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Веселин Николов,
ръководител-сектор 

”Експлоатационен опит и 
показатели за самооценка“

показатели за мониторинг на про-
цеси и дейности в АЕЦ “Козлодуй” 
съществуват още от създаването 
на централата, но както във всяко 
производствено предприятие, по 
това време са следени и отчитани 
основно финансови и производ-
ствени резултати (количество про-
изведена електроенергия, приходи 
от продажби и др.). подобен подход 
е широко прилаган в световен ас-
пект, както показва и изследването 
на двама професори от Харвард – 
робърт Каплан и дейвид нортън, 
проведено през 1980 г. в редица 
компании. Те установяват, че компа-
ниите са прекалено силно обвърза-
ни с финансови показатели, като за 
сметка на краткосрочното им подо-

бряване се съкращават разходи за 
обучение, маркетинг и обслужване 
на клиентите, което впоследствие 
се отразява пагубно на общото фи-
нансово състояние. В резултат на из-
следването професорите разработ-
ват балансирана система, въведена 
в по-големите компании в света в 
периода 1980 – 1990 г., и прилагана 
и понастоящем, която позволява да 
се интегрират финансовите и нефи-
нансовите показатели.

В ядрената енергетика необхо-
димостта от дефиниране на пока-
затели за оценка на специфичните 
дейности и цели възниква след ава-
рията в АЕЦ “чернобил” през 1986 г. 
през 1989 г. Световната асоциация 
на ядрените оператори (WANO) въ-

Тема на броя

Система от 
показатели в АЕЦ 
”Козлодуй”
”Ако не можеш да измериш – не можеш да управляваш.”
робърт Каплан, дейвид нортън

Системата от показатели за самооценка на управлението на “АЕЦ Козлодуй” 
ЕАд е част от управленската система за оценка и контрол. чрез директно 
измерване на взаимосвързани индикатори по отношение на цели, мерки, 
инициативи и задачи, описващи в съвкупност стратегията на дружеството и 
начините за нейното реализиране, се получава косвена оценка на ефектив-
ността на управлението. при правилна конфигурация системата е основен 
инструментариум за планиране, наблюдение и оценка на изпълнението на 
стратегическите цели на дружеството.
основната идея, залегнала в системата от показатели, е чрез наблюдението 
на величини, имащи количествени характеристики и ясно определени кри-
терии за оценка, да се извърши оценка на състоянието на стратегическите 
области от дейността на централата и изпълнението на поставените цели. 
показателите представляват трансформация на целите от словесна в число-
ва форма, което е необходимо за управление на отделните процеси.
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вежда осем основни показателя, из-
ползвани за сравнение на отделните 
централи: “Коефициент на готовност 
за използване на инсталираната 
мощност”; “непланово автоматично 
задействане на аварийната защита”; 
“Колективно дозово натоварване”; 
“Трудов травматизъм” и др. Към 
момента показателите, които се на-
блюдават от WANO, са дванадесет.

през 2001 г. Международната 
агенция по атомна енергия (МААЕ) 
публикува техническия документ 
TECDOC – 1141 “Operational safety 
performance indicators for nuclear 
power plants”, в който са дадени ос-
новни насоки за развитието на сис-
темите от показатели за атомните 
централи. документът поставя ак-
цент върху три основни атрибута на 
безопасността при работата на цен-
тралите: “нормална експлоатация”; 
“Експлоатация с ниско ниво на риск” 
и “положително/проактивно отно-
шение към безопасността”.

първоначалният вариант на сис-

темата от показатели за самооценка 
на “АЕЦ Козлодуй” ЕАд е въведен в 
действие през 2003 г. и функционира 
до 2008 г. паралелно с тази система 
функционират и отделни системи в 
Еп-1 и Еп-2, основани на TECDOC – 
1141. 

Съвременният вариант на систе-
мата е разработен от специалисти от 
АЕЦ “Козлодуй” през 2009 г. Тя обе-
динява в себе си следните области: 
“основни процеси и дейности по 
производство и осигуряване на без-
опасността”; “Финанси”; “обучение”; 
“човешки ресурси” и “отношение 
на обществеността”. Базата данни, 
обслужваща системата, е въведена 
в действие през 2011 г. и е достъпна 
чрез вътрешната информационна 
система на атомната централа.

Системата от показатели има йе-
рархична структура (фиг. 1). първо-
то ниво са конкретни показатели, 
които могат да бъдат описани, из-
мерени и оценени. при определя-
нето им е отчетена спецификата 

на дейността в АЕЦ ”Козлодуй“, на-
трупаният опит при развитието на 
системата, както и опитът на други 
атомни централи. за всеки показа-
тел се определят гранични и целеви 
стойности (план), които са основа за 
оценка на изпълнението. на базата 
на граничните и целеви стойности 
се дефинират възможните състоя-
ния на показателя: “незадоволител-
но” (на графиката, фиг. 2, визуализи-
ран в червен цвят); “изискващ по-
добрение” (в жълт цвят), “добро” (в 
бял цвят);  “отлично” (в зелен цвят). 
за показателите от по-горните нива 
се извършва качествена оценка, 
тъй като те не могат да бъдат пря-
ко измерени. Тяхното числово из-
ражение в системата представлява 
оценка за степента на изпълнение 
на поставените цели и задачи.

 оценката на показателите от 
всички нива в системата се предста-
вя в цели числа, наречени индекси, в 
интервала от 0 до 100 (фиг. 2). оцен-
ката за качествените показатели се 

Фиг. 1 Структура на системата от показатели
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формира като сума от произведе-
нията на индекса на показателите 
от по-долното ниво и тегловните им 
коефициенти, отчитащи влиянието 
върху горното ниво.

Към края на 2012 г. в системата се 
отчитат 121 конкретни показателя и 
46 показателя на по-високите нива. 
приема се, че за компании в добро 
състояние една добре конфигурира-

на система с правилно определени 
цели за конкретните показатели би 
трябвало да бъде преимуществено 
оцветена в “бяло”, т.е. всички пока-
затели са в така наречената “работ-
на зона” или в “добро” състояние. 

отчет и анализ на показатели-
те в системата се извършва всяко 
тримесечие и за година. при ана-
лизите се определят коригиращи 
мероприятия за отстраняване на 
идентифицирани недостатъци. от-
четите се разглеждат и приемат на 
специализирани технически съве-
ти и се утвърждават от изпълнител-
ния директор на “АЕЦ Козлодуй” 
ЕАд. изпълнението на приетите 
коригиращи мероприятия се въз-
лага и проследява чрез информа-
ционната система “организация на 
експлоатационната дейност”. чрез 
системата от показатели ръковод-
ството на АЕЦ може да оценява 
състоянието на централата, срав-
нявайки действителното състояние 
с планираното.

Фиг. 2 пример: отчетни резултати на конкретен показател по тримесечия
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на 12 февруари 2013 г., между ”АЕЦ Козлодуй” ЕАд и 
зАо ”русатом Сервис”* – русия, бе сключен договор за 
доставка на нов статор и за извършване на реконструк-
ция на ротора на турбогенератора на шести енергоблок 
на българската атомна централа. договорът бе подпи-
сан от изпълнителния директор на ”АЕЦ Козлодуй” ЕАд 
Валентин николов и от генералния директор на зАо ”ру-
сатом Сервис” Михаил Концерев. 

новият статор ще бъде с повишена електрическа мощ-

ност от 1100 МW – със 100 МW над мощността на сега 
работещия. дейностите ще бъдат изпълнени през 2014 г. 
и са поредна стъпка за постигане на заложените от ”АЕЦ 
Козлодуй” ЕАд стратегически цели за удължаване на 
срока на експлоатация на хилядамегаватовите блокове 
на атомната централа и за повишаване на топлинната 
им мощност до 104%, което ще доведе до допълнително 
производство на електроенергия.

на фокус

АЕЦ подписа 
договор за доставка 
на ново оборудване

*ЗАО ”Русатом Сервис” е дъщерна компания на държавната корпорация ”Росатом” за централизирано осъществяване на сер-
визни услуги от страна на предприятия от руската атомна промишленост за чуждестранни АЕЦ. Акционери в компанията са 
руски дружества, притежаващи голям опит и компетенции за предоставяне на услуги на атомни централи, оборудвани с водо-
водни енергийни реактори (ВВЕР), каквито са реакторите в АЕЦ ”Козлодуй”. 
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Акценти

нАд ЕднА ТрЕТА оТ ЕлЕКТроЕнЕрГияТА В СТрАнАТА – оТ АЕЦ

през 2012 г. АЕЦ “Козлодуй” произведе 15  785  217 
MWh електроенергия, при спазване на всички изисква-
ния за безопасна експлоатация на 5 и 6 блок. Това е едно 
от най-високите производствени постижения на двата 
1000-мегаватови блока досега.

планът за електропроизводство на дружеството за 2012 г. 
бе достигнат на 27 декември, когато бе регистрирано ко-
личеството от 15 554 840 MWh. В края на годината бе отче-
тено 101.5% изпълнение на производствения план.

С електроенергията, генерирана от ядрените мощности 
на АЕЦ “Козлодуй”, атомната централа осигури 33.6%, или 
над една трета от националното производство за 2012 г. 

АЕЦ ”Козлодуй” СЕ рАздЕли С ТрЕТи и чЕТВЪрТи БлоК

Командната зала на четвърти енергоблок през 2005 г.

на 25 февруари 2013 г. Агенцията за ядрено регулира-
не издаде лицензии на държавно предприятие ”радио-
активни отпадъци” (дп ”рАо”) за експлоатация на трети 
и четвърти блок на АЕЦ ”Козлодуй” като съоръжения 
за управление на радиоактивни отпадъци (рАо), които 
подлежат на извеждане от експлоатация. прекратени 

бяха лицензиите на ”АЕЦ Козлодуй” ЕАд за експлоатация 
на двата блока в експлоатационен режим – състояние “Е” 
(без производство на електро- и/или топлинна енергия 
със съхранение на отработеното ядрено гориво в при-
реакторния басейн).

лицензиите на дп ”рАо” са издадени и във връзка с 
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ГодишнА рАБоТнА СрЕщА С журнАлиСТи

Валентин николов, изпълнителен директор на “АЕЦ 
Козлодуй” ЕАд, представи основните постижения на 
атомната електроцентрала през 2012 г. на годишна ра-
ботна среща с представители на българските медии. Той 
запозна журналистите с мисията, ценностите и основ-
ните приоритети в управлението на дружеството, като 
акцентира върху главната цел – безопасно, ефективно и 
екологично чисто електропроизводство при гарантира-
но качество на доставките, в съответствие с национал-
ните и международните норми. успешното провеждане 
на стрес тестовете и на мисията OSART на Международ-
ната агенция по атомна енергия, високото ниво на без-
опасността и отличните производствени и финансови 
резултати бяха откроени като по-важни в работата през 
изминалата година. отбелязани бяха и проектите, реа-
лизацията на които е приоритет за атомната централа – 
продължаването на срока на експлоатация на 5 и 6 блок, 
оптимизирането на производството чрез повишаване 
на топлинната мощност на блоковете до 104% и изграж-
дане на нова ядрена мощност.

В работната среща от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАд 
участваха и Владимир уручев – заместник-председател 

на Съвета на директорите на дружеството, двамата за-
местник изпълнителни директори Александър николов 
и Мария илиева, Калин Стануков – административен 
главен секретар, и Стефка петрова – ръководител на 
управление “Администрация и контрол”. дъщерната 
компания на атомната централа – ”АЕЦ Козлодуй – нови 
мощности“ ЕАд, бе представена от любен Маринов – из-
пълнителен директор, и Красимира пищухина – дирек-
тор ”планиране и администриране на проекта“. любен 
Маринов запозна участниците в срещата със статуса на 
предпроектните проучвания, които се изпълняват в от-
говор на правителственото решение по принцип за из-
граждане на нови генериращи мощности на площадката 
на АЕЦ ”Козлодуй“.

над 50 журналисти участваха в работната среща, коя-
то бе проведена на 1 февруари 2013 г. в поК “ледени-
ка” край Враца. за интереса към проявата е показателен 
фактът, че имаше представители на водещи български 
медии като БТА, Бнр, БнТ, ТВ7, нова ТВ, bTV, в. “Труд”, 
в. “24 часа”, в. “Стандарт”, в. “Монитор”, в. “прЕСА”, сп. 
“Ютилитис” и др., както и на редица регионални медии 
от Враца, Видин и Козлодуй.

решение на Министерския съвет № 1038 от 19.12.2012 г., 
с което двата блока бяха обявени за съоръжения за уп-
равление на рАо. Със същото решение те, заедно с необ-
ходимото движимо и недвижимо имущество, бяха пре-
доставени за управление на държавното предприятие.

Втората двойка 440-мегаватови енергийни блокове на 
АЕЦ ”Козлодуй” бяха спрени на 31.12.2006 г. във връзка 

с ангажиментите, поети от България по повод присъеди-
няването на страната към Европейския съюз. Това стана 
преди изтичане на проектно предвидения им ресурс от 
30 горивни кампании. Трети блок бе в 22-та си горив-
на кампания и за годините на експлоатация генерира 
68 703  260 MWh електроенергия, а четвърти блок – в 
21-ва горивна кампания, и произведе 66 711 966 MWh.
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Стажантите, които участват в проект “ново начало – от 
образование към заетост”, издържаха с отличен успех 
своя първи изпит в АЕЦ “Козлодуй”. Това показаха ре-
зултатите от теста, с който завършва задължителният за 
всички новоназначени учебен курс “Въведение в АЕЦ”. 

Административният главен секретар на атомната цен-

трала Калин Стануков връчи като специален жест за “до-
бре дошли!” на всеки от младежите летописно издание 
за АЕЦ “Козлодуй”. Церемонията се състоя веднага след 
приключването на курса на 15 януари в учебно-трени-
ровъчния център. 

проекти

“ноВо нАчАло” зАпочнА уСпЕшно

рАБоТнА СрЕщА по проЕКТ CORONA

на 15 и 16 януари в гр. правец беше проведена по-
редната работна среща по стартиралия в края на 2011 
година проект “изграждане на регионален център за 
компетенции по технология ВВЕр и ядрени приложе-
ния” – CORONA*. Целта на участващите 24 специалисти 
от единадесетте партньорски организации бе да се на-
прави преглед на напредъка по проекта, да се обсъдят 
различни документи и да се проведе заседание на ръко-
водните органи – управляващия комитет и Консултатив-
ния борд на проекта. 

АЕЦ “Козлодуй” – основен бенефициент и координатор 
на CORONA, бе представена от любомир пиронков – ръ-
ководител на управление “персонал и учебно-трениро-
въчен център” и ръководител на проекта, и петима спе-

циалисти от различни структурни звена. 
по време на срещата Консултативният борд и упра-

вляващият комитет разгледаха и одобриха всички доку-
менти, свързани с идентифициране на нуждите от обу-
чение за целевите групи по този проект, като: описание 
на общата рамка за всички учебни планове; списъци с 
компетенциите и описание на учебните програми за це-
левите групи – ядрени професионалисти и изследовате-
ли; неядрени специалисти и подизпълнители; студенти, 
изучаващи дисциплини, свързани с ядрената енергия. 
утвърдени бяха и списък с компетенциите по култура на 
безопасност и в областта “човешки фактор” (умения за 
общуване, лидерство, ефективно изпълнение на работа-
та, самооценка и др.) за всички целеви групи; концепция 



9пЪрВА АТоМнА, 1/2013

* Проектът се финансира от Седма рамкова програма на Европейския съюз по Споразумение за безвъзмездно финансиране 
№ 295999 и се осъществява от консорциум, съставен от 11 различни организации от Австрия, България, Испания, Русия, Украйна, 
Финландия и от Съвместния изследователски център към Европейската комисия.

Основните цели на CORONA са: разработване на унифицирани учебни схеми по всички аспекти на ВВЕР технологията за раз-
лични целеви групи; хармонизиране на националните изисквания и условия за подготовка на персонал за тази технология с евро-
пейските програми за специализирано обучение; повишаване на безопасността и на ефективността на ядрените инсталации 
с технологията ВВЕР чрез специализирано първоначално и непрекъснато обучение на участващия в експлоатацията персонал; 
оказване на съдействие при осъществяване на научни, изследователски и приложни инициативи в ядрената област и др.

на 21 януари Валентин николов – изпълнителен ди-
ректор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАд, официално откри наци-
онален работен семинар на тема “подновяване на ли-
цензии и управление на стареенето на компоненти”. Се-
минарът е част от проекта на Международната агенция 
по атомна енергия (МААЕ) “помощ при подготовката на 
програма за продължаване на ресурса на блокове 5 и 6 
на АЕЦ “Козлодуй” по програмата за техническо сътруд-
ничество на Агенцията. “Този проект е една от многото 
важни стъпки, които всички ние трябва да извървим, за 
да доведем до успешен край стратегическата задача за 
стабилно развитие на българската икономика, а имен-
но – продължаването на срока на експлоатация на двата 
хилядамегаватови блока на АЕЦ “Козлодуй”, подчерта в 
изказването си Валентин николов.

В рамките на четиридневния семинар експерти от 

МААЕ, САщ, Франция и унгария споделиха със специ-
алисти от българската АЕЦ опита си в управлението на 
стареенето на материалите, в прилагането на програми 
за металоконтрол и др. в действащи ядрени съоръже-
ния. програмата на работната среща включваше про-
веждането на кръгла маса на тема “пътна карта към под-
новяване на лиценз”.

проектът на МААЕ “помощ при подготовката на про-
грама за продължаване на ресурса на блокове 5 и 6 на 
АЕЦ “Козлодуй” ще съдейства при разработването на до-
кументи, необходими за кандидатстване за удължаване 
на срока на експлоатация на енергоблоковете. работата 
по проекта започна през 2012 г. и включва провеждане 
на национални семинари, участие в международни кон-
ференции, участие в дейности на МААЕ и на други между-
народни организации и научни посещения в други АЕЦ.

проВЕдЕ СЕ нАЦионАлЕн СЕМинАр

за сертификация/акредитиране в съответствие с Евро-
пейската система за трансфер на кредити в професио-
налното образование и обучение – ECVET. Тези докумен-
ти ще послужат за разработване на отделните учебни 
планове за дефинираните целеви групи по проекта. 

В рамките на работната програма свои презентации 
по теми, свързани с основните цели на проекта, изнесо-
ха представители на фирми от България, украйна и Ав-
стрия. 

Със срещата в правец завърши успешно първият етап 
от изпълнението на проект CORONA, който ще приключи 
в края на 2014 година.
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изпълнителният директор на ”АЕЦ Козлодуй” ЕАд Ва-
лентин николов, заместник изпълнителният директор 
на централата Александър николов и изпълнителният 
директор на дъщерното дружество ”АЕЦ Козлодуй – 
нови мощности” ЕАд любен Маринов бяха на работна 
визита в Китай от 10 до 15 януари 2013 г. Целта бе запо-
знаване със съвременните технологии за изграждане на 
нови атомни електроцентрали, използвани в азиатската 
държава. работната програма обхвана посещение на 
две новостроящи се АЕЦ – ”Санмен” (Sanmen) и ”Хайянг” 
(Haiyang), на чиито площадки е планирано построяване-
то съответно на шест и на осем 1000-мегаватови енер-
гоблока инсталирана мощност. първите двойки блокове 

на тези централи предстои да бъдат въведени в експло-
атация между ноември 2013 – март 2015 г. и през 2015 г. 
интересен е фактът, че в непосредствена близост до АЕЦ 
”Хайянг” е построен завод за производство на модули за 
атомни централи. по време на визитата се състояха и 
срещи с представители на държавните корпорации, уп-
равляващи проектите за изграждане на нови АЕЦ – China 
National Nuclear Corporation (CNNC) и State Nuclear Power 
Technology Company (SNPTC). Българската делегация бе 
запозната с мащабната ядрена програма на Китай, която 
предвижда до 2030 г. в страната да бъдат изградени по 
различни технологии и от различни доставчици около 
сто нови ядрени енергоблока.

партньорство

В АЕЦ ”Хайянг” ще бъдат построени осем енергоблока

рАБоТно поСЕщЕниЕ В КиТАй

на 16 януари 2013 г. в Москва изпълнителният дирек-
тор на ”АЕЦ Козлодуй“ ЕАд Валентин николов се срещ-
на с Юрий оленин, президент на руската компания оАо 
”ТВЕл“, производител на ядрено гориво. 

по време на срещата бе подписан Меморандум за съв-
местни действия, с който българската атомна централа се 

присъедини към международното движение за достига-
не на нулево ниво на отказ при експлоатация на ядрено 
гориво в реактори тип ВВЕр-1000*. Към движението вече 
са се присъединили чешката компания CEZ – собственик 
и оператор на АЕЦ ”Темелин“, украинската национална 
атомна енергогенерираща компания ”Енергоатом“ – соб-

МЕМорАндуМ зА СЪВМЕСТни дЕйСТВия С ”ТВЕл“
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ственик и оператор на украинските атомни централи, и 
руската компания ”росенергоатом“.

на официалната церемония по подписването на Мемо-
рандума присъстваха старши вицепрезидентите на оАо 
”ТВЕл“ пьотр лавренюк и Василий Константинов, други 
представители от ръководството на руската компания, 
както и заместник изпълнителният директор на ”АЕЦ Коз-
лодуй“ ЕАд Александър николов. подписан бе и съвмес-
тен протокол, регламентиращ по-нататъшните действия 
на двете страни за постигане на целите от Меморандума.

* От същия тип – ВВЕР-1000, са реакторите на 5 и 6 блок на 
АЕЦ ”Козлодуй“.

Снимка: WANO – МЦ

СрЕщА нА СЪВЕТА нА упрАВляВАщиТЕ нА WANO – МЦ

на 15 януари в Москва се проведе среща на Съвета на 
управляващите на Световната асоциация на ядрените 
оператори (WANO) – Московски център (МЦ). от страна 
на АЕЦ “Козлодуй” във форума участва Емилиян Едрев – 
директор на дирекция “производство”. 

на заседанието беше разгледан напредъкът на дей-
ностите по изпълнение на мерките, приети след авари-
ята в АЕЦ “Фукушима”, в частта им за засилване на вза-
имодействието между централните органи на WANO и 

компаниите членки. Бяха обсъдени и уставни документи 
на Асоциацията, сред които “отговорности на членовете 
на WANO” и “Еквивалентност на експертните оценки, да-
дени от организации, различни от WANO”. В рамките на 
срещата беше представен и отчет на резултатите от са-
мооценката на WANO – МЦ, проведена през 2012 г. в из-
пълнение на препоръките, изготвени след “Фукушима”. 

В своето изложение президентът на Световната асоци-
ация Владимир Асмолов отбеляза следните постижения 
в дейността на Московския център:
•  налице са значителни резултати от работата на про-

ектните групи по реорганизацията на WANO;
•  започнал е етапът на практическа реализация на про-

екта за създаване на регионален кризисен център за 
АЕЦ с водо-водни реактори (ВВЕр);

•  Създадени са офиси на Асоциацията на площадките 
на атомните електроцентрали, за да се осигури по-
добро взаимодействие между централните звена на 
организацията и отделните й членове;

•  успешно се работи по подготовката на Генералната 
асамблея на WANO, която ще се проведе през май 
2013 г., и тази година се организира от Московския 
регионален център.

оБМянА нА опиТ С АЕЦ “БоХуниЦЕ”

Експерти от отдел “Аварийна готовност” (“АГ”) към 
управление “Безопасност” на АЕЦ “Козлодуй” обмениха 
опит със свои колеги от словашката атомна централа 
“Бохунице”. от 21 до 23 януари николай Бонов – начал-
ник-отдел “АГ”, и главни инспектори “АГ” Анелия Цветко-
ва и ирина Караабова бяха на работно посещение във 
връзка с приложението на софтуера ESTE. Той се използ-
ва в специализирани работни станции за прогностични 
и реални измервания за определяне на защитни меро-
приятия при възникване на авария, като за тази цел се 
използват техническите параметри на ядрените енер-
гоблокове, радиологичните параметри на площадката и 
в зоните за аварийно планиране. Такива станции за об-
мяна на данни в реално време са изградени в Агенцията 
за ядрено регулиране в София и на площадката на АЕЦ 
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на 22 януари 2013 г. на работно посещение в АЕЦ “Коз-
лодуй” бяха представителите на националния изследо-
вателски център “Курчатовски институт” (ниЦ “Ки”) – 
русия, Юрий Семченков – заместник-директор на ниЦ 
“Ки”, Константин Косоуров – директор на отделение 
ВВЕр, Андрей Калинушкин – началник на отдел, и Вла-
димир Корнеев – главен специалист. по време на разго-
ворите изпълнителният директор на атомната централа 
Валентин николов отбеляза, че между АЕЦ “Козлодуй” 
и “Курчатовски институт” съществува дългогодишно съ-
трудничество, което ще продължи и занапред във връз-
ка с два от приоритетните за българската АЕЦ проекти – 
удължаване на експлоатационния срок на пети и шести 
енергоблок и повишаване на топлинната мощност на ре-
акторните инсталации на двата блока до 104%. Валентин 

“Козлодуй” – в Центъра за управление на аварии. пред-
стои монтирането на работна станция и в пълномащаб-
ния симулатор за реактори тип ВВЕр-1000, с цел обуче-
ние и тренировки.

В аварийния център на АЕЦ “Бохунице”, въведен в 
експлоатация през 2011 г., българските специалисти 
се запознаха с аварийната организация в централата, 
с механизмите за поддържане на връзките с външните 
структури, с програмните продукти, предназначени за 
използване при аварийна ситуация. по време на посе-
щението бе направена и демонстрация на комуникаци-
ите при аварийни състояния, а също и на работата на 
експертите с програмния продукт ЕSТЕ в режим на нор-
мална експлоатация, режим на изготвяне на сценарии и 
авариен режим.

В последния ден от визитата на експертите от отдел 
“АГ” бяха представени възможностите на ЕSТЕ за използ-
ване от националните държавни институции на Австрия, 
чехия и Словакия, от надзорните органи в тези страни, 
както и типовете данни, които се предават и получават в 
аварийните им центрове. показано бе, как регулаторът 
в съответната страна може своевременно да разбере за 
състоянието на авариралото съоръжение в АЕЦ в реално 
време, да получи данни за технологичните параметри и за 
радиационните данни на територията на площадката и в 
зоните за аварийно планиране. Това спомага за бързото и 
точно набелязване на нужните защитни мерки, които при 
необходимост да бъдат приложени от персонала и от на-
селението. 

пАрТньорСКА проВЕрКА нА пАрижКия ЦЕнТЪр нА WANO
партньорска проверка, организирана от парижкия 

център на WANO, се проведе в АЕЦ “палуел” – Франция, 
от 21 януари до 8 февруари. 

Екипът на Световната асоциация на ядрените опера-
тори включваше 28 експерти от 11 страни – Аржентина, 
България, Великобритания, испания, Финландия, САщ, 
Словакия, Франция, Германия, швеция и япония, които 
представляваха всички регионални центрове на WANO. 
Валентина Станчева – главен експерт “радиационна за-
щита” в управление “Безопасност” на АЕЦ “Козлодуй”, бе 
проверяващ в област радиационна защита.

партньорската проверка беше извършена в единаде-
сет области: организация и администрация, експлоата-
ция, ремонт, инженерно осигуряване, експлоатационен 
опит, радиационна защита, химия, обучение и квали-
фикация на персонала, пожарна безопасност, аварий-
но планиране и SOER (Significant Operating Experience 
Report – Съобщения за събития със значим експлоатаци-
онен опит), и в още шест общопроизводствени области. 

АЕЦ “палуел” се намира в северозападната част на 
Франция, на около 40 км от нормандския град диеп. на 

площадката са изградени четири блока по 1300 MW, обо-
рудвани с реактори тип PWR (Pressurized Water Reactor), 
които са пуснати в експлоатация в периода от 1984 до 
1986 година. В момента мощността на блоковете е пови-
шена до 1400 MW. Централата е собственост на френска-
та енергийна компания ЕDF. 

прЕдСТАВиТЕли нА “КурчАТоВСКи инСТиТуТ” поСЕТиХА АТоМнАТА ЦЕнТрАлА
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Асоциацията  на ядрената индустрия на Великобрита-
ния проведе семинар на тема ”Експорт на ядрени мате-
риали и технологии за граждански цели“ на 5 и 6 февру-
ари в лондон. Той събра 96 представители от бранша и 

научните среди от Белгия, България, Виетнам, йордания, 
Канада, Китай, полша, португалия, румъния, русия, Сло-
вакия, Словения, Турция, унгария, чехия, Южна Корея и 
над 200 експерти от страната домакин. от АЕЦ “Козло-
дуй” в работата на форума участва Валентин илиев (в 
средата на снимката), ръководител на управление “нови 
мощности” в дирекция “развитие и модернизации”.

В рамките на работната програма бяха проведени 
множество кръгли маси, които позволиха да се осъщест-
вят задълбочени дискусии и детайлно обсъждане на 
конкретни теми от практиката. Сред тях бяха: източници 
на финансиране на нови ядрени блокове; удължаване на 
срока на експлоатацията на действащите енергоблоко-
ве; извеждане от експлоатация и управление на радио-
активните отпадъци, както и въпроси, свързани с лицен-
зирането в сферата на ядрената индустрия.

по време на семинара бяха направени презентации, 
отнасящи се до: спецификите в регулаторната рамка за 
изграждане на нова ядрена мощност; процеса на оценка 
на проекта; оказване на подкрепа за ново ядрено строи-
телство и неговото финансиране; въпросите на веригата 
за доставки; обучението на кадри в ядрената индустрия.

от 5 до 15 февруари дванадесет студенти от магистър-
ската специалност ”ядрена енергетика“ на Технически 
университет – София, проведоха своята преддипломна 
практика в АЕЦ “Козлодуй”. 

Във връзка с разработването на своите учебни теми сту-
дентите имаха консултации в направленията “Експлоата-
ция” и “инженерно осигуряване”, на съответните работни 
места, с експерти и ръководители от секторите по екс-
плоатация на реакторно, турбинно и електрооборудване. 
В края на обучението си бъдещите магистри защитиха 
успешно подготвените от тях теми пред комисия, в коя-
то участваха проф. д-р Владимир Велев и доц. д-р Калин 
Филипов от Техническия университет, и представителите 
на атомната централа Милко Камбуров – на чалник-отдел 
“обучение” в управление “персонал и учебно-трениро-
въчен център”, и Станимир Калбуров – старши инженер 
по управление на реактора.

Стажантът добри Георгиев сподели: ”искам да изразя 
искрената си благодарност за възможността да бъда част 
от тази практика. Смятам, че това беше много полезно за 
всички нас, тъй като успяхме да добием ясна представа 
за важността на работата в АЕЦ ”Козлодуй“ и за това как-
ви специалисти трябва да се стремим да бъдем.“

Според доц. д-р Калин Филипов – ръководител на сту-
дентите по време на стажа, провеждането на практиче-
ско обучение за тях е от голямо значение, защото полу-
чават реална възможност да усвоят нови знания и да се 
ориентират в професионалните си желания в непосред-
ствена работна среда.

прЕди диплоМирАнЕТо – В рЕАлнАТА рАБоТнА СрЕдА нА АЕЦ

СЕМинАр нА АСоЦиАЦияТА нА ядрЕнАТА индуСТрия нА ВЕлиКоБриТАния 

николов запозна гостите с инвестиционната програма на 
АЕЦ “Козлодуй” по реализирането на тези и други бъде-
щи важни за централата проекти – включително и наме-
ренията за изграждане на нова мощност на площадката 
на първа атомна. от своя страна Юрий Семченков увери 
домакините, че ниЦ “Ки” е заинтересован от продължа-
ването на успешното сътрудничество с АЕЦ “Козлодуй”. 

руската делегация, придружавана от янчо янков – гла-
вен инженер на Електропроизводство – 2, посети команд-
ната зала и системи и съоръжения на пети енергоблок. 

В рамките на работната програма Юрий Семченков 
представи темата “развитие на водо-водните техноло-
гии в атомната енергетика на русия” пред ръководители 
и експерти от АЕЦ “Козлодуй”. 

Проф. д-р Владимир Велев (вляво) и
доц. д-р Калин Филипов
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учАСТиЕ В ТЕХничЕСКА СрЕщА нА МААЕ ВЪВ ВиЕнА

от 11 до 14 февруари във Виена се състоя техническа 
среща на тема “Актуални въпроси при развитието на 
ядрената енергетика: развитие на ядрени проекти при 
нови ядрени централи”, организирана от Международ-
ната агенция по атомна енергия. Целта на форума бе из-
ползване на натрупаните знания на собственици и екс-
плоатиращи организации, които изпълняват предпро-
ектни проучвания и ръководят подготвителни дейности 
по изграждане и експлоатация на ядрени съоръжения. 
Във фокуса на вниманието бе и постигането на ефек-
тивност и независимост на регулаторните органи през 
всички фази на развитие на проектите за изграждане на 
нови ядрени мощности, основавайки се на уроците от 
ядрената авария в АЕЦ “Фукушима”.

Срещата събра над 100 участници от 40 страни, пред-
ставляващи държавни институции, национални ре-
гулаторни органи в ядрената област, организации за 
техническа поддръжка на ядрени съоръжения, атомни 
централи, както и представители на МААЕ, WANO и Ев-
ропейската комисия. от българската атомна централа 
във форума участва даниела Георгиева, ръководител-
сектор “Безопасност и анализи” към управление “нови 
мощности” в дирекция “развитие и модернизации”.

В рамките на работната програма бяха изнесени пре-
зентации по няколко основни теми: ролята на правител-
ствата за координиране на всички дейности по одобре-
ние и изпълнение на ядрената програма; перспективите 
пред ядрената индустрия; споделяне на опита на соб-
ственици и оператори на атомни централи; независи-
мост на регулаторните органи и лицензиране на ядрени 
мощности съгласно подхода на МААЕ; оценка на ядрена-
та инфраструктура и преглед на мисиите на МААЕ. Бяха 
проведени дискусии по работни групи за обсъждане на 
въпроси като: очакванията на производителите в ядре-
ния сектор; осигуряването на техническа и инженерна 
поддръжка при нови проекти; възможностите при ре-
ализиране на строителството на нови ядрени енергоб-
локове; сътрудничеството между производители и ре-
гулаторни органи; лицензионните системи в отделните 
страни.

Техническата среща даде възможност на участващи-
те експерти да обменят опит и информация във връзка 
с управлението на проекти в атомната енергетика, да 
проведат дискусии за предизвикателствата и актуалните 
въпроси за разрешаване в страните, които стартират яд-
рени програми, и в такива, които ги разширяват.

Московският център на Световната асоциация на яд-
рените оператори – WANO, проведе мисия за техниче-
ска поддръжка в украинската Хмелницка АЕЦ на тема 
”подготовка на обходчици в АЕЦ с използване на ком-

пютърни обучаващи системи (КоС)”. 
В мисията, продължила от 11 до 15 февруари, взеха учас-

тие седем експерти от русия, украйна, WANO – МЦ и от Бъл-
гария, която бе представена от Владимир Бранков – главен 

В ХМЕлниЦКА АЕЦ СЕ проВЕдЕ МиСия зА ТЕХничЕСКА поддрЪжКА 



15пЪрВА АТоМнА, 1/2013

ЮБилЕйнА СрЕщА нА СпЕЦиАлиСТиТЕ по пр оТ ядрЕнАТА индуСТрия 

Специалистите по “Връзки с обществеността” (Public 
Relations – пр), работещи в сферата на атомната енерге-
тика, се събраха за 25 пореден път на годишната конфе-
ренция PIME (Public Information Materials Exchange). PIME 
се провежда ежегодно от 1988 г. и цели сближаване и об-
мяна на опит в професионалната общност. на събитието, 
организирано от Европейското ядрено дружество – ENS, 
присъстваха представители на 26 страни от Европа, от 
Северна и Южна Америка, от Африка и Азия. 

120 експерти по пр от атомни електроцентрали, от 
научни институти и изследователски центрове, от регу-
латорни органи и от инженерингови и комуникационни 
компании взеха участие във форума от 18 до 20 февруа-
ри в Цюрих – швейцария. от страна на АЕЦ “Козлодуй” в 
конференцията участваха Валентина лазарова – специа-
лист “Връзки с обществеността”, и румяна Стоянова – на-
чалник-отдел “Комуникации”.

В пленарните сесии бяха обсъдени: комуникациите в 
ядрената сфера през последните 25 години; управлението 
на репутацията; възприемането на риска; комуникациите 
във връзка с научноизследователската и развойната дей-
ност в атомната енергетика. участниците се включиха и в 
работни групи по следните теми: “Как да следваме своя 
курс по време на криза”; “Как да представяме пред публи-
ка техническите теми с лекота”; “политическият процес на 
вземане на решения”; “Тренинг за работа с медиите”; “ро-
лята на медиите в кризата след аварията във “Фукушима” 
и тяхното влияние в комуникацията с жените”; “ядрена от-
говорност”.

В последния ден от програмата бяха организирани тех-
нически посещения в института “пол шерер” и хранили-
щето за временно съхранение на радиоактивни отпадъ-
ци “Вюренлинген”, в АЕЦ “Гьосген”, в подземната скална 
лаборатория “Мон Тери” и на строителната площадка на 
пАВЕЦ “линтал”, планирана да влезе в експлоатация през 
2015 г.

Акцент в рамките на конференцията беше обявяване-
то на носителите на тазгодишната награда на PIME. Всяка 

година професионалната общност с гласуване определя 
най-успешната комуникационна кампания в сферата на 
ядрената енергетика. през 2013 г. това признание за-
служи проектът на АЕЦ “пакш” – унгария, в рамките на 
който е създадена и популяризирана страница на цен-
тралата в социалната мрежа “Фейсбук”.

Валентина Лазарова, Константин Бахман – директор 
”Комуникации“ в АЕЦ ”Гьосген“, и Румяна Стоянова 
(отляво надясно)

експерт ”планиране и подготовка на планови годишни ре-
монти” в Електропроизводство – 2 на АЕЦ ”Козлодуй”.

основната цел на мисията бе осъществяване на обмя-
на на опит в областта на разработването и използването 
на КоС в основните технологични цехове на атомната 
централа.

обхванати бяха въпроси като принципи за разработка 
и съдържание на сценариите за компютърни обучаващи 
системи; използване на моделиране на оборудването 
при разработката на сценариите; тематика на обучени-
ето на обходчици с използване на КоС и др. 

по време на мисията бяха проведени четири наблюде-
ния на обходи в основните технологични цехове на Хмел-
ницката АЕЦ, изпълнени от оперативния персонал. Впе-
чатленията от тях, както и обсъдените по-рано теми, бяха 
разгледани съвместно с ръководството на централата. Снимка: WANO – МЦ
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на 26 и 27 февруари в Брюксел – Белгия, се проведе 
симпозиум ”ползи и ограничения при използването на 
ядрена енергия за развитие на нисковъглеродна иконо-
мика”. Форумът бе организиран от Европейския иконо-
мически и социален комитет1 с основна цел да се поста-
ви фокус върху въпросите и опасенията на гражданското 
общество, свързани с ядрени изследвания, безопасност-
та на ядрените инсталации и дългосрочния им принос 
към енергийния микс в Европейския съюз (ЕС).

В симпозиума взеха участие над 250 специалисти от 26 
страни от Европа, Азия и Африка.

Събитието беше открито от еврокомисаря по енер-
гетика Гюнтер йотингер, който изтъкна важността на 
изследванията и иновациите в Европа, които ще подпо-
могнат справянето с бъдещите предизвикателства пред 
ядрената енергетика. Ключови изказвания в рамките на 
симпозиума имаха Юлиян Кидерлерер – председател на 
европейската група по етика, жан-пол понсле – генера-
лен директор на ФорАТоМ, Херман никертс – заместник 
генерален директор на МААЕ, и петер Скинер – доклад-
чик по програма ”ЕВрАТоМ 2014 – 2018” към Европей-
ския парламент.

Вниманието на дискусиите по време на симпозиума 
беше съсредоточено върху приноса на ядрените изслед-

вания към рамкова програма ”Хоризонт 2020”2 в контек-
ста на пътната карта на ЕС ”Енергия 2050”3. Във всички 
доклади и изказвания бяха засегнати темите за продъл-
жаване и разширяване на изследванията и анализите на 
безопасността след аварията във Фукушима, както и за 
постигане на по-голяма прозрачност и информираност 
за работата на атомните централи и популяризиране 
сред обществеността на проведените досега стрес те-
стове, анализи и модернизации, които допринасят за 
повишаване на ядрената безопасност. обсъдени бяха и 
въпроси, свързани с ядрените отпадъци и извеждането 
от експлоатация на закрити ядрени съоръжения.

основният извод, по който постигнаха съгласие всич-
ки участници във форума, бе, че ядрената енергия ще 
остане неделима част от европейския енергиен микс и в 
тази връзка трябва да се работи усилено за поддържане 
и развитие на комуникациите между компаниите от яд-
рения сектор и гражданското общество. 

СиМпозиуМ нА ЕВропЕйСКия СЪЮз

1 Европейският икономически и социален комитет е консултативен орган към ЕС за подпомагане на демократичността и 
ефективността на ЕС чрез стимулиране на страните членки да изразяват становищата си на европейско ниво.

2 “Хоризонт 2020” – рамкова програма на Европейския съюз за инвестиции в научноизследователски дейности, приета на 
30.09.2011 г.

3 “Енергия 2050 г.” – документ на Европейската комисия за снижаване на емисиите с над 80% до 2050 г. 

Владислава лалова,
ръководител група 

”Международни програми“,
дирекция “развитие и модернизации”
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на 21 януари с ритуал пред служба “Трудова медици-
на” в АЕЦ “Козлодуй” бе отбелязан по традиция Бабин-
ден – денят на родилната помощ. В празника участваха, 
по стар български обичай, само жени – майки, родили 
децата си през 2012 година, ръководителки и представи-
телки на женски организации в дружеството. 

Мария илиева – заместник изпълнителнителен дирек-
тор на АЕЦ “Козлодуй”, връчи на д-р петя Стояновска и 
акушерките даниела Христова и диана добрева цветя и 
поздравителни адреси за дългогодишната им грижа за 
здравето на жените, работещи в атомната централа. от 
името на Сдружение “жените в ядрената индустрия – 
България” (WiN-България) дамите бяха поздравени и от 
радка иванова, председател на Сдружението.

ритуалът припомни за пореден път, че хубавият бъл-
гарски празник не е забравен и продължава да носи на-
деждата за раждане на много деца. 

измиването на ръцете, хвърлянето на вода във възду-
ха, закичването на младите майки със завързани с чер-
вен конец китки, кокошката, питата и баницата – това 

бяха традиционните знаци на обичая за пресичане на 
злото, за наричане за здраве, берекет и пъргави малчу-
гани. 

Специален поздрав към медиците бе и концертът на 
Капанския ансамбъл от разград в дома на енергетика.

Спектър

В СлужБА “ТрудоВА МЕдиЦинА” оТБЕлязАХА дЕня нА родилнАТА поМощ
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оБучЕниЕ чрЕз зАБАВлЕниЕ

децата учат най-бързо и лесно, докато играят – това е 
общоизвестен факт. на този изпитан метод се основава 
и детското образователно шоу на врачанските актриси 
наташа шаматова и Капка пеняшка. ”при нас е весело” 
гостува на сцената на дома на енергетика през януари 
и февруари. първото издание на 24 януари беше пос-
ветено на правилата за пожарна безопасност. Малките 
зрители бяха поканени на сцената, където станаха дейни 
участници в шоуто. Те си припомниха номера за спешни 
случаи – 112, и отговориха на гатанките, които имаха за 
цел да ги подсетят колко опасна е играта с огъня. най-
забавно за всички беше да влязат в ролята на пожарни-
кари със съответното оборудване – шлемове, костюми, 
жилетки, маркучи и пр. децата не се затрудниха и да 
разпознаят кои предмети могат да причинят пожар, а 
след това с лекота подредиха пъзел, на който беше изо-
бразена пожарна кола. накрая шансът определи отбора 
победител, награден с подаръци за спомен, а участници 
и публика бяха зарадвани с лакомства.

Темата за безопасното поведение беше продължена и 
на 21 февруари, когато акцент бе поставен на правила-
та за безопасност на пътя. Малките участници в шоуто 
трябваше да изберат дали да се присъединят към отбора 
на полицаите, към тима на пожарникарите или към този 
на медицинските работници. Така те си припомниха как-

ви са професиите на хората, които оказват помощ на по-
страдалите при пътни инциденти. С много настроение 
децата отговориха на зададените въпроси, а след това 
в игри и песни откроиха някои от основните правила за 
улично движение. за веселата атмосфера в залата доп-
ринесоха и изпълненията на формациите към дома на 
енергетика – вокална група ”робинзон” с преподавател 
людмила Алексиева и фолклорен ансамбъл “изворче” с 
преподавател румен Велковски.
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на 31 януари се състоя концертът на възпитаниците на 
класовете по пиано на людмила Алексиева и Бояна Анчо-
ва. интересите на децата, на възраст от 6 до 16 години, са 
изключително разнообразни. освен че отделят време, за 
да свирят на класическия инструмент, те спортуват, зани-
мават се с народни танци, а две от момчетата се изявяват 
и във водената от людмила Алексиева вокална група “ро-
бинзон”. Тази пъстрота в интересите пролича и пред пуб-
ликата. Концертната програма включваше произведения 
от целия диапазон на музикалните епохи, стилове и жан-

рове. Младите пианисти свириха класически творби от 
Муцио Клементи, Волфганг Амадеус Моцарт, Антон диа-
бели, Карл черни, пьотр чайковски, дмитрий Кабалевски, 
парашкев Хаджиев и др., както и пиеси от съвременните 
български композитори проф. Милена Куртева и Краси-
мир Милетков. наред с това в Камерната зала на дома на 
енергетика прозвуча “Буги” от джeралд Мартин и клавир-
ната балада “Magistra nocte” на финландската рок група 
“лорди”, носители на наградата на Евровизия за 2006 г.

МлАдиТЕ пиАниСТи оТ доМА нА ЕнЕрГЕТиКА зАВлАдяХА пуБлиКАТА

десетгодишната ученичка от класа по пиано в дома на 
енергетика (дЕ) Марина иванова се представи за първи 
път със своя самостоятелна концертна програма. на 23 
януари пред многобройна публика в камерната зала на 
дЕ възпитаничката на преподавателката здравка нико-
лаева показа отличните резултати от двегодишното си 
обучение. 

В програмата на музикалната вечер бяха включени 
творби на Клементи, шопен, Светослав обретенов и съ-
временния композитор Георги Гюров. наред с клавир-
ните изпълнения зрителите от всички възрасти чуха и 
вълнуващите разкази на младата пианистка за творчест-
вото и жизнения път на всеки един от композиторите. 

Марина иванова вече има и своя колекция от награди, 
спечелени в престижни национални конкурси. 
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пЪрВи ТуриСТичЕСКи поХод зА 2013 ГодинА

Спoрт

Секция ”Туризъм – алпийски клуб” към Клуба за физ-
култура, спорт и туризъм ”първа атомна” (КФСТ ”пА”) 
проведе първия си туристически поход в планината 
рила с участието на 45 членове на секцията. 

на 18 януари те преодоляха разстоянието от комплекс 
”Мальовица” до хижа ”Вада” и хижа ”ловна” и обратно в 
около 5-часов преход. 

на следващия ден за около 3 часа бе преминат марш-
рутът комплекс ”Мальовица” – хижа ”Мальовица”.

проВЕдЕ СЕ дЕн нА дЪлГоТо плуВАнЕ

на 31 януари 2013 г. секция ”плуване” към КФСТ ”пА” 
организира в Спортно-оздравителния комплекс на АЕЦ 
”Козлодуй” традиционния ден на дългото плуване.

35 работници и служители от АЕЦ се включиха в ини-
циативата, която беше в две части – за участие и със със-
тезателен характер. дистанциите бяха 500 м за жени и 
1000 м за мъже.

Крайно класиране при жените:
• първо място – лидия Ангелова
• Второ място – Валентина пешева
• Трето място – Катя Карастанева

Крайно класиране при мъжете:
• първо място – Генади чуканов
• Второ място – Красимир Колев
• Трето място – Борислав Евгениев
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