтМ пациентите да могат да раз-
читат на спешна и неотложна ме-
дицинска помощ.

тя се поддържа 24 часа в дено-
нощието. Медицинският авариен 
екип (МАЕ), извършващ дейността, е 
съставен от 24 специалисти. В него 
работят двама лекари реанимато-
ри, седем медицински фелдшери, 
осем медицински сестри – в т.ч. 
една старша медицинска сестра, и 
седем шофьори. Екипът работи на 
три смени по предварително утвър-
ден график. за нормалната дейност 
на МАЕ са осигурени необходими-
те апарати и оборудване. През тази 
година предстои допълнително да 
бъде доставена медицинска техника 
– дефибрилатор и ЕКГ апарат. МАЕ 
разполага с напълно оборудван 
съвременен реанимобил, както и с 
още две линейки. 

дейността на МАЕ е изключително 
в полза на работещите – извършва-
нето на манипулациите е осигуре-
но денонощно през цялата година. 
това спестява много време и неу-
добства на работещите.
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СВЕТъТ НЕ ЗАПОчВА И НЕ ЗАВъРшВА С НАС
С д-р Константин Серафимов разговаря Евелина Тодорова

Познават го като ръководител на Служба “трудова медицина” в атом-
ната централа – на тази длъжност е от 2005 година. 

Познават го и като хирурга Серафимов. 
Както понякога се случва при хората – житейският му път лъкатуши, 

но посоката е една. за година учи стоматология, после записва духов-
ната академия и я завършва през април 1981 г. с отличие. През следва-
щата есен е студент по медицина и се дипломира през 1988 г. от тогава 
до днес, вече 25 години, е в Козлодуй – и никак не съжалява. Преди това 
за Козлодуй е учил само по история и география.  

През месец май 1994 г. вече е с придобита специалност по хурургия и 
цели 20 години е лекар хирург.

Характеристиките на интели-
гентността?

Сложничко е да се отговори на 
такъв въпрос, защото няма строго 
определени  критерии, по които да 
придобием първоначална предста-
ва за интелигентността у един човек, 
а понякога външността лъже. Исти-
ната е, че скромността е присъща 
на интелигентните хора и това са 
тези, които осъзнават себе си като 
реалност, като знаене, като можене, 
като място в обществото и в живо-
та. Вярна себепреценка, без надце-
няване – това е характеристика на 
един интелигентен човек. Повърх-
ностните вдигат шум около себе си и 
привличат внимание, но те са малко 
като семенцата от притчата за сеяча, 
дето бързо поникнали, но първото 
слънце ги изсушило. Нашият народ 
го е определил още по-точно: “Праз-
ната тенекия по-силно дрънчи”. 
Признак на интелигентност е и това 

– човек да е убеден и да е наясно, че 
не може всичко да знае.

Най-голямото предизвикател-
ство във Вашия живот?  

да мисля за много хора. Правя го 
всеки ден. Аз съм добре настроен 
към всеки, мисля добро за всеки. 
Смятам, че така трябва! И на това ос-
нование съм спокоен. Моето сърце 
е спокойно, душата ми е спокойна.

В какво вярвате абсолютно?
В Създателя. Каквото и да бъде... 

Все пак отнякъде е тръгнало... Едни 
му казват материя, други Бог, а ха-
рактеристиките са едни и същи – 
безначалност и безкрайност. И ако 
човек тръгне да разсъждава по този 
път, той ще стигне до полудяване. 
затова вярата се е наложила като 
едно спасително лекарство за мисле-
щия човек. Вярата не е нещо, което 
се изучава, което се придобива. Вя-
рата е като лемата в математиката – 

не се нуждае от доказване. По тази 
причина казвам така – Създателят е 
създал всичко. Негова работа – Съз-
дателюва! толкова! А аз да си гледам 
човешките задължения. Приемам 
се като един обикновен човек, тези 
проблеми не ме занимават, гледам 
си всекидневните неща. така живея 
спокойно – във вътрешна хармония 
със себе си. Много е важно!

Философията Ви за живота?
Всяко нещо е преодолимо - това 

е основната ми философия за живо-
та. Не е важно колко, важно е как е 
живял човек и какво е оставил след 
себе си. опитът ме е научил, че как-
вото и да прави човек, едната  поло-
вина от хората ще вика „осанна!”, а 
другата – „Разпни го!”. И понякога не 
си и струва човек чак толкова мно-
го да се тревожи по отношение на 
оценката на останалите за него. Све-
тът не започва и не завършва с нас. 

В задълженията на СтМ е и осигу-
ряването на медицинска помощ на 
ползващите се от услугите на Спорт-
но-оздравителния комплекс (СоК) в 
град Козлодуй. 

Басейнът и фитнес залата на СоК се 
ползват основно от здрави хора, но 
се посещават и от хора с хронични 

заболявания. това обосновава необ-
ходимостта и ползата от физиотера-
пията като звено към СтМ. В нея се 
изпълняват различни рехабилитаци-
онни и спортно-оздравителни про-
цедури. Към физиотерапията е раз-
крит лекарски кабинет, в който амбу-
латорните прегледи се провеждат от 

Със своята практично изградена структура, с опита и с професионалните познания на всички работещи в нея 
Служба “Трудова медицина” ежедневно доказва високохуманната страна на своята дейност, без която работници-
те и служителите на централата едва ли биха се чувствали така сигурни за своето здраве. Службата внушава си-
гурност и у работодателя, спазвайки стриктно изискванията на нормативните документи и давайки постоянния 
си принос за поддържането и осигуряването на по-добра работна среда в АЕЦ “Козлодуй”. Показател, по който бъл-
гарската атомна електроцентрала е сред първите.

лекар и от медицински фелдшер.   
Работещите в централата ползват 

електролечение, светлолечение, 
масаж, лечебна физкултура и сола-
риум. осигуряването на адекватна 
медицинска помощ при различните 
случаи е постоянно задължение на 
медицинския персонал. 
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40 години АЕЦ

40 години в зелено

Под мотото “40 години в зелено” на 8 април в Козло-
дуй бяха засадени 40 дръвчета. Броят на фиданките сим-
волично отбелязва 40-годишнината на АЕЦ “Козлодуй”, 
която се навършва през тази година, и грижата на АЕЦ за 
чиста околна среда.

В засаждането участваха представители на българския 
Съюз на ветераните в ядрената индустрия, Сдружение 
“Жените в ядрената индустрия – WiN България”, Българ-
ско ядрено дружество, Клуб на пенсионера и Клуб “Исто-
рия” към АЕЦ, млади специалисти от атомната  централа. 
В събитието се включиха и кметът на община Мизия – д-р 
Виолин Крушовенски, кметовете на село Хърлец – огне-
мир Симов, на село Гложене – Петко Петков, и на село 
Бутан – Ивайло Иванов. Фиданка засади и Евгений Аки-
мов – заместник-председател на Международния съюз 
на ветераните в атомната енергетика и промишленост.

Първите две дървета бяха засадени от изпълнителния 
директор на АЕЦ “Козлодуй” Иван Генов и от кмета на об-
щина Козлодуй Румен Маноев. “това е хубав ден за Коз-
лодуй. тези дървета ще останат дълги години след нас. 
Искам да пожелая на града, докато атомната централа ра-
боти – и със седми, и с осми блок, тук да има една голяма 
гора, насадена от хора, чийто живот е минал в Козлодуй”, 
каза Иван Генов, след като засади своето дръвче. Кме-
тът на Козлодуй сподели с присъстващите сентенцията 
“Смисълът на живота се проумява тогава, когато започ-

нем да садим дървета, под чиято сянка няма да седнем 
никога”. заместник-председателят на Международния 
съюз на ветераните в атомната енергетика и промишле-
ност Евгений Акимов припомни, че през 2014 г., когато 
АЕЦ “Козлодуй” отбелязва 40 години от пуска на Първи 
блок, професионалната общност чества шестдесетата 
годишнина на световната атомна енергетика. Истински 
развълнуван, той заяви: “тук срещнах толкова ентуси-
азирани хора, видях толкова усмихнати лица! Паркът, 
който създавате, доказва, че хората тук могат да мечтаят, 
да работят, да правят живота прекрасен. Чудесно е, че 
заедно са събрани много млади специалисти и ветерани, 
а това означава, че натрупаните знания, опит и традиции 
ще бъдат предадени на младото поколение. убеден съм, 
че ядрената енергетика на България е в сигурни ръце.”

Водещ на проявата бе Митко Янков, дългогодишен 
директор “Безопасност и качество” в атомната центра-
ла, сега председател на Съюза на ветераните в ядрената 
индустрия – България. 

Младите дръвчета ще украсяват зелената площ в бли-
зост до дома на енергетика и Спортния комплекс на АЕЦ 
в град Козлодуй. С тяхното засаждане, което се превър-
на в празник за всички участници и гости, бе сложено 
началото на поредицата от прояви, с които ще бъде от-
белязана 40-годишнината на атомната централа.
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На фокус

Дейностите по разработване на аварийни планове и поддържане на готовността на персонала за реагиране в 
българската атомна централа са възложени на отдел “Аварийна готовност”, дирекция “Безопасност и качество”. 
Експертите от отдела осъществяват постоянен контакт със свои колеги в страната и чужбина и използват на-
трупания професионален опит и добрите практики в областта, за да подобряват непрекъснато аварийната ор-
ганизация в АЕЦ “Козлодуй”. В този брой на “Първа атомна” ще ви разкажем за последните международни събития, в 
които се включиха и наши специалисти.

уЧАСтИЕ В СЕМИНАР В СлоВАКИЯ

Анелия Цветкова, главен инспектор “Аварийна готов-
ност”, взе участие в семинар за приложението на специ-
ализирани софтуерни продукти за целите на аварийното 
планиране. организатори на работната среща, проведе-
на от 31 март до 4 април в Щръбске плесо – Словакия, 
бяха словашката лицензирана софтуерна компания 
ABmerit, разработчик на системата ESTE*, и Институтът 
по екология към Академията на науките на Република 

Словакия. В семинара взеха участие 46 специалисти от 
атомни централи, научни организации и регулаторни 
органи от 6 страни – Словакия, Чехия, унгария, Бълга-
рия, Италия и Германия.

темите бяха обобщени в четири сесии: дистанционни 
методи за измерване и оценка на въздействието върху 
агрокултурите при авария и при нормална експлоата-
ция с използване на сателитни европейски системи за 

Експерти по аварийна готовност 
обмениха опит в чужбина

*Програмата ESTE се използва в атомните централи и в регулаторните органи на Словакия, Чехия, Унгария, България, както 
и в кризисния център във Виена – Австрия, за оценка на източника на радиоактивно изхвърляне при авария, за прогнозиране на 
радиационните последствия за персонала, населението и околната среда и за определяне на адекватни защитни мерки в зоните 
за аварийно планиране. Специализираният софтуерен продукт е инсталиран на работни станции в Центъра за управление на 
авариите и в Учебно-тренировъчния център. Програмата е в готовност за използване при необходимост от експертите от 
аварийния персонал и се прилага също така при подготовката на сценарии за аварийни учения и тренировки.
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ПоСЕЩЕНИЕ НА ИзНЕСЕНИтЕ ЦЕНтРоВЕ зА уПРАВлЕНИЕ НА АВАРИИтЕ В ЧЕХИЯ

от 6 до 12 април Николай Бонов – началник на отдел 
“Аварийна готовност”, посети изнесените центрове за уп-
равление на авариите (ЦуА) на чешките АЕЦ “темелин” и 
АЕЦ “дуковани”. На място българският специалист се за-
позна подробно с организацията на аварийното планира-
не и на аварийната готовност във всяка от двете атомни 
централи. 

В първия ден от работното си пътуване, 7 април, Нико-

Николай Бонов (вдясно) в изнесения център за управле-
ние на авариите на АЕЦ “Темелин” (Чехия)

лай Бонов се срещна с колегата си Петер Галус от АЕЦ “ду-
ковани”, с когото обсъдиха аварийната готовност в АЕЦ 
“Козлодуй” и в АЕЦ “дуковани”, както и препоръките към 
България и Чехия след проведените стрес тестове в двете 
страни. По-късно същия ден Николай Бонов разгледа ЦуА, 
едно от седемте укрития на “дуковани”, пожарната служ-
ба, изнесения авариен център в гр. долни дубнани (на 10 
км от централата) и изнесения информационен център за 
връзка с медиите в гр. требич (на 30 км от АЕЦ “дуковани”).

На 8 април работната програма включваше посещение в 
изнесения областен авариен център в гр. Ихлава, отдале-
чен на 60 км от “дуковани”. 

След това в АЕЦ “темелин” Николай Бонов и колегите 
му от отдела по аварийна готовност обсъдиха аварийна-
та структура в чешката и в българската АЕЦ и резултатите 
и задачите, произлезли от стрес тестовете от 2011 г. На 9 
април той посети ЦуА и едно от четирите укрития на АЕЦ 
“темелин”, както и изнесения авариен център в гр. Ческе 
Будейовице (на 20 км от “темелин”). 

В рамките на програмата Николай Бонов посети също 
националния авариен център на Република Чехия в гр. 
Прага и аварийния център на чешкия ядрен регулатор 
SONS.

СЪВЕЩАНИЕ НА РЕГИоНАлНИЯ КРИзИСЕН ЦЕНтЪР НА WANO-МЦ
На 23 и 24 април в гр. Москва (Русия) се проведе съве-

щание на Регионалния кризисен център на Московския 
център на Световната асоциация на ядрените операто-
ри (WANO-МЦ). В работната среща участваха представи-
тели на Московския и на лондонския център на WANO, 
на научни и производствени организации от Русия, ук-
райна, Чехия, Словакия, Финландия, България, унгария, 
Армения, Иран и Китай.

отчетена беше работата на Регионалния кризисен 
център през изминалата година и бяха представени 
резултатите по изпълнение на дейностите, записани в 
протокол от предишното съвещание на Центъра през 
октомври 2013 г. от страна на АЕЦ “Козлодуй” в срещата 
участва началникът на отдел “Аварийна готовност” Ни-

колай Бонов, който докладва изпълнението на задачите, 
свързани със задълженията на българската централа, и 
работата по дейностите от плана за настоящата 2014 г. 

Във втория ден от срещата беше проведена дискусия 
относно попълването и изпращането в Регионалния 
кризисен център на утвърдените форми за докладване 
на събития, свързани с безопасността. Акцент в програ-
мата за деня беше представянето на изготвения авариен 
план на Световната асоциация на ядрените оператори, 
направено от Юкка Пайваринта – директор на дирекция 
“Развитие” във WANO – лондонски център. общият ава-
риен план на Асоциацията трябва да бъде прегледан от 
всички страни членки на WANO и след одобрението им 
предстои да бъде утвърден и въведен в действие.

метеорологични прогнози; статистически методи за 
определяне на годишното радиационно въздействие 
при нормална експлоатация и при авария и сравняване 
на резултатите за различни модели на дисперсия на из-
хвърлянията; нови модули за провеждане на учения – 
ЕSTE Simulator, разработени за двете словашки центра-
ли - “Бохунице” и “Моховце”; нови функции на програ-
мата и мобилна версия на ESTE EU (с модул европейски 
реактори) за оценка на радиационните последствия 
при авария и трансфер на данни през GPRS и интернет. 
По време на дискусиите бяха обсъдени възможностите 
на програмата за извършване на оф-лайн изчисления 

при липса на реална метеорологична прогноза тех-
нологични параметри от енергоблоковете и данни от 
радиологичния мониторинг. Изяснени бяха много кон-
кретни детайли и подробности относно процедурите 
за прилагане на програмата ESTE, новите й функции и 
бъдещото развитие с включване на хидроложки моде-
ли за оценка на течните изхвърляния в хидросферата 
на конкретни държави при авария.

Семинарът завърши с демонстрация на мобилната 
версия на програмата ESTE EU, която участниците тест-
ваха на собствените си мобилни устройства и компю-
три. 
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Партньорство

СРЕЩА С РуМЪНСКИ КолЕГИ В АЕЦ “ЧЕРНА ВодА”
През лятото на миналата година българските ядрени 

енергетици отправиха покана към АЕЦ “Черна вода”, 
Румъния, за обмяна на опит в областите “Култура на бе-
зопасност” и “Експлоатационен опит”. Поканата е пряко 
свързана със задачите от Националния план за действие 
след проведените стрес тестове и Плана за работата на 
Съвета по култура на безопасност през 2013 г. 

Румънската страна прие с ентусиазъм възможността 
за съвместна работа с АЕЦ „Козлодуй” и в резултат на 
това наш екип посети централата в периода 17 – 21 ап-
рил 2014 година.

Работните срещи протекоха по предварително съ-
гласуван график. Целта беше да се изучи опитът на АЕЦ 
“Черна вода” в двете области – „Култура на безопасност” 
и „Експлоатационен опит”.

АЕЦ “Черна вода” притежава 2 блока CANDU-6. Първи 
блок е въведен в експлоатация през 1996  г., а втори – 
през 2007  г. до 2005  г. централата се е експлоатирала 

съвместно с канадски специалисти. На площадката се 
намират още 3 блока в различен стадий на строеж, но се 
управляват от проектна компания, отделна от централа-
та в рамките на холдинга “Nuclearеlectrica”. 

В първия ден от посещението на експертите от АЕЦ 
“Козлодуй” беше организиран обход на БЩу-1 и машин-
на зала на първи блок. Беше направена и презентация за 
основните характеристики и отличителни черти на цен-
тралите с реактори тип CANDU.

Работата продължи съгласно работния график, като 
беше разгледана организационната структура на АЕЦ 
“Черна вода” и бе обсъдено мястото на звената, отго-
варящи за културата на безопасност и за анализа на 
експлоатационния опит. В първия ден румънските спе-
циалисти представиха системата от показатели за само-
оценка.  През втория ден екипът на АЕЦ “Козлодуй” се 
раздели на групи по области. 

В област “Култура на безопасност” работиха Мирослав 
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РАБотНА СРЕЩА В ЮЖНоуКРАИНСКАтА АЕЦ 
от 24 до 28 март в украйна се проведе работна среща 

в Южноукраинската АЕЦ (Юу АЕЦ) за обмяна на опит и 
споделяне на добри практики в областта на професи-
оналната психодиагностика и анализа на експлоатаци-
онни събития с човешка грешка. Представители от АЕЦ 
“Козлодуй” бяха Емилия Плешоева – ръководител-сектор 
“Подбор на персонал и психофизиологични изследвания”, 
Андриана Ваклева – главен експерт “Анализ на събитията 
и експлоатационен опит”, и тихомир Нехризов – главен 
експерт психолог. 

Нашите колеги посетиха Инженерно-техническия цен-
тър, Пълномащабния симулатор ВВЕР-1000, учебно-тре-
нировъчния център и Информационния център в Юу 
АЕЦ. Присъстваха на инструктаж по охрана на труда и 
противопожарна охрана, учебно занятие на оперативен 
персонал на пълномащабен симулатор за ВВЕР-1000 и 
психофизиологично изследване на кандидати за работа.

Експертите от козлодуйската централа представиха те-
мите: “организационна структура и задачи на психолози-
те в АЕЦ “Козлодуй”; “Нормативна база и методология за 
провеждане на психофизиологични изследвания в АЕЦ 
“Козлодуй”; “Самооценка на културата на безопасност”; 
“организация и провеждане на социалнопсихологиче-
ски изследвания за оценка на състоянието на психологи-
ческия климат в колектива”.

През петте дни в Юу АЕЦ гостите и домакините прове-
доха дискусии и обсъдиха различни аспекти, засягащи 
психолого-педагогическото съдействие на занятията на 
пълномащабен симулатор и участието на психолозите 
при разследване на нарушенията и експлоатационните 

събития с човешка грешка. 
Българските експерти отбелязаха, че украинските им 

колеги използват методика за събития, свързани с чо-
вешка грешка, която e резултат от петгодишна съвместна 
работа с белгийски ядрени специалисти по междунаро-
ден проект. В анализа на събитията, свързани с човешка 
грешка, се включва психолог. той представя доклад, в 
който се посочват причините за допуснатата грешка и се 
дават препоръки, целящи избягване на повторяемост на 
събитието.

СИМПозИуМ По РЕАКтоРНА ФИзИКА В ЧЕХИЯ
от 9 до 11 април в гр. Брезнице (Чехия) се проведе 

симпозиум по реакторна физика. И тази година фору-
мът срещна специалисти, работещи на реактори ВВЕР, и 
им даде възможност за ефективен контакт и обмяна на 
практически познания и опит. В симпозиума участваха 

Манолов и Емилия дончева. Бяха разгледани и обсъдени 
дейностите, свързани с оценка и повишаване на култу-
рата на безопасност, основополагащите документи, ме-
тодологията за извършване на самооценка и процесът 
на анализ и определяне на коригиращи мероприятия. 
особен интерес провокира дискусията в групата “Из-
пълнение на работата” (human Performance), която е на-
сочена основно към оценка на човешкото изпълнение и 
човешкия фактор и извършване на дейности с цел нас-
тавничество и прилагане на инструменти за предпазва-
не от грешки.

Екипът за област “Експлоатационен опит” се състоеше 
от Веселин Николов и диана димитрова. те се запознаха 

с начина, по който се прилага експлоатационният опит, 
системата за анализ на събития и действията от попъл-
ване на доклад за отклонение от нормалното състояние 
до определяне на директни и коренни причини и опре-
деляне на коригиращи мероприятия. Беше обсъдена ме-
тодологията за извършване на анализ на събития, при-
лагана в румънската АЕЦ, а също и подходът за преглед, 
оценка и прилагане на препоръките от SOER (Significant 
Operating Experience Report). 

През юни 2014 година предстои посещение на екип от 
АЕЦ “Черна вода” в АЕЦ “Козлодуй”, с цел изучаване на 
опита по оценка и повишаване на културата на безопас-
ност и прилагане на експлоатационен опит.

експерти от чешките АЕЦ “темелин” и АЕЦ “дуковани”, 
от словашките АЕЦ “Бохунице” и АЕЦ “Моховце”, от Ин-
ститута за ядрени изследвания “Ржеж” (Чехия), от инже-
неринговите компании “VUJE” (Словакия) и “Шкода JS 
a.s.” (Чехия). 



ПЪРВА АтоМНА, 2/2014 11

уЧАСтИЕ В ПЕтАтА ГодИШНА КоНФЕРЕНЦИЯ PLIM & PLEX EUROPE
Oт 14 до 16 април 2014 г. се проведе Петата годишна 

конференция PLIM & PLEX Europe* в Париж. Събитието 
събра на едно място около 100 ключови експерти от над 
40 научни организации, инженерни компании, ядрени 
централи, Европейската комисия и МААЕ, за да обсъдят 
и намерят решения на предизвикателствата в индус-
трията. участниците представиха 19 доклада, отнасящи 
се до управлението на ресурса и дейностите, свързани 
с продължаване на срока на експлоатация на ядрените 
централи. Ключовият двигател за удължаване на живота 
на централите е нарастващото търсене на електроенер-
гия. Целта е да се спестят разходите за изграждане на 
нови съоръжения и наличният капацитет да функциони-
ра в рамките на строги граници на безопасност, за да се 

удължи експлоатационният живот отвъд първоначално 
предвиденото. Акцент в срещата бе управлението на чо-
вешките ресурси и запазването на знанията в ядрената 
индустрия. Водещи експерти проведоха пет тематични 
кръгли маси, където обсъдиха проблемите и предиз-
викателствата, свързани с управлението на ресурса, 
техническото стареене на оборудването, контрола на 
стареенето и деградацията, правилата за безопасност 
и подновяването на лицензиите на ядрените централи. 
десислава Кирилова, ръководител-група “Ресурс на ос-
новно оборудване”, представи доклад за управление на 
ресурса и продължаване на срока на експлоатация на 
АЕЦ „Козлодуй”.

* PLIM & PLEX (Plant Life Management & Plant Life Extension) – управление и удължаване на срока на експлоатация на ядрени централи.

ФоРуМ НА МААЕ По КоНВЕНЦИЯтА зА ЯдРЕНА БЕзоПАСНоСт
България представи своя доклад в рамките на Шестия 

преглед на националните доклади по Конвенцията за яд-
рена безопасност, проведен от 23 до 27 март във Виена 
– Австрия, с участници от над 70 държави. В българската 
делегация на форума бяха включени експерти и ръково-
дители от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), Минис-
терството на икономиката и енергетиката, АЕЦ “Козло-
дуй” и други организации. 

Българската атомна централа бе представена от Пла-
мен Василев, директор “Безопасност и качество”, и от 
Веселин Петров, ръководител-направление “Инженерно  
осигуряване”, които участваха в подготовката и реализа-
цията на българското представяне.

По време на прегледа като постижение на България 
бе отбелязано, че в областта на ядрената безопасност 
страната ни е постигнала изпълнение на редица техни-
чески мерки с цел повишаване на безопасността, както 
преди, така и след аварията във Фукушима. Извършено 
е актуализиране на аварийните планове, реализирани 

са подобрения в областта на културата на безопасност. 
С положителен знак бе отчетен и фактът, че не са възник-
вали значими от гледна точка на безопасността събития 
в българските ядрени съоръжения след последния пре-
глед на националните доклади от 2011 г.

В доклада бяха посочени и предизвикателствата, сто-
ящи на дневен ред пред АЯР и атомната централа: про-
дължаване ефективното и своевременно изпълнение на 
набелязаните мерки от Националния план за действие 
след проведените стрес-тестове; лицензиране и изпъл-
нение на стъпките от проекта за изграждане на нова 
ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“; на-
временно реализиране на всички планирани дейности, 
свързани с удължаването на проектния ресурс на 5 блок 
на АЕЦ „Козлодуй“; повишаване на топлинната мощност 
на двата блока; изпълнение на Плана за действие след 
мисията IRRS и планираната последваща мисия OSART 
през 2014 г.

Българската атомна централа бе 
представена от данаил Христов – 
главен експерт “Реакторно-физични 
анализи”, и от димитър лазаров – фи-
зик-контролиращ. двамата колеги из-
несоха доклади и запознаха професи-
оналната общност с опита на АЕЦ “Коз-
лодуй” в две области – пресмятанията 
на подкритичност при транспорт и 
съхранение на ядрено гориво и проце-
дурата за физически пуск на реактора 
след спирането му в рамките на горив-
ната кампания.
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Акцент
Нов мениджърски екип оглави 
АЕЦ “Козлодуй” за един ден

за шести пореден път атомната централа предостави 
възможност на младежи да заемат, макар и за кратко, 
висши управленски постове в дружеството и да работят 
рамо до рамо с титулярите на съответните длъжности. 

Пред предизвикателството да бъде изпълнителен 
директор на АЕЦ се изправи единадесетокласникът от 
Професионалната гимназия Александър Христов. Пос-
тът заместник изпълнителен директор бе поверен на 
димитър Каменов от 9 клас на Езиковата гимназия. оста-
налите участници в инициативата бяха временно назна-
чени на следните ръководни позиции:

 Илиан Пасков (ПГЯЕ “Игор Курчатов”) – директор на 
дирекция “Производство”;

 Карина Смирнова (ЕГ “йоан Екзарх”) – директор на ди-
рекция “Безопасност и качество”;

 Марио Иванов (ПГЯЕ “Игор Курчатов”) – директор на 
дирекция “Икономика и финанси”;

 звезделин томов (ПГЯЕ “Игор Курчатов”) – директор 
на дирекция “Развитие и модернизации”;

 Александър димчовски (ПГЯЕ “Игор Курчатов”) – гла-
вен инженер на Електропроизводство – 2;

 Инка Маринова (ПГЯЕ “Игор Курчатов”) – ръководи-
тел-управление “Администрация и контрол”;

Нов ръководен екип на средна възраст 18 години оглави АЕЦ на 12 март. Със симпатична неувереност, но и 
с искрено вълнение и с много желание да се докоснат до дейността на висшия мениджмънт на най-голямото 
електропроизводствено предприятие в страната, осем ученици от Професионална гимназия по ядрена енер-
гетика “Игор Курчатов” (Козлодуй) и четирима възпитаници на Езикова гимназия “йоан Екзарх” (Враца) взеха 
участие в инициативата “Мениджър за един ден”. 

 Станислава Борисова (ЕГ “йоан Екзарх”) – ръководи-
тел-управление “Сигурност”;

 Александър топалов (ЕГ “йоан Екзарх”) – ръководи-
тел-управление “Инвестиции”;

 Георги Петлешков (ПГЯЕ “Игор Курчатов”) – ръково-
дител-управление “Правно”;

 Паола дикова (ПГЯЕ “Игор Курчатов”) – ръководител-
управление “търговско”.

Работният ден на младите мениджъри започна със 
среща с ръководния екип на “АЕЦ Козлодуй” ЕАд, по 
време на която получиха договори за временно упра-
вление и длъжностни характеристики. В обръщението 
си към новоназначените си колеги изпълнителният ди-
ректор на дружеството Иван Генов подчерта: “Искам да 
ви пожелая един много интересен и успешен ден. Макар 
това да е първият ви ден в централата, надявам се той да 
не е последен. Всичко зависи от вас!”

Всеки от младежите зае определената му длъжност и 
на практика видя какъв е работният ритъм на неговия 
„наставник”, какви познания изисква дейността му и 
колко важни и отговорни решения трябва да взема той. 
Мениджърите за един ден се включиха и в изпълнение-
то на реални задачи. Част от тях участваха в подписва-
нето на договор между атомната централа и френската 
компания AREVA за техническо обслужване на системи 
и оборудване, инсталирани на различни съоръжения в 
българската АЕЦ.

В рамките на програмата на този специален ден всич-
ки ученици се запознаха и с производствения процес в 
АЕЦ – те посетиха командната и машинната зала на пети 
енергоблок и научиха повече за генерирането на елек-
тричество от ядрени реактори. След това младежите 
участваха във фокус група, по време на която обобщиха 
впечатленията си от инициативата и направиха предло-
жения как тя би могла да стане още по-полезна занапред. 
По време на дискусията учениците споделиха, че са до-
волни от доброто отношение към тях. Като добри прак-
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тики от деня в АЕЦ младежите изтъкнаха това, че са били 
възприети като равноправни личности от експертите, с 
които са работили, че са получили много и разнообраз-
на информация на достъпен и разбираем език, а също и 
факта, че са имали възможност реално да се включат в 
ежедневните дейности на съответното звено.

С шестото си поредно участие в националната инициа-
тива “Мениджър за един ден” АЕЦ “Козлодуй” отново до-
каза, че има специален ангажимент към младите хора и 
че се стреми към изграждане и поддържане на ефектив-
но партньорство с образователната система в страната.

Хроника

доГоВоР МЕЖду “АРЕВА” И АЕЦ “Козлодуй”
ническо обслужване на системи и оборудване – произ-
ведени, доставени и инсталирани от фирми AREVA NP 
Gmbh и SIEMENS AG на 5 и 6 блок, оРу и БПС”.

от страна на атомната централа договора подписа 
Иван Генов, изпълнителен директор, а от името на “АРЕ-
ВА” подпис положи Матиас Крел, директор експортна 
дейност, електрически системи и КИП и А.

Иван Генов подчерта, че АЕЦ “Козлодуй” има дългого-
дишна история на успешно сътрудничество с “АРЕВА”, 
която започва с модернизациите на 5 и 6 блок. Матиас 
Крел каза: “Ние сме горди с нашите добри отношения. 
доволни сме, че сме в Козлодуй. това е отличен пример 
за добри отношения и за отлично изпълнение на дей-
ностите по поддръжката”. 

На срещата от българска страна присъстваха Емилиян 
Едрев, директор “Производство”, Сийка Пенкова, дирек-
тор “Икономика и финанси”, и Красимира Каменова, ръ-
ководител на управление “търговско”. те бяха съпрово-
дени и от своите млади колеги – учениците мениджъри, 
които в този ден работиха за атомната централа.

На 12 март АЕЦ “Козлодуй” подписа договор с френс-
ката компания “АРЕВА”. Предметът на договора е: “тех-
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СтАЖАНтСКИ ПРоГРАМИ ПРоВоКИРАХА ИНтЕРЕС у СтудЕНтИтЕ 

На 9 април за пореден път атомната централа се вклю-
чи в изложението “Стажове 2014”, организирано от тех-
нически университет – София. На щанда на АЕЦ “Козло-
дуй” се спряха десетки студенти, за да получат информа-
ция „от първа ръка”. Експертите по подбор на персонала 
Снежа Кръстева и Цветина Михайлова през целия ден 
отговаряха на младежите, които проявиха интерес към 
провеждане на стаж в единствената българска атомна 
централа. 

основното внимание на младите хора бе насочено към 
възможностите, които АЕЦ предоставя за платени стажо-
ве. завършващите бакалавърска и магистърска степен 
на специалностите “Електроенергетика и електрообза-
веждане”, “Ядрена топлоенергетика”, “топлотехника”, 
“Автоматика, информационна и управляваща техника” и 
“Хидравлична и пневматична техника” проявиха засилен 
интерес към условията за започване на работа в друже-
ството. 

С участието си в кариерния форум АЕЦ “Козлодуй” още 

веднъж потвърди трайния си ангажимент към развитие-
то на бъдещите професионалисти в ядрената енергетика.

АЕЦ “Козлодуй” ПРодЪлЖАВА СЪтРудНИЧЕСтВото СИ С “ШКодА JS A.S.” 
На 10 април в атомната централа официално бе про-

дължен срокът на Споразумението за сътрудничест-
во между “АЕЦ Козлодуй” ЕАд и компания “Шкода JS 
a.s.”. Сътрудничеството, започнало преди една година, 
включва обмяна на опит в областта на модернизацията 
и реконструкцията на блокове с реактори от типа ВВЕР-
1000, временното съхранение на отработено ядрено го-
риво и радиоактивни отпадъци, техническото обслужва-
не и ремонта, изготвянето на анализи и експертни оцен-
ки, обмяната на научен и технически опит. 

Под документа сложиха подписите си Франтишек 
Кръчeк, директор на направление “обслужване на АЕЦ” 
в чешката компания, и Иван Генов, изпълнителен дирек-
тор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАд.

САНИтАРНАтА дРуЖИНА НА АтоМНАтА ЦЕНтРАлА уЧАСтВА В уЧЕНИЕ
Санитарната дружина на АЕЦ “Козлодуй” се включи 

в съвместно учение с команди от областно управле-
ние “Пожарна безопасност и защита на населението” 
(ПБзН) в Монтана. Целта на учението бе да се прове-
ри готовността за действие на силите за реагиране и 
санитарната дружина в обстановка, близка до реална 
аварийна ситуация. На 15 април на тренировъчната 
площадка на Националния учебен център на Главна 
дирекция ПБзН-МВР в Монтана бе симулирана обста-
новка, възникнала след “земетресение” с магнитут 8,1 
по скалата на Рихтер във Вранча – Румъния, и послед-
вала “авария” в химически завод с изтичане на амоняк 
в атмосферата.
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дЕлЕГАЦИЯ от РуМЪНИЯ НА РАБотНо ПоСЕЩЕНИЕ В АЕЦ “Козлодуй”

На 29 април в АЕЦ “Козлодуй” пристигна на работно 
посещение делегация от съседна Румъния. тя бе водена 
от председателя на окръжния съвет на окръг долж йон 
Приотясъ и включваше кметове на близки населени мес-
та – Крайова, Бекет, Кълъраш, Раст, дабулени и др. Вклю-
чени бяха и представители на различни държавни ин-
ституции – държавен ветеринарен контрол, инспекция 
по опазване на околната среда на Република Румъния и 
др.

областният управител на област Враца Венцислав Ва-
силев и изпълнителният директор на АЕЦ “Козлодуй” 
Иван Генов посрещнаха гостите и ги приветстваха в Ин-
формационния център на атомната централа.

основна тема на срещата бяха плановете за изгражда-
не на нова ядрена мощност и подготовката за обществе-
но обсъждане в Република Румъния на доклада за оцен-
ка на въздействието върху околната среда.

“Аз се надявам, че ще продължим да си сътрудничим 
и за бъдещото развитие на ядрената енергетика чрез 
изграждането на нови ядрени мощности” – каза Иван Ге-
нов в своето приветствие. той подчерта, че Румъния и 
България са едни гърди напред пред всички страни в ре-
гиона, които планират да изграждат ядрени мощности.

Гостите посетиха работещия шести енергоблок и ма-
шинна зала, за да се запознаят с основните принципи на 
работа в ядрената централа.

учението показа добрата подготовка и изградените 
умения за спасителни действия на санитарната дружи-

на на атомната централа, на алпинистите и на професи-
оналните спасители.

визити

БРИтАНСКА дЕлЕГАЦИЯ В АЕЦ “Козлодуй”
Британският министър на енергетиката и климатич-

ните промени баронеса Сандип Върма, придружена от 
посланика на Кралство Великобритания в България Не-
гово Превъзходителство джонатан Алън, посети АЕЦ 
“Козлодуй” на 4 март. В делегацията бяха включени също 
експерти от британския департамент по търговия и ин-

вестиции (UKTI) и специалисти от водещи компании от 
ядрената енергетика и газовата индустрия на обедине-
ното кралство.

В Информационния център на българската АЕЦ гости-
те бяха посрещнати от изпълнителния директор Иван 
Генов, който подчерта, че през 2014 година дружеството 
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ФРЕНСКИ ФИРМИ С ИНтЕРЕС КЪМ БЪлГАРСКАтА АЕЦ

Негово Превъзходителство Ксавие лапер дьо Кабан, 
посланик на република Франция в България, бе на посе-
щение в АЕЦ “Козлодуй” на 9 април. Посланикът бе при-
дружен от Марк дьобелс, директор на икономическата 
мисия Юбифранс* за България, и от представители на 
френските бизнес среди.

делегацията включваше представители на повече от 
20 фирми. те бяха приветствани от Иван Генов, изпълни-
телен директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАд. той отбеляза, че 
срещата е израз на добрите делови контакти на френски 
фирми от ядрената промишленост с първата и най-голя-
ма в Югоизточна Европа атомна централа. В словото си 

Н. Пр. Ксавие лапер дьо Кабан подчерта, че удължава-
нето на срока на експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ 
“Козлодуй” е важен проект не само за България, но и за 
Франция, където ядрената енергетика е много значим 
енергиен отрасъл. 

По време на визитата гостите се срещнаха и с водещи 
експерти от българската атомна централа и дискутираха 
конкретни въпроси за настоящото и бъдещото професи-
онално сътрудничество.

делегацията от Франция разгледа и командната и ма-
шинната зала на 1000-мегаватовия  пети енергоблок.

*Икономическата мисия ЮБИФРАНС при посолството на Франция в България е част от структурата на френската агенция 
ЮБИФРАНС, която подпомага международното развитие на френските компании чрез мрежа от офиси в 60 държави. Мисията 
подкрепя проектите на френските компании за навлизане на българския пазар и улеснява търговските взаимоотношения между 
фирмите от двете страни. 

отбелязва своята 40-годишнина. “за АЕЦ “Козлодуй” – най-
голямата атомна централа в региона, сега тече година, в 
която се срещат миналото, настоящето и, надявам се, дъл-
готрайното бъдеще на българската ядрена енергетика”, 
каза Иван Генов. 

В изказването си баронеса Върма изтъкна силните стра-
ни на Великобритания – пионери и в експлоатацията, и в 
извеждането на ядрени съоръжения, и изрази надежда за 
продължаване на доброто сътрудничество между българ-
ските и британските ядрени компании. 

делегацията от Великобритания посети командната и 
машинната зала на работещия 1000-мегаватов шести блок.

По повод предстоящата през септември т.г. 40-годиш-
нина от откриването на АЕЦ “Козлодуй” – първата атомна 
централа в Югоизточна Европа, министър Върма връчи 
почетен плакет. По време на официалния обяд тя подари 
и голяма торта със специален надпис, посветен на годиш-
нината. По-късно баронеса Върма се срещна с представи-
тели на сдружение “Жените в ядрената индустрия – Бълга-
рия” и на Българското ядрено дружество.
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Култура

НоВА тЕАтРАлНА ПоСтАНоВКА
Пред препълнена зала на 14 април в дома на енер-

гетика бе представена предпремиерата на  театралния 
спектакъл “Паника в хотела”. Режисьорът Бойко Илиев, 
който от години работи успешно със самодейците от 
театралния състав към дома, подготви своята поредна 
постановка, залагайки отново на техния актьорски опит. 

Комедията от джон Мърей и Алън Борез предизвика 
усмивките на всички присъстващи и постави на внима-
нието им комичните неудачи на хората, посветени на 
изкуството. зрителите се убедиха, че често границата 
между желаното и реалността е незабележима. Пиеса-
та, изиграна сякаш на един дъх, впечатли с динамиката, 
с прекрасно пресъздадените образи, с преплитането 
на изкуство и действителност и с непредсказуемостта 
на взаимоотношенията между героите. В тях се въплъ-
тиха познати за козлодуйската публика актьори – Васко 
Петров, Валерия Кашева, даниела Георгиева, Ивайло 

Куляшки, даниела Калчева, Яни Абаров, Сталин Мана-
сиев, огнян Петров, Емил Няголов, йоанна Манолова, 
Виолина Циковска и Михаил Войков. Своя дебют на коз-
лодуйска сцена направи димитър лъжов, чиято изява се 
вписа умело сред играта на останалите самодейци. Ап-
лодисментите и поздравленията бяха за всички – с бла-
годарност за приятните изживявания и с признателност 
за таланта и себеотдаването им на сцената.

НА 28 АПРИл ПРИКАзНИ БАГРИ И ВЪлШЕБНИ ГЕРоИ зАВлАдЯХА доМА НА ЕНЕРГЕтИКА
Годишна изложба на Студиото по изобразително 

изкуство
Весели цветове и развълнувани деца изпълниха фоа-

йето на дома на енергетика по време на откриването на 
годишната изложба на Студиото по изобразително изку-
ство с преподавател Мирослава Каменовска.

В експозицията със свои творби участваха 17 от 22-та 
възпитаници на Студиото.

Мирослава Каменовска поздрави своите ученици и им 
пожела много успехи. тя сподели: “В Студиото се обуча-
ват деца на възраст от 4 до 19 години. Независимо дали 
рисуват отскоро или от няколко години, всички те влагат 

в това свое занимание много старание. учим, често и под 
формата на игра, различни техники, работим по разно-
образни теми, в зависимост от сезоните, от празничния 
календар, от желанията и настроенията на децата. от 
сърце им желая да бъдат все така емоционални и работ-
ливи и тогава добрите резултати ще бъдат налице.”

тематично изложбата на Студиото по изобразително 
изкуство беше своеобразен вход към вълшебния свят 
на Палечка. В много от картините на малките художници 
бяха представени моменти от популярната приказка, ко-
ято по-късно същата вечер публиката видя в зрителната 
зала на дома.
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Премиера на детското Театрално училище
Малките актьори от театралното училище към дома 

на енергетика, режисирани от Малинка Ганчева, пред-
ставиха премиерно спектакъла “Палечка” по мотиви от 
едноименната приказка на Ханс Кристиан Андерсен.

С познатата история се забавляваха и малчуганите, и 
техните родители. Илена Чукова се превъплъти в роля-
та на Палечка. След поредица от премеждия тя успя да 
се спаси и да намери своя елф Кристиан – пазителя на 
цветята. отлично се справиха с ролите си всички малки 
артисти: Мария златанова, Ралица Стайкова, дарина ли-

ПРоВЕдЕ СЕ тРАдИЦИоННИЯт ПоХод По СлуЧАй 8 МАРт
На 8 март се проведе 37-ят традиционен женски поход 

по случай Международния ден на жената. Идеята е да 
участват само жени членки на секцията, работещи или 
работили в атомната централа. В похода обаче не липс-
ваше и мъжко присъствие...

Събитието се провежда всяка година, като всеки път 
има различна тема. тазгодишното мото бе “Жените по 
света”. Целта на този надслов бе да се отдаде почит на 
различните националности, обичаи и традиционно об-
лекло на дамите в различните краища на света. 

лошото време разочарова желаещите да изкачат връх 
Руен, но въпреки това една група от около 10 човека 

лова, деница Горанова, димитринка димитрова, Ани Ге-
надиева, Ния Иванова, Василена Гавраилова, Константин 
Петков, любомир Георгиев и Ангел Станков.

След като лампите в залата светнаха, зрителите бурно 
аплодираха участниците за прекрасното пресъздаване 
на Андерсеновата приказка.

Режисьорът Малинка Ганчева сподели, че заслугата за 
чудесното представление е обща: “Аз съм доволна, че 
животът ме срещна именно с децата от Козлодуй и че 
всички от атомната централа помагат талантливите деца 
наистина да имат изяви и да намират себе си.”

Спорт
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тръгна към върха, а друга - към хижа „осогово”. те на-
правиха приблизително тричасов преход. за празнична-
та вечер имаше богата програма с много песни, танци, 
игри и награди. Вечерта започна с подарък за всяка жена 
от местен дърворезбар – сърце в кутийка и стих за всяка 

отБоРЪт По КАНАдСКА БоРБА отНоВо СЪС СИлНо ПРЕдСтАВЯНЕ
за пореден път отлично се представиха състезателите по канадска борба от от-

бора на АЕЦ “Козлодуй” по време на участието си в републиканския шампионат в 
Созопол от 21 до 23 март. В състезанието премериха сили 250 състезатели от 24 
клуба. 

В категорията до 110 кг Иван Младенов бе най-добрият. Николай Иванов заслу-
жи бронз в категория до 80 кг – лява ръка. Със същото отличие се завърна Иво 
Спасков, който зае трето място в категория ‘’Гранд мастър’’ абсолютна, лява ръка. 
Бронз спечели и Пламен Иванов до 80 кг – дясна ръка. С четвърти и пети места на 
лява и дясна ръка се завърнаха любен Иванов, Влади Младенов, Стилиан Георгиев 
и Борислав Борисов. 

Всички тези постижения наредиха тима на АЕЦ на престижното пето място в от-
борната надпревара.

отлИЧНо КлАСИРАНЕ НА МЕЖдуНАРодЕН ШАМПИоНАт
С четири медала се завърнаха представителите на атом-
ната централа от проведения в Русе от 4 до 6 април по-
следен кръг от зимния шампионат “Electric Balkans Open 
2013/2014” за радиоуправляеми ON ROAD автомодели 
в зала. 

В надпреварата взеха участие 45 състезатели от цялата 
страна и два отбора от Румъния. Във финала “Beginner” 
първа се класира Екатерина Валериева, а трети остана 
Кристиян терчев. На второ място във финала “Team” се 
нареди тандемът Марио Вутов – тони Янчев, а във фина-
ла “Touring” Марио Вутов стана трети. 

добре се представиха и Константин Кършийски – чет-
върти в “Beginner”, и тони Янчев – пети в “Super Stock”.

МлАдИтЕ дЖудИСтИ С НоВИ ПоСтИЖЕНИЯ
На 8 и 9 март в залата на Националната спортна академия се 

проведоха държавните лични шампионати по джудо за моми-
чета и момчета и за мъже и жени до 23 години. Младите таланти 
от секция “джудо” към Клуба за физкултура, спорт и туризъм 
“Първа атомна” се представиха отлично. Месец след спечелва-
нето на републиканска титла при младежите Валентин Алипиев 
дублира постижението си и при мъжете до 23 години, ставайки 
шампион на България за втори път през тази година. При девой-
ките Магдалена Рангелова зае трето място в категория 63 кг., 
като на полуфинала победи съотборничката си Ралица Коева. 
В дебюта си на национално състезание Ирина Железарска спе-
чели бронзов медал при момичетата до 10 години. успешно бе 
представянето и на Михаил драганов, който остана седми при 
27-килограмовите момчета, и на Никита Иванова и Марта Ива-
нова, които се класираха девети в категориите си.

Специална награда получи Екатерина Валериева, коя-
то през новия сезон на шампионата 2014/2015 ще стар-
тира в по-горен клас.

дама. Част от програмата бе танц „ламбада”, предвари-
телно подготвен с треньор и сценични рокли за случая.

Всички участници в похода се завърнаха заредени с 
положителна енергия и готови да покорят нови върхове 
както в личен, така и в професионален план. 
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Хоризонти

одоБРЕНИЕ НА ПлоЩАдКА зА КИтАйСКА ЦЕНтРАлА С РЕАКтоРИ AP1000
Площадката “Ксюдабао” (Xudabao) в китайската про-

винция ляонин е одобрена за изграждането на първите 
два от шестте планирани блока с реактори AP1000.

Китайският Национален административен орган за яд-
рена безопасност (NNSA) съобщи, че е одобрил избора 
на площадка за блокове 1 и 2 на АЕЦ “Ксюдабао”. той за-
яви, че площадката удовлетворява нормативните изис-
квания за ядрена безопасност.

Площадката на бъдещата АЕЦ “Ксюдабао” се намира в 
Синчен, на остров Хулу, в североизточната част на край-
брежната провинция ляонин. Първият етап на проекта 
ще включва два реактора AP1000, но още четири такива 
блока са планирани за същата площадка.

Подготовката започна през ноември 2010 г. Нацио-
налната комисия за развитие и реформи даде своето 
одобрение за проекта през януари 2011 г. Въпреки това, 
след аварията във Фукушима, китайските власти спряха 
процеса за одобряване на нови централи. АЕЦ “Ксюда-
бао” все още се нуждае от лиценз за строителство, изда-
ден от държавния съвет.

Производството на стоманените хермозони за пър-
вите два блока на АЕЦ “Ксюдабао” бе стартирано през 

юли 2013 г. от Shandong Nuclear Power Equipment 
Manufacturing Co.

Liaoning Nuclear Power Company, дъщерна компания 
на Китайската национална ядрена корпорация (CNNC), 
е мажоритарен собственик на централата, като делът 
на China Datang е 20%, а на държавната корпорация за 
развитие и инвестиции – 10%. Главен изпълнител е China 
Nuclear Power Engineering.  

Източник: World Nuclear News

АРМЕНИЯ АКтИВИзИРА РАБотАтА По ПРоЕКтА зА СтРоИтЕлСтВо НА 
НоВ ЯдРЕН ЕНЕРГоБлоК

Армения има намерение заедно с удължаването на 
срока на експлоатация на действащия енергоблок на 
Арменската АЕЦ да активизира работите по проекта за 
строителството на нов ядрен енергоблок.

Срокът на експлоатация на втори енергоблок на Ар-
менската АЕЦ изтича през септември 2016 г. “Като взе-
мем под внимание обстоятелството, че свършва проект-
ният срок за експлоатация на действащия енергоблок в 
Арменската АЕЦ, правителството е одобрило програма 
за неговото удължаване”, се уточнява в правителствено 
съобщение от 27 март.

На Министерството на финансите на Армения е възло-
жено до 1 май на настоящата година “да се предприемат 
мерки за подписване на споразумение” между правител-
ствата на Армения и Русия за привличане на кредит за 
реализиране на програмата.

Източник: Nuclear.Ru





Редакционен екип:
димитър лъжов
Маргарита Каменова
Красимира Кузманова
Валентина лазарова
Евелина тодорова
димитър Нанов
Петя Башлиева
Искра Владимирова

Снимки:
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