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Изданието, което имам честта да представя, е подготвено като израз на нашето 
убеждение, че трябва да продължим да развиваме политиката за откритост и 
прозрачност и непрекъснато да предоставяме на обществеността пълна и точ-
на информация за българската атомна централа.

Отчетът съдържа обобщена информация за работата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД 
през първото полугодие на 2011 година. Равносметката за този период потвър-
ждава, че нашата дейност е в пълно съответствие с националното законода-
телство и със съвременните световни тенденции в ядрената индустрия – за 
висока безопасност, надеждност и ефективност при използването на ядрените 
мощности. В подкрепа на това е високата оценка, която получихме от поредната 
международна мисия – проведената през февруари в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД по-
следваща проверка на WANO (Follow Up Peer Review) на 5 и 6 блок.
Производствените резултати показаха, че изминалото полугодие е сред най-
успешните за 5 и 6 блок – двата 1000-мегаватови блока произведоха за шестте 
месеца на годината 8 081 590 MWh електроенергия. Това позволи АЕЦ да запази 
лидерската си позиция на най-голямата енергогенерираща мощност в страната 
и да продължи да бъде предпочитан партньор на либерализирания пазар на 
електроенергия.

Благодарение на високата култура на безопасност на нашия персонал и на на-
деждната работа на съоръженията от началото на годината няма регистрирано 
непланово сработване на аварийна защита на реактор. Нашата отговорност 
към осигуряването на безопасността се повишава непрекъснато, още повече 
сега, след уроците, които извличаме от събитията в Япония. Затова с работата 
си ние се стремим все по-категорично да доказваме, че работим за развитие на 
безопасна и надеждна ядрена индустрия, че хората, посветени на нея, заслужа-
ват доверие.

КОСТАДИН ДИМИТРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
НА “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД
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ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО
(БРУТО)
През шестте месеца на 2011 г. 5 и 6 
блок работиха в съответствие със 
съгласувания с “Електроенергиен 
системен оператор” ЕАД график за 
натоварване, актуализиран оператив-
но съгласно процедурите в Правилата 
за управление на електроенергий-
ната система. За периода Атомната 
електроцентрала “Козлодуй” произ-
веде 8 081 590 MWh електроенергия 
(бруто). Количеството произведена 
електроенергия от 1000-мегаватови-
те 5 и 6 блок е с 546 630 MWh повече 
от планираното за полугодието и с 
643 270 MWh повече от произведеното 
през същия период на 2010 г.

РЕАЛИЗИРАНА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ (НЕТО) 
Нетната активна електроенергия, 
доставена в електроенергийната 
система на страната, е в размер на 
7 561 719 MWh.
На регулирания пазар за “защитени-
те” потребители са предоставени 
4 354 426 MWh (58% от общото нетно 
производство). 
На либерализирания пазар, след про-
ведени търгове, са реализирани 42% 
от общото нетно производство – 
3 207 292 MWh.

РАЗПОЛАГАЕМОСТ
За нуждите на управлението и сигур-
ността на електроенергийната система 
на страната, освен нетната активна 
енергия за осигуряване на потребле-
нието в страната,  за шестте месеца 
на 2011 г. АЕЦ “Козлодуй” предостави 
брутна разполагаемост в количество 
7 783 135 MWh.

ПРОИЗВОДСТВЕНА 
ДЕЙНОСТ
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Показателят е с отлични стойности за периода поради високата надеждност при 
работата на блоковете.

СПЕЦИФИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ, 
ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ РАБОТАТА НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”

ИЗПОЛЗВАЕМОСТ НА ИНСТАЛИРАНАТА МОЩНОСТ 

Показател 2011 
първо полугодие

GRLF – 5 блок % 0.00

GRLF – 6 блок % 0.00

GRLF – АЕЦ % 0.00

ПОКАЗАТЕЛ ЗА ОГРАНИЧЕНИЯ ОТ СИСТЕМНО НИВО 

Показател 2011 
първо полугодие

LF  – 5 блок % 82.19

LF  – 6 блок % 103.89

LF  – АЕЦ % 93.04

Показател 2011 
първо полугодие

UCLF – 5 блок % 0.00

UCLF – 6 блок % 0.00

UCLF – АЕЦ % 0.00

НЕПЛАНОВА НЕГОТОВНОСТ 
(UCLF – UNIT CAPABILITY LOSS FACTOR)

Показател 2011 
първо полугодие

UCF – 5 блок % 79.35

UCF – 6 блок % 100.00

UCF – АЕЦ % 89.68

ГОТОВНОСТ ЗА НОСЕНЕ НА НОМИНАЛЕН ТОВАР 
(UCF – UNIT CAPABILITY FACTOR) 

(LF – LOAD FACTOR) 
Показателят е с максимални стойности за периода поради работата на блоковете 
в оптимални експлоатационни режими и без отклонения, влияещи на електро-
производството.

Показателят е с максимални стойности за периода поради работата на блоковете 
в оптимални експлоатационни режими без отклонения, влияещи на готовността 
на съоръженията, и минимален престой за планов годишен ремонт на 5 блок.

(GRLF – GRID RELATED LOSS FACTOR)
За първи път в експлоатационната история на АЕЦ “Козлодуй” не са отчетени 
диспечерски ограничения в работата на ядрените мощности за поддържане на 
енергийния баланс в страната.

КОЛИЧЕСТВОТО ГЕНЕРИРАНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ПОСТАВЯ АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
НА ПЪРВО МЯСТО СРЕД ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ.
Това се дължи на високата надеждност на производствените мощности, добрата органи-
зация, строгата оперативна дисциплина и високото качество на работата на персонала, 
както и на реализираното допълнително производство от предсрочно изпълнения планов 
годишен ремонт на пети блок. Успешното приключване на годишния ремонт в съкратени 
срокове бе отличено със специално поздравление, отправено от министъра на икономика-
та, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.

ЕМИЛИЯН ЕДРЕВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “ПРОИЗВОДСТВО”
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РЕМОНТНА ПРОГРАМА
Плановият годишен ремонт на 5 блок 
бе изпълнен в периода от 24 април до 
30 май 2011 г. В рамките на плановия 
престой реакторът на блока бе пре-
зареден със свежо ядрено гориво за 
следващата горивна кампания, която 
ще приключи през м. април 2012 г.  
Успешно бяха реализирани планира-
ните ремонтни дейности, модерниза-
ции и профилактика на оборудването. 
Най-значимите реализирани модерни-
зации са подмяната на подгреватели 
високо налягане от регенеративната 
система на турбината и инсталиране 
на широкообхватен температурен 
контрол на корпуса на реактора (един 
от каналите на системите за безопас-
ност). Ремонтът на блока бе завършен 
предсрочно за рекордните 37 кален-
дарни дни, вместо за предварително 
планираните 45 дни.  
Блокът бе включен в паралел с елек-
троенергийната система на страната 
след извършена проверка и издадено 

разрешение от Агенцията за ядрено 
регулиране съгласно изискванията на 
Закона за безопасно използване на 
ядрената енергия. 

ПРОИЗВОДСТВО 
НА ТОПЛОЕНЕРГИЯ
АЕЦ “Козлодуй” е лицензиран произво-
дител и на топлинна енергия, която се 
използва за технологични нужди, вклю-
чително и на спрените блокове, както 
и за топлоснабдяване на гр. Козлодуй. 
За собствени нужди на площадката 
на централата е изразходвана 53% 
от произведената топлоенергия. За 
битовите и стопански потребители са 
осигурени 52 955 MWh топлоенергия.
За подобряване на качеството на 
топлоснабдяването поетапно се 
изпълнява програма за подмяна на 
тръбопроводи от топлоразпредели-
телната мрежа и абонатни станции при 
потребителите в града, финансирана 
от инвестиционната програма на АЕЦ 
“Козлодуй”.

ОБЩОСТАНЦИОННИ 
СЪОРЪЖЕНИЯ 
И ОБЕКТИ
Освен основните ядрени съоръжения 
на площадката на АЕЦ “Козлодуй” 
са изградени и функционират реди-
ца спомагателни общостанционни 
съоръжения и обекти за осигуряване 
на производството на електроенергия 
и на безопасната експлоатация на 
блоковете.

БРЕГОВА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ
Бреговата помпена станция (БПС) на 
АЕЦ “Козлодуй” е уникално по своята 
същност и предназначение съоръже-
ние, построено в естествения дълбок 
залив на река Дунав, което създава 
възможност да се избегнат в макси-
мална степен наносните отлагания и 
сезонните колебания на речното ниво.
С това се гарантира висока степен 
на надеждност при осигуряване на 
техническа вода за производствения 
цикъл и за обезпечаване на функциите 
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по безопасност при нормална експлоа-
тация и при аварийни режими. 
В последните години в БПС са реали-
зирани множество реконструкции и 
модернизации, за изпълнението на ко-
ито от 2000 г. досега са вложени около 
4.5 милиона лева собствени средства 
от инвестиционната програма на АЕЦ 
“Козлодуй”. 
Техническото оборудване на БПС от-
говаря на най-съвременните стан-
дарти, което гарантира висока степен 
на експлоатационна надеждност на 
атомната електроцентрала. 

ОТКРИТА 
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА УРЕДБА
Чрез Откритата разпределителна 
уредба (ОРУ) на АЕЦ “Козлодуй” се 
осъществява връзката на центра-
лата с електропреносната система в 
страната (износ на произведената от 
енергийните блокове електроенергия) 
и се обезпечава външно захранване и 
резервиране на собствените нужди на 
централата. 
В цех “ОРУ” е в процес на реализация 
мащабна програма за реконструкция 
на съоръженията, която се осъществя-
ва със собствени средства на АЕЦ “Коз-
лодуй” и е насочена към повишаване 
на надеждността на външното захран-
ване на ядрените съоръжения.

ХРАНИЛИЩА ЗА ОТРАБОТЕНО 
ЯДРЕНО ГОРИВО 
На площадката на АЕЦ “Козлодуй” се 
експлоатира хранилище за съхранение 
на отработено ядрено гориво. Това 
ядрено съоръжение е предназначено 
за временно съхранение под вода на 
отработено ядрено гориво от 1-4 блок 
(тип ВВЕР-440) и от 5 и 6 блок (тип 
ВВЕР-1000).
Изграждането на второ хранилище – 
за сухо съхранение на отработено 
ядрено гориво, завърши през 2011 г. 
Хранилището е изградено в изпълне-
ние на Националната стратегия за 
безопасно управление на отработено 
ядрено гориво и радиоактивни от-
падъци и отговаря на съвременните 
изисквания към подобен тип обекти, ек-
сплоатирани в редица ядрени страни 
по света. 
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ЛИЦЕНЗИОНЕН РЕЖИМ
Лицензирането на ядрените съоръже-
ния на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и държав-
ното регулиране по отношение на 
ядрената безопасност и радиационната 
защита при тяхната експлоатация се 
осъществява от Агенцията за ядрено 
регулиране (АЯР).
Всички дейности по експлоатацията 
на ядрените съоръжения са в съответ-
ствие с условията на издадените от АЯР 
лицензии за експлоатация.
Дейностите с източници на йонизиращи 
лъчения се изпълняват при спазване на 
определения в Закона за безопасно из-
ползване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) 
лицензионен и разрешителен режим.

През първото шестмесечие на 2011 г. са 
подновени Лицензията за експлоата-
ция на 3 блок в състояние “Е” и Лицен-
зията за използване на източници на 
йонизиращи лъчения за осъществява-
не на контролни функции – проверки 
на затворени обеми с рентгенов апарат. 
Във връзка с изтичане на срока на 
Лицензията за извършване на специа-
лизирано обучение, през месец април 
е стартирана процедура за нейното 
подновяване. 
През първото шестмесечие на 2011 г. 
на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД са издадени 
16 разрешения от АЯР за извършване 
на промени, водещи до изменение на 
конструкции, системи и компоненти за 

повишаване на безопасността на енер-
гоблоковете.
Създадена е организация за изпълне-
ние на изискванията на ЗБИЯЕ и Закона 
за техническите изисквания към про-
дуктите по отношение осъществяване-
то на технически надзор на ползваните 
от Дружеството съоръжения с пови-
шена опасност. В рамките на първото 
шестмесечие на годината на “АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД са издадени Лицензия 
№678/17.05.2011 г. за осъществяване 
на технически надзор на съоръжения с 
повишена опасност от сектор “Ведом-
ствен технически надзор” в “АЕЦ Козло-
дуй” ЕАД и Удостоверения №№ВР068, 
ВР069 и ВР070 за извършване на 

БЕЗОПАСНОСТ
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ръководства, свързани със самооцен-
ката и с повишаването на културата на 
безопасност.
Други положителни резултати са фор-
мирането на екип, който получи знания 
и умения да провежда самооценка на 
КБ, създаването на Съвет по култура на 
безопасност, обмяната на опит и знания 
с експертите, работещи по проекта 
“KNPP1”, участие на наши специалисти 
в работни групи на Международната 
агенция по атомна енергия (МААЕ) за 
създаване на документи от серията IAEA 
Safety Reports в областта на КБ.

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Като титуляр на лицензиите “АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД носи основната отго-
ворност за безопасността на ядрените 
съоръжения по смисъла на Конвенци-
ята за ядрена безопасност, Виенската 
конвенция за гражданска отговорност 
при ядрена вреда и на Закона за безо-
пасно използване на ядрената енергия. 
Спазвайки тази си роля, Дружеството 
прилага стандартите и документите 
за безопасност на Международната 
агенция по атомна енергия. В съответ-
ствие с изискванията на стандарта по 
безопасност GS-R-3 и с препоръките 
на АЯР, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД разработи 
програма за преход към интегрирана 
система за управление, която изпълня-
ва и в момента. Вече е завършен първи-
ят етап на програмата, който включва 
анализ на съществуващата система за 
управление на качеството, определяне 

БЪДЕЩЕТО НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА ДНЕС ПОВЕЧЕ ОТ ВСЯКОГА 
Е СВЪРЗАНО С ОСИГУРЯВАНЕТО НА БЕЗОПАСНОСТТА.
Издигането на безопасността в безусловен приоритет над всички останали дейности е в 
основата на политиката по управление на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. При това нашето дълбоко 
убеждение е, че осигуряването на безопасността и поддържането на съответствие с постоян-
но повишаващите се съвременни изисквания към надеждността на ядрените съоръжения не 
е въпрос на отделни действия и мерки, а процес, който никога не трябва да спира.

МИТКО ЯНКОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВО”
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на проекта бе да се осигурят експертна 
помощ и насоки за повишаване на кул-
турата на безопасност в организация-
та. Дейностите се базираха на споде-
ляне на знания и практически подходи 
за оценка и повишаване на КБ чрез 
работни срещи, семинари, обучение и 
разработване на документи.
В рамките на проекта бе извършена 
самооценка на културата на безопас-
ност в АЕЦ “Козлодуй”. Целта на само-
оценката беше да се изготви реална 
картина на културата на безопасност 
в организацията, да се дефинират и 
популяризират силни страни и добри 
практики и области за подобрение, по 
които трябва да се работи за постоян-
ното и систематично повишаване на КБ.
В резултат на изпълнението на проекта, 
АЕЦ “Козлодуй” има разработени три 

дейности по поддържане, ремонтиране 
и преустройство на съоръжения с по-
вишена опасност. 

КУЛТУРА 
НА БЕЗОПАСНОСТ
През годините в АЕЦ “Козлодуй” е 
формирана и се поддържа култура на 
безопасност (КБ) на високо ниво, което 
нееднократно е демонстрирано и до-
казвано. Въпреки това специалистите 
от централата продължават да работят 
за постоянното повишаване на КБ. В 
отговор на усилията в тази посока, в 
края на април 2011 г. в АЕЦ “Козлодуй” 
бе финализиран мащабен междунаро-
ден проект “Повишаване на културата 
на безопасност” (KNPP1) от Програмата 
за сътрудничество Норвегия – Бълга-
рия “Безопасна ядрена енергия”. Целта 
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на процесите в Дружеството и приема-
не на графици за разработване на тези 
процеси и мерките за подобрение на 
съществуващата система за управле-
ние.
Прилагането на интегрирана система 
за управление в АЕЦ “Козлодуй” ще 
доведе до:
• обединяване в една система на всички 
изисквания към централата, като 
организация, експлоатираща ядрени 
съоръжения. Единно и систематично 
планиране на действията за осигурява-
не на достатъчна сигурност, че всички 
тези изисквания могат да бъдат 
удовлетворени;
• определяне на приоритетните области 
за подобрение, водещо до оптимизи-
ране на изпълнението на дейностите в 
Дружеството;
• откриване, отстраняване и недо-
пускане на дублирани отговорности 
при изпълнение на дейностите, гаран-
тиращо яснота къде и от кого се вземат 
решенията в рамките на централата;

• избягване на конфликтите и намаля-
ване на риска при поставяне и изпълне-
ние на целите;
• оптимизиране на съществуващите 
документи и засилен контрол при раз-
работването на нови;
• непрекъснато подобряване на резул-
татите от дейността на Дружеството 
при високо ниво на безопасност и 
стремеж за удовлетвореност на всички 
заинтересовани страни;
• създаване на увереност, че безопас-
ността има първостепенно значение в 
системата за управление на централата 
пред производствените графици и гра-
фиците за изпълнение на проекти.

ЯДРЕНА БЕЗОПАСНОСТ
За първите 6 месеца на 2011 г. в АЕЦ 
“Козлодуй” няма непланово сработване 
на аварийна защита на реакторите.
В периода са регистрирани 3 експлоа-
тационни събития, които са докладвани 
в АЯР. Всички събития са оценени на 
ниво “0” – под скалата INES.

РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА
В основата на дейностите по управле-
ние на радиационната защита в АЕЦ 
“Козлодуй” е заложено систематичното 
прилагане на принципа АЛАРА за по-
нижаване на дозовото натоварване.
Максималната индивидуална ефектив-
на доза за периода е 2.86 mSv, много 
под годишната граница – 6% от нор-
мата. Средното индивидуално дозово 
натоварване е 0.12 mSv. Средната ко-
лективна доза на двата работещи ре-
актора (ВВЕР-1000) е 0.139 manSv/unit 
и е по-ниска от осреднената стойност 
от 0.54 manSv/unit на показателя за 
реактори тип PWR по данни от доклада 
“WANO 2010 Performance Indicators”.

УПРАВЛЕНИЕ 
НА ОЯГ И РАО
Управлението на отработеното ядрено 
гориво (ОЯГ) и на радиоактивните 
отпадъци (РАО) в АЕЦ “Козлодуй” е в 
съответствие с Националната страте-
гия за управление на ОЯГ и РАО.

12



ОТЧЕТ ЯНУАРИ - ЮНИ 2011
“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Отработеното ядрено гориво се съхра-
нява при спазване на всички изисква-
ния за безопасност и се контролира от 
инспектори от националната Агенция 
за ядрено регулиране, от Междуна-
родната агенция по атомна енергия и 
от ЕВРАТОМ.
През първото полугодие на 2011 г. е 
осъществено транспортиране в Русия 
на 240 касети ОЯГ от Хранилището 
за съхранение на отработено ядрено 
гориво.
В периода са проведени 6 инспекции по 
спазване на гаранциите по Договора за 
неразпространение на ядрено оръжие. 
По време на проверките не са конста-
тирани нарушения и несъответствия на 
декларираните и наличните количества 
ядрен материал.
В АЯР и ЕВРАТОМ са изпратени 19 отче-
та за инвентарни промени на ядрените 
материали – Inventory Change Report 
(ICR) и 2 отчета за годишна инвентари-
зация на ядрено гориво – Physical Inven-
tory Listing (PIL) и Material Balance Report 
(MBR) в АЕЦ “Козлодуй”. Те се изискват 
по Наредбата за условията и реда за 
събиране и предоставяне на информа-
ция за водене на регистри за дейности-
те – предмет на гаранциите по Догово-
ра за неразпространение на ядреното 
оръжие на АЯР и Наредба №302/2005 
на Европейската комисия за прилагане 
на гаранциите на ЕВРАТОМ.
Генерираните в процеса на експлоатация 
на атомната централа радиоактивни 
отпадъци се предават за преработка на 
Специализирано поделение “РАО – Коз-
лодуй”. 

ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА 
В резултат на ефективността на фи-
зическата защита на АЕЦ “Козлодуй” 
през първите шест месеца на годината 
няма нарушения на физическата охра-
на на атомната централа. Това, заедно 
с изводите от проведените проверки 
от страна на АЯР и на Министерство 
на вътрешните работи, потвърждава, 
че системата за физическа защита на 
централата пълноценно изпълнява 
основните си функции.
В подкрепа на усилията по осигуря-
ването на физическата защита на 
атомната централа е и дейността на 
Районно управление “Полиция” – АЕЦ.
 
АВАРИЙНО ПЛАНИРАНЕ 
И ГОТОВНОСТ
АЕЦ “Козлодуй” взе участие в проведе-
ното на 12 и 13 април българо-румънско 
учение “Наутилус 2011”, организирано 
от българската Агенция за ядрено ре-
гулиране и от румънската Национална 
комисия за контрол на ядрените дейно-
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сти (CNCAN). То бе осъществено с под-
крепата на Международната агенция по 
атомна енергия и Норвежкия регулиращ 
орган за радиационна защита (NRPA). 
В организирането и провеждането на 
тренировката се включиха и екипи от 
Министерството на вътрешните работи 
(МВР) на България – от Специализира-
ния отряд за борба с тероризма, Главна 
дирекция “Гранична полиция” и Главна 
дирекция “Пожарна безопасност и 
защита на населението” (ГД “ПБЗН”), 
както и от Министерството на вътреш-
ните работи на Румъния; от други ми-
нистерства и държавни ведомства. От 
страна на атомната електроцентрала в 
аварийното учение участваха специ-
алисти от управление “Сигурност”, от 
управление “Безопасност” и от Елек-
тропроизводство – 2.
Действията през двата дни на за-
нятието бяха ръководени от главния 
секретар на МВР Калин Георгиев и 
Михай Катра – заместник-министър на 
вътрешните работи на Румъния. Про-
тичането на учението бе проследено от 
наблюдатели от Норвегия, Русия, Ка-
нада, Македония, МААЕ, Интерпол и от 
други международни организации. Тре-
нировката бе реализирана по проект от 
Програмата за сътрудничество между 
Норвегия и България “Безопасна 
ядрена енергия” и бе финансирана от 
норвежкото правителство. В резултат 
на проведеното учение бе оптимизира-
на координацията между съответните 
институции.
Второ важно учение – разделна щабна 
аварийна тренировка по управление 
на дейностите в случай на авария, 
предизвикана от външни събития, бе 
проведено на 28 май. В занятието уча-
стваха специалисти от различни звена 
и подразделения на атомната елек-
троцентрала, както и специалисти от 
Районно управление “Полиция” – АЕЦ 
“Козлодуй”, и Районна служба “Пожар-
на безопасност и защита на население-
то” – АЕЦ “Козлодуй”.
Темата на учението бе “Авария при 
земетресение с магнитуд 8.5 по скалата 
Медведев-Шпонхойер-Карник-64 
(MSK-64) и наводняване на площадка-
та на АЕЦ “Козлодуй”. Целта на трени-
ровката бе да се отработят въпросите 
по взаимодействието и управлението 
на структурите на АЕЦ и на собствените 
и придадени сили за ликвидиране на 
последствията от “стихийните бед-
ствия”, които “довеждат” до настъпване 
на надпроектна авария. 
По време на разделната щабна ава-
рийна тренировка бяха демонстрирани 
ефективни комуникационни връзки 
между структурите, участващи в за-

нятието. Бяха проверени готовността 
за задействане и изпълняване на про-
цедурите, включени в Аварийния план 
на АЕЦ, и бе показана способността на 
групата за ръководство за организира-
не на съвместни действия с областните 
и с общинските щабове за координа-
ция и за ръководство на аварийните 
команди. 

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
От началото на 2011 г. не са допуснати 
пожари в производствените инстала-
ции и на площадката на атомната цен-
трала. Осигуряването на високо ниво 
на пожарната безопасност на терито-
рията на АЕЦ “Козлодуй” е в резултат 
на технически и организационни меро-
приятия, с които се постига съвременна 
защита на персонала и на системите 
за безопасност и се намалява възмож-
ността за възникване на пожар. 
Проверките, извършени в този период 
от структурите на Главна дирекция 
“Пожарна безопасност и защита на 
населението” към Министерство на 
вътрешните работи, констатираха 
отсъствие на отклонения в пожарната 
безопасност на АЕЦ.
Принос за добрите резултати има 
и действащата на територията на 
атомната централа Районна служба 
“Пожарна безопасност и защита на на-
селението” към АЕЦ.

РАДИОЕКОЛОГИЧЕН 
МОНИТОРИНГ
Радиоекологичният мониторинг на 
АЕЦ “Козлодуй” отговаря напълно на 

националните и европейските норма-
тивни изисквания, включително чл.35 
от Договора ЕВРАТОМ, Препоръки на ЕС 
2000/473/ЕВРАТОМ и 2004/2/ЕВРАТОМ. 



ОТЧЕТ ЯНУАРИ - ЮНИ 2011
“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Зоната на мониторинг е с радиус до 
100 км около атомната централа, като 
контролът обхваща основни компоненти 
със значение за здравето на население-
то и за състоянието на околната среда. 
Получените за шестте месеца на 2011 г. 
резултати за радиационните показатели 
в контролираните точки на площадката 
на АЕЦ и в контролните постове на  100-
километровата зона като цяло не се от-
клоняват от фоновите нива, характерни 
за района. Изключение прави регистрира-
ната в периода 25.03.2011 г. – 02.05.2011 г. 
завишена аерозолна активност от 0.8 до 
637 µBq/m3 за цезий-137, от 1 до 456 µBq/m3 
за цезий-134 и от 9.5 до 2 240 µBq/m3 за 
йод-131. Това се дължи на трансграничен 
пренос от аварията в АЕЦ “Фукушима”.
За периода средната стойност на 
общата бета-активност на атмосфер-
ните отлагания в зоната на наблюдение 
около АЕЦ “Козлодуй” е от 0.074 до 1.25 
Bq/(m2.d).
Общата бета-активност във водите на 
р. Дунав, р. Огоста, р. Цибрица и язовир 
“Козлодуй” е от 0.025 до 0.087 Bq/l, кое-
то е до 12% от нормата (0.75 Bq/l). Това 
доказва липсата на влияние от експлоа-
тацията на АЕЦ “Козлодуй” върху радиа-
ционния статус на природните водоеми 
в района. Съдържанието на тритий в 
пробите е около минималната детекти-
руема активност – от 5.1 до 10.8 Bq/l.
Общата бета-активност в питейните 
водоизточници в района варира в 

граници от 0.025 до 0.088 Bq/l. Тези 
стойности са много по-ниски от до-
пустимите норми за питейна вода по 
Наредба №9/16.03.2001 г. (2 Bq/l обща 
бета-активност и 100 Bq/l за тритий). 
Съдържанието на тритий е в границите 
на минимално детектируемата актив-
ност, средно 6.9 Bq/l.
Не е регистрирана техногенна актив-
ност с произход от АЕЦ “Козлодуй” в 
почвите от 100-километровата зона на 
наблюдение. Резултатите са в диапазо-
на 1.6 до 45.4 Bq/kg за цезий-137. 
Техногенната активност на изследвана-
та растителност е в нормални граници – 
до 2.6 Bq/kg (сухо тегло) за цезий-137.

ГАЗОАЕРОЗОЛНИ 
И ТЕЧНИ РАДИОАКТИВНИ 
ИЗХВЪРЛЯНИЯ
С цел недопускане на вредно въздей-
ствие на йонизиращите лъчения върху 
населението и околната среда АЕЦ 
“Козлодуй” системно осъществява 
мониторинг на радиоактивните изхвър-
ляния.
Мониторингът на течните и газообраз-
ните емисии в околната среда пот-
върждава, че за шестте месеца на 2011 г. 
количеството на радиоактивните веще-
ства продължава да е много по-малко 
от нормативно установените граници. 
Изхвърлянията на радиоактивни 
благородни газове и йод-131 са при-
близително 0.2%, а тези на аерозоли 
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са около 0.1% от съответните годишни 
граници на изхвърлянията за площад-
ката на АЕЦ “Козлодуй”. 
Съдържанието на въглерод-14 и тритий 
в газообразните изхвърляния от работе-
щите 5 и 6 блок е в рамките на няколко 
процента от годишната граница за 
въглерод-14 и няколко десети от про-
цента от годишната граница за тритий. 
Общата активност на постъпилите в р. 
Дунав отпадни води е около 0.02% от 
разрешената годишна граница.

КОНТРОЛ НА ДОЗОВОТО 
НАТОВАРВАНЕ 
НА НАСЕЛЕНИЕТО
Максималната индивидуална ефектив-
на доза на населението от 30 км зона е 
под 2.5 µSv/a, което е около 1 000 пъти 
по-ниско от облъчването, получавано 
от естествения радиационен фон 
(2 400 µSv/a) за година.
Колективната доза на населението в 
наблюдаваната зона на АЕЦ “Козло-
дуй” е напълно съпоставима с усредне-
ните показатели за PWR реактори в 
световен мащаб – UNSCEAR 2000.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА – НЕРАДИАЦИОН-
НИ АСПЕКТИ
Политиката на АЕЦ “Козлодуй” в об-
ластта на нерадиационните аспекти 
на опазването на околната среда е в 
съответствие с нормативните изис-
квания и в изпълнение на условията в 
разрешителните, издадени на Друже-
ството от Министерство на околната 
среда и водите, от Басейнова дирекция 
Дунавски район – гр. Плевен, и от Реги-
онална инспекция по околната среда и 
водите – гр. Враца. Атомната централа 
притежава всички необходими разре-
шителни, изисквани от нормативните 
документи в областта.
В изпълнение на дейностите по опазва-
не на околната среда и по програмите 
за собствен нерадиационен монито-
ринг се анализират проби от подземни 
и отпадъчни води от площадката на 
атомната централа и от Депото за 
нерадиоактивни отпадъци. От нача-
лото на 2011 г. са анализирани близо 
180 проби и са извършени около 1 000 
анализа (една част от анализите са 
изпълнени от лаборатории на Друже-
ството, а друга – от външна акреди-
тирана лаборатория). Резултатите от 
анализите показват, че стойностите на 
контролираните показатели са близки с 
тези от предходни години.
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ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА СТРЕС ТЕСТОВЕ 
В АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”

След ядрената авария в японската 
атомна централа “Фукушима” на 11 март 
2011 г. на дневен ред бе поставена необ-
ходимостта от спешни мерки за оценка 
на текущия статус и готовността на 
ядрените централи за осигуряване на 
безопасността при екстремни въздей-
ствия (т.нар. стрес тестове*).
Решението за провеждане на стрес 
тестове в АЕЦ “Козлодуй” бе взето на 
инициираната от министър-председате-
ля на Република България Бойко Борисов 
среща с ръководството на централата, 
проведена на 21 март 2011 г. в Мини-
стерския съвет. В изпълнение на това 
решение на 23 март в атомната центра-
ла бе проведено разширено заседание 
на съвет по “Безопасност и качество”, на 
което бяха набелязани необходимите 
действия за провеждане на стрес тесто-
ве. В заседанието участваха представи-
тели на Агенцията за ядрено регулиране 
(АЯР), Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма, Института по 
ядрени изследвания и ядрена енергети-
ка при Българска академия на науките и 
Областната управа – Враца. Създаден 
бе Щаб за ръководство, координация 
и организация на провеждането на 
стрес тестове, с отчитане на указанията 
и изискванията на Асоциацията на за-
падноевропейските ядрени регулатори 
(WENRA), Европейската комисия (ЕК), 
Световната асоциация на ядрените опе-
ратори (WANO) и АЯР и бяха сформира-
ни  четири експертни групи. 
На 24 март АЯР представи на АЕЦ “Коз-
лодуй” своите изисквания за предпри-
емане на краткосрочни превантивни 
мерки във връзка с аварията в АЕЦ 
“Фукушима” и определи сроковете за 
тяхното изпълнение. Предписаните 
действия от АЯР доразвиват инициа-
тивата на правителството и се явяват 
предварителни действия за провежда-
не на стрес тестове до приемането на 
единни изисквания за всички ядрени 
централи в Европейския съюз. Меро-
приятията включват огледи, изпитания, 
проверки на техническото състояние и 
обследване на конструкции, системи и 
компоненти, предназначени за управ-
ление и намаляване на последствията 
от надпроектни аварии, причинени 
от екстремни външни въздействия;  
проверка на действащите аварийни 
инструкции, планове и процедури.
След изпълнението на предвидените 

дейности са набелязани бъдещи мерки, 
с цел оптимизиране на реакцията на 
АЕЦ “Козлодуй”, при едновременно 
засягане на ядрените съоръжения на 
площадката от екстремни природни 
въздействия. Отчетът с резултатите е 
представен в АЯР на 10 юни 2011 г. Тези 
резултати ще бъдат използвани и при 
изготвянето на националния доклад 
на Република България  по единните 
стрес тестове за ядрените централи на 
страните в ЕС.
От своя страна Световната асоциация 
на ядрените оператори още на 18 март 
разпространи препоръки за провеж-
дане на мероприятия, които трябва да 
бъдат изпълнени от атомните централи 
с цел смекчаване на последствията 
от надпроектни аварии и проверка  
на готовността за действие при за-
губа на външно електрозахранване, 
земетресение и наводнение. Отчетите 
за изпълнението в АЕЦ “Козлодуй” на 
препоръчаните от WANO мероприя-
тия бяха изпратени в Лондонския и в 
Московския център на Асоциацията на 
12 май 2011 г.
По предложение на WENRA, Групата 
на европейските ядрени регулатори 
(ENSREG) прие обхват и съдържание 
на стрес тестове за атомните централи 
в Европа. АЯР, с писмо от 31.05.2011 г., 
представи на АЕЦ “Козлодуй” тези из-

исквания и областите, в които трябва 
да бъдат извършени оценките на риска 
и безопасността.
Въз основа на тези  изисквания  бе раз-
работена подробна методика, опреде-
ляща обема и начина за провеждане 
на стрес тестовете. На 22.06.2011 г. 
Методиката бе предоставена на АЯР. 
Стрес тестовете в АЕЦ “Козлодуй” се 
изпълняват в периода юли-октомври 
2011 г. В АЯР е представен предварите-
лен доклад за напредъка, а до 
28.10.2011 г. ще бъде представен 
окончателен доклад за изпълнението. 
Дейностите по изпълнение на стрес 
тестовете се координират от дирекция 
“Развитие и модернизации”.
Предвид кратките срокове за изпъл-
нение и важността на задачата за 
преоценка на безопасността на АЕЦ 
“Козлодуй”, в подготовката и реали-
зацията на дейностите са привлечени 
инженерингови фирми и институти от 
Българска академия на науките.

*Стрес тестът се определя като целенасочена преоценка на запасите по безопасност на ядрените централи в светлината на събитията, настъпили във Фу-
кушима – екстремни природни явления, изискващи изпълнението на функциите по безопасност на централата и довели до възникване на тежка авария.
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ИЗВЕЖДАНЕ 
ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ
През 2011 г. продължи изпълнението на 
подготвителните дейности за извеж-
дане от експлоатация на спрените 440-
мегаватови блокове на АЕЦ “Козлодуй”, 
включително стратегическо планиране, 
подготовка на лицензионните докумен-
ти и управление на проектите, подпо-
магащи и осигуряващи съответните 
дейности.
В периода на първото полугодие бяха 
приети някои изменения в концепцията 
за извеждане от експлоатация (ИЕ). На 
05.01.2011 г. с Решение на Министерски 
съвет бе приета актуализираната Стра-
тегия за управление на отработеното 
ядрено гориво и на радиоактивните 

отпадъци до 2030 година. В дългос-
рочен план за крайно състояние на 
промишлената площадка, на която се 
извеждат от експлоатация 1-4 блок на 
АЕЦ “Козлодуй”, се определя състояни-
ето “кафява поляна”. То ще се постигне 
с изпълнение на следните дейности: 
демонтаж на оборудването, което не 
е предназначено за по-нататъшно из-
ползване; освобождаване на сградите 
и съоръженията, които остават в ра-
бота, от регулаторен контрол; прера-
ботка и износ на всички радиоактивни 
отпадъци от територията на площад-
ката и довеждане на площадката до 
състояние, подходящо за нуждите на 
ядрената енергетика или други иконо-
мически дейности.

В съответствие с изискванията на 
нормативната уредба продължи 
разработването на документите, не-
обходими за издаване на лицензия 
за извеждане от експлоатация. През 
февруари 2011 г. Групата за управление 
на проекта – Козлодуй предостави на 
АЕЦ за преглед и одобрение Отчет за 
анализ на безопасността при извежда-
не от експлоатация на блокове 3 и 4 на 
АЕЦ “Козлодуй” – Етап 1, Ревизия 0, и 
Технически отчет “Оценка на източни-
ка на радиоактивно замърсяване и на 
дозовото натоварване при демонтажа 
в реакторно отделение”. Във връзка с 
подготовката на доклад за оценка на 
въздействието върху околната среда за 
ИЕ на 1-4 блок на АЕЦ “Козлодуй” през 

РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИИ
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май чрез Министерството на околната 
среда и водите от Румъния са получени 
и предадени на изпълнителя на про-
екта – Energiewerke Nord GmbH (Герма-
ния), входните данни, поискани от него 
за изготвяне на оценка на въздействие-
то в трансграничен аспект. В процес на 
разработка е План за взаимодействие 
със заинтересованите страни (съгласно 
правилата на Европейската банка за 
възстановяване и развитие).
Един от най-значимите проекти в об-
ластта на извеждането от експлоата-
ция – изграждането на Хранилище за 
сухо съхранeние на отработено ядрено 
гориво (ХССОЯГ), бе финализиран 
успешно. На 12 май 2011 г. в АЕЦ “Козло-
дуй” се състоя официална церемония 
по откриване на хранилището. Лентата 
на обекта бе прерязана от премиера на 
Република България Бойко Борисов, 
от министъра на икономиката, енерге-
тиката и туризма Трайчо Трайков и от 
изпълнителния директор на атомната 
централа Костадин Димитров.
Съоръжението, изградено на пло-
щадката на АЕЦ “Козлодуй”, получи 
разрешение за ползване на сградата 
с протокол по образец 16 (Акт 16) на 25 
март 2011 г.
Проектът е финансиран от Междуна-
родния фонд за подпомагане на из-
веждането от експлоатация на 1-4 блок 
на АЕЦ “Козлодуй”, администриран от 
Европейската банка за възстановяване 
и развитие. Реализацията на проекта се 
осъществява от консорциум, съставен 
от NUKEM TECHNOLOGIES GmbH – GNS 
GmbH – Германия, избран  като изпъл-
нител след провеждането на междуна-
роден търг.

ЗА ДА ПОСТИГНЕ ЦЕЛИТЕ, КОИТО СИ ПОСТАВЯ, АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” ТРЯБВА НЕПРЕКЪС-
НАТО ДА РАБОТИ ЗА РАЗВИТИЕТО И МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА СВОИТЕ МОЩНОСТИ.
За да бъде постигната главната цел на АЕЦ “Козлодуй” – безопасно, ефективно и еко-
логично чисто производство на електроенергия, необходимо е да бъдат полагани по-
следователни усилия за развитието и модернизацията на ядрените мощности. Именно в 
отговор на тази необходимост и с разбирането, че добрата координация на дейностите е 
предпоставка за ефективност, е създадена дирекция “Развитие и модернизации”. Сред 
основните приоритети на дирекцията са оптимизиране и координация на дейностите, 
свързани с инвестиционната политика, с модернизацията на съоръженията, с изпълнени-
ето на международни проекти, включително международни мисии  и проверки, с извежда-
нето от експлоатация, с изграждането на нови съоръжения и др.

ИВАН АНДРЕЕВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИИ”

ИНВЕСТИЦИОННА 
ПРОГРАМА
Инвестиционната програма на “АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД е насочена основно към 
финансиране на мерки, осигуряващи 
надеждна, безопасна и ефективна 
експлоатация на 5 и 6 енергоблок. В 
периода 1 януари – 30 юни 2011 г. са 
реализирани приоритетни инвестици-
онни дейности по продължаване на 
процеса на модернизация на блоковете 
и по повишаване на безопасността 
при експлоатацията им. Около 80% от 
средствата собствено финансиране 
са насочени към реализиране на мерки 
за реконструкции и модернизации на 

съществуващите мощности, разработ-
ване на програми, анализи и оценки по 
безопасната експлоатация на съще-
ствуващи системи и съоръжения и 
удължаване на експлоатационния ре-
сурс на ядрените енергийни блокове.
Главен приоритет в инвестиционната 
програма на атомната централа през 
отчетния период представляват меро-
приятия от Програмата за управление 
на ресурса на 5 и 6 блок, която пред-
ставя концепцията на АЕЦ “Козлодуй” 
по управление на ресурса на конструк-
циите, системите и компонентите от 
системите за безопасност на 5 и 6 блок 
до изтичане на проектния им ресурс, 
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както и за осигуряване на надпроектна 
експлоатация. 
През първите шест месеца на 2011 г., 
като част от разходите за по-крупни 
модернизационни дейности са вклю-
чени разходи за доставка и монтаж на 
подгреватели високо налягане на 5 
блок. Доказаните ползи от вече извър-
шената подмяна на 6 блок са допълни-
телно производство на електроенергия 
в резултат на повишената ефективност 
при подгряването на питателна вода, 
подобрен водно-химичен режим на 
втори контур, оптимизирани характери-
стики на топлообмен в парогенератора, 
намаляване на разходите и времето за 
ремонт. Останалите дейности, изпълня-
вани през първото полугодие на 2011 г., 
също са насочени към подобряването на 
работата на съоръженията и към 
продължаването на ресурса на оборуд-
ването: 
- Стартирано е комплексно обследване 
на фактическото състояние и оценка 
на остатъчния ресурс на оборудване-
то и съоръженията на 5 и 6 блок с цел 
продължаване на срока на експлоата-
ция на блоковете;
- Подмяна на прекъсвачи 6kV тип ВЭ-6 
в секции 5,6ВА, ВВ, ВС, BD – изпълнено 
на 5 блок;
- Реконструкция на панели за щит за 
управление в командни зали на цен-
трални помпени станции (ЦПС) 3 и 4. 
Изпълнена е доставка, монтажът ще се 
изпълнява по време на планов годи-
шен ремонт (ПГР) 2011 на ЦПС 4 и ПГР 
2012 на ЦПС 3;
- Доставка на резервни части и цилин-
дри за бързодействащи отсечни клапа-
ни (БЗОК) ELIDOR 2000 (5,6ТХ50-80-
S06) и доставка на резервен затвор на 
БЗОК ELIDOR 2000;
- Доставка на 68 броя датчици за поло-
жение за ОР СУЗ (орган за регулиране 
системи за управление и защита) и на-
ладка на оборудване СГИУ (система за 
групово и индивидуално управление) 
на 5 блок – доставени 14 броя.
През шестмесечието се изпълняваха и 
дейности, предвидени в Програмата за 
поддържане и повишаване на безопас-
ността в АЕЦ “Козлодуй” през 2010, 2011 
и 2012 г., разработена в съответствие с 
изискванията на Закона за безопасно 
използване на ядрената енергия и под-
законови нормативни актове, приети 
от Министерския съвет. Реализирането 
им гарантира ядрената безопасност, 
радиационната защита и опазването 
на околната среда при експлоатацията 
на енергийните блокове, на хранили-
щето за отработено гориво (ХОГ) и при 
управлението на радиоактивните мате-
риали в АЕЦ. Изпълняваните дейности 

по тази Програма са:
- Проектиране, изработване и монтаж 
на технологични тапи от устойчив 
на висока температура материал за 
предотвратяване на ранен байпас 
на херметичната обвивка в случай на 
тежки аварии – стартирана процедура 
за избор на изпълнител;
- Провеждане на мероприятия, свърза-
ни с повишаване на топлинната мощ-
ност на реакторната установка (РУ) 
с ВВЕР-1000/В-320, и обосновка на 
безопасната експлоатация на повише-
ните нива на мощност – основна цел 
на проекта е обосноваване на без-
опасната експлоатация и доказване 
на устойчивостта на поведение на РУ 
и съответните системи в условията на 
повишени нива на мощност;
- Разработване на том 2 на Технологич-
ни регламенти за безопасна експлоата-
ция на блокове 5 и 6 на АЕЦ “Козлодуй” 
с реактор ВВЕР-1000/В-320 и привеж-
дане на АТОБ (актуализирана техни-
ческа обосновка на безопасността) в 
съответствие с актуалното състояние 

на 5 и 6 блок – стартирана процедура 
за избор на изпълнител; 
- Инсталиране на температурен кон-
трол в долната част на корпуса на реак-
тора – по време на плановия годишен 
ремонт на 5 блок, протекъл от 24 април 
до 30 май, е монтиран един канал и 
е въведен в пробна експлоатация. 
Предстои монтирането на останалата 
апаратура.
Продължават инвестиционните дей-
ности по Програмата за енергийна 
ефективност (ЕЕ) за постигане на 
съответствие на сградния фонд с изис-
кванията на националната нормативна 
уредба по ЕЕ, съгласно разработен план 

за действие за периода 2009-2011 г. 
Изпълняваните мерки ще доведат до 
повишаване на енергийната ефектив-
ност и като крайна цел – издаване на 
енергиен сертификат.
Останалата част от отчетените сред-
ства по инвестиционната програма, 
собствено финансиране, са усвоени за 
дейности, свързани с поетапно изпъ-
лнение на мерки за модернизация и 
подобряване на безопасността на ХОГ, 
модернизация на съоръженията по 
програма за повишаване на надеж-
дността на Откритата разпределителна 
уредба (ОРУ), усъвършенстване на 
Пълномащабен симулатор ПМС-1000 
и др. 
От началото на годината към 30.06.2011 г. 
усвоените инвестиционни разходи със 
собствени средства на АЕЦ “Козлодуй” 
възлизат на 49 407 хил. лв. Структурата 
на извършените разходи, финансирани 
със собствени средства, е следната: за 
строително-монтажни работи (СМР) –
7 562 хил. лв.; за машини и съоръжения 
(МиС) – 35 964 хил. лв.; за проектно-про-
учвателни работи (ППР) – 5 855 хил. лв., 
и други разходи – 26 хил. лв. В отчетните 
данни са включени разходи за значими 
резервни части и капитализиран ремонт 
в размер на 1 763 хил. лв.
Стойността на въведените в действие 
дълготрайни активи със собствени 
средства през първото полугодие на 
2011 г. е 5 304 хил. лв. За подобект Хра-
нилище за сухо съхраняване на отрабо-
тено ядрено гориво – I етап, на 25 март 
2011 г. е подписан протокол образец 16 
(Акт 16) и е издадено разрешение за 
ползване на сградата. На 27 юни 2011 г. 
Държавна приемателна комисия прие 
подобект Монтаж на подгреватели 
високо налягане камерен тип (ПBH-K)-
5,6RD21,22,ll,12W01 на блок 5 и издаде 
разрешение за ползване.

МЕЖДУНАРОДНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО
От 7 до 11 февруари 2011 г. Световна-
та асоциация на ядрените оператори 
WANO (World Association of Nuclear Op-
erators) извърши последваща проверка 
(WANO Follow Up Peer Review) на 1000-
мегаватовите 5 и 6 блок на АЕЦ “Козло-
дуй”. Целта на проверката бе да оцени 
степента на изпълнение на препоръките 
и постигнатия напредък за периода 
след партньорската проверка през юни 
2009 г., извършена в Електропроизвод-
ство – 2 по покана на ръководството на 
АЕЦ “Козлодуй”. 
Конкретните дейности вследствие на 
направените тогава препоръки бяха от-
разени в специално изготвена програ-
ма, която бе изпълнена до началото на 
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последващата проверка.
Експертите на WANO провериха основ-
ни области в дейността на 1000-мега-
ватовите 5 и 6 блок, като наблюдаваха 
работата на персонала, състоянието 
на работните места, на технологич-
ните помещения, на оборудването и 
на сградите. Те проведоха интервюта, 
провериха документацията и извърши-
ха обективна и безпристрастна оценка 
на експлоатацията и на ремонта във 
всичките им аспекти. Персоналът на 
АЕЦ “Козлодуй” показа, че в центра-
лата има практики, които да сподели 
с другите ядрени оператори по света, 
демонстрира високо ниво на култура 
на безопасност, знания и спазване 
на инструкциите и процедурите, на 
правилата за безопасни условия на 
труд. По този начин се гарантира, че и 
занапред осигуряването на безопасна-
та и ефективна работа на 5 и 6 блок ще 
бъде в съответствие с международните 
стандарти за безопасност.
В края на проверката експертите на 
WANO представиха пред ръковод-
ството на АЕЦ “Козлодуй” своите 
заключения. Те акцентираха върху на-
предъка, наблюдаван при изпълнение 
на дейностите, и отбелязаха добрия 
експлоатационен вид на съоръженията 
и системите на 5 и 6 блок.
Представителите на Световната 
асоциация на ядрените оператори и 
ръководният екип на атомната елек-
троцентрала бяха единодушни, че 
отношенията на честност, откритост и 
прозрачност са базисни при тези ми-
сии, защото основната цел е постигане 

на максимална безопасност и култура 
на експлоатиращите организации –
цел, която е обща, а за постигането й са 
необходими взаимно доверие, години 
на усилия и координирани действия.
Ръководителят на екипа на WANO 
Франтишек Костиха заяви след при-
ключване на проверката: “АЕЦ “Козло-
дуй” се поддържа според най-високите 
международни критерии и стандарти. 
Впечатлен съм от високото ниво на 
компетентност на персонала и ръково-
дителите на АЕЦ “Козлодуй”.
В периода 15 – 17 март 2011 г., по покана 
на АЕЦ “Козлодуй”, бе проведена мисия 
за техническа поддръжка на WANO 
на тема “Подготовка за мисия OSART”. 
Разгледаните въпроси бяха свързани 
с методиката на провеждане на мисии 
OSART (Operational Safety Review 
Team), съвременните тенденции при 
провеждането им, необходимата орга-
низация за подготовката и др. 
Във връзка с предстоящата през 2012 г. 
мисия OSART на МААЕ на 5 и 6 блок още 
в края на 2010 г. бе изготвена програма, 
съдържаща необходимите дейности 
за успешна подготовка на централата. 
Чрез реализация на дейностите в про-
грамата се осигурява възможност АЕЦ 
“Козлодуй” да потвърди високото ниво 
на експлоатационна безопасност на 5 и 
6 блок.
След приключването на последващата 
партньорска проверка и на мисията 
за техническа поддръжка на WANO бе 
извършен подробен анализ на резулта-
тите от тях, като формулираните пред-
ложения бяха отразени в нова редакция 

на “Програма за подготовка за провеж-
дане на мисия OSART на 5 и 6 блок”. За 
изпълнение на планираните дейности 
по подготовка на структурните звена и 
реализиране на предвидените в програ-
мата дейности бяха сформирани екипи 
по областите на проверката. Създаде-
на бе база данни за проследяване на 
изпълнението на дейностите от програ-
мата. В нея своевременно бе отразявана 
постъпилата информация, касаеща 
статуса на изпълнение на дейностите по 
програмата към определен момент.
АЕЦ “Козлодуй” възобнови членството 
си в инициативата ENISS (European Nucl-
ear Installations Safety Standards Initiative) 
в организацията ФОРАТОМ. Задачите на 
инициативата са свързани с установява-
нето на обща позиция на ядрената ин-
дустрия по отношение на референтните 
нива на безопасност, предложени от 
WENRA (Western European Nuclear Regul-
ators Association). Дейностите, включени 
в плана за действие на ENISS за 2011 г., 
са фокусирани върху актуални ключо-
ви въпроси. Между тях е и въпросът за 
адекватен отговор на ядрените събития 
в Япония, резултат от което е намере-
нието за провеждане на стрес тестове в 
ядрените централи в Европа. 
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НАШАТА ОСНОВНА ЗАДАЧА Е ДА РАБОТИМ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ 
НА ДОБРО ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД.
Основен приоритет е осигуряването на финансови ресурси за изпълнение на всички из-
исквания за безопасност, за повишаване на надеждността на експлоатация и подобрява-
не на ефективността на процеса на електропроизводство. В светлината на събитията от 
Фукушима и икономическата ситуация в страната от първостепенна важност за ръковод-
ството е да намери баланса между запазването на конкурентоспособността на електро-
производството и осигуряването на необходимите средства за покриване на всички нови 
изисквания по отношение на безопасността. В тази връзка се търсят всички резерви за 
оптимизиране на разходите.

СИЙКА ПЕНКОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ
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АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ
Въпреки увеличаването на квотите за 
регулирания пазар през последните 
години за поддържане на “социална” 
цена за т.нар. “защитени потребители”, 
чрез продажбите на свободния пазар 
на електроенергия Дружеството успява 
да компенсира загубите от регулирани-
те цени и да поддържа добро финансо-
во състояние. 
Наличните парични средства се управ-
ляват по начин, осигуряващ добра 
доходност, при минимални рискове за 
Дружеството, като се учредяват депо-
зити в различни банки при условия на 
прозрачност и конкурентност. Учредени-
те депозити към 30.06.2011 г. са в размер 
на 94 567 хил. лв., при 40 917 хил. лв. към 
31.12.2010 г. Поддържа се оптимална 
налична разполагаемост на свободни 
парични средства, които да позволя-
ват Дружеството да извършва в срок  
дължимите плащания по заеми, данъ-
ци, към персонал, контрагенти и др.
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД се явява възложи-
тел на обществени поръчки по смисъла 
на чл. 7, т. 5 от Закона за обществени 
поръчки (ЗОП) и в тази връзка процеси-
те по избор на доставчици и по сключ-
ване и администриране на договори се 
подчиняват на разпоредбите на ЗОП и 
подзаконовите нормативни актове. За 
осигуряване на системен подход при 
управлението на процеса по възлагане 
на обществени поръчки в Дружеството 
има изградена и действаща система 
от документи (вътрешни правила, по 
смисъла на ЗОП). 
С цел оптимизиране на процесите се 
използват типови документи, както и 
всички възможности, които норматив-
ната уредба дава на възложителите 
за осигуряване на публичност, усло-
вия за конкурентност, оперативност 
(съкращаване на срокове) – Профил 
на купувача (на интернет сайта на 
Дружеството), регистрирани упълно-
мощени потребители в Регистъра на 
обществени поръчки, услугата e-Sender, 
предварителни обявления, електронни 
подписи при кореспонденция. 
С оглед спазване на принципите на 
ЗОП, а и с цел осигуряване на възмож-
ност за избор, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД 
публикува в Профила на купувача 
обявления за възлагане на малки 
обществени поръчки по реда и смисъла 
на чл. 2 от Наредбата за възлагане на 
малки обществени поръчки (НВМОП).
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД се явява един от 
най-големите възложители на обще-
ствени поръчки в България, като за 
първото полугодие на 2011 г. във връзка 
с осигуряване на изпълнението на 
Бизнес програмата на Дружеството са 
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стартирани (и към настоящия момент 
са на различен етап):
- 122 процедури за възлагане на обще-
ствени поръчки (в т.ч. 68 – договаряне 
с обявление, 7 – открити процедури, 
14 – открити конкурси, 20 – договаряне 
без обявление, и 13 – договаряне с по-
кана) по смисъла на ЗОП и НВМОП;  
- над 300 възлагания на малки обще-
ствени поръчки по реда на чл. 2, ал. 1 от 
НВМОП.
Възложените поръчки са на обща стой-
ност 73 669 хил. лв. без ДДС.
Във връзка с необходимостта от опти-
мизиране на складовите наличности и с 
цел ефективно управление на складо-
вите запаси са предприети мерки за:
- освобождаване на складовете от 
залежали и неизползваеми матери-
али (основно в резултат на спрените 
блокове 1-4);
- ускоряване на процеса по продажба 
на бракувани активи и отпадъци;
- актуализация и оптимизация на 
номенклатурата на артикулите по групи 
материали;
- разширяване на обхвата на из-
ползваните модули в мениджърската 
система за управление INFOR ERP LN с 
цел оптимизиране на бизнес процесите 
на база информация за продажбите в 
реално време.
За първото полугодие на 2011 г. са 
проведени над 30 процедури (в т.ч. 
търгове за продажба на дълготрайни 
материални активи, процедури за про-
дажба на отпадъци, пряко договаряне 
за продажба на дълготрайни активи, 
разпродажби на залежали и неизполз-
ваеми в АЕЦ материали). Подготвени са 
и са сключени повече от 50 договора и 
към 30.06.2011 г. е реализиран приход в 
размер на 920 хил. лв.
Финансирането на текущите разходи 
на този етап не създава затруднения 
за Дружеството. Сериозен проблем 
очакваме при реализиране на основния 
и приоритетен проект на Дружеството 
през следващите години – удължаване 
на експлоатационния ресурс на бло-
ковете след изтичане на проектния им 
срок за експлоатация – 2017 г. за 5 блок 
и 2019 г. за 6 блок. По предварителни 
разчети се очертава недостиг на сред-
ства за инвестиции, средно между 30 и 
40 млн. лв. годишно. За да се реши този 
проблем, е отправeно писмено искане 
до Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма за възстановя-
ване на действащия до 2009 г. ред за 
приспадане на държавно гарантираните 
кредити от печалбата преди определя-
не на дивидент за държавата и намаля-
ване на размера му от 80% на 50%. 
Рискове от неизпълнение на проекта за 

удължаване ресурса на блоковете:
• Спирането на 5 и 6 блок ще лиши 
България от 30-35% от най-евтиния 
енергиен източник и основната част 
от износа, като същевременно ще се 
влоши електроенергийният баланс в 
страната и в региона.
• Цената на електроенергията за “защи-
тените потребители” ще нарасне значи-
телно след отпадането на единствения 
евтин балансьор АЕЦ “Козлодуй” и при 
увеличаването на дела на електроенер-
гията, произведена от възобновяеми 
енергийни източници, в енергийния микс 
на страната.
• Увеличаване на емисиите на парнико-
ви газове и влошаване на енергийния 
микс, поради намаляване на дела на 
нискоемисионната енергия, произведе-
на от АЕЦ “Козлодуй”.
• Преки загуби за държавния бюджет, 
който ще трябва да поеме разходите за 
управление на радиоактивните отпадъ-
ци и за извеждане от експлоатация на 

блокове 5 и 6, тъй като във фондовете 
не са натрупани достатъчно средства, 
включително и поради преждевремен-
но спрените 1-4 блок. 
• По-малко приходи от данъци, диви-
дент и др. в държавния бюджет. 
• Държавата, като гарант на дългосроч-
ните кредити за модернизацията на 5 
и 6 блок, чието изплащане е до 2021 г., 
ще трябва да поеме и тези задължения.
• Увеличаване на разходите за управ-
ление на радиоактивни отпадъци и 
съответно увеличаване на тежестта 
върху държавния бюджет в дългосроч-
на перспектива. 
С Решение на Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране 

№ TE-020 от 29.06.2011 г. е опреде-
лено задължение на “АЕЦ Козлодуй” 
ЕАД за доставка на електроенергия на 
регулирания пазар за регулаторния 
период 01.07.2011 г. – 30.06.2012 г. в 
размер на 9 000 000 МВтч. С Решение 
на Държавната комисия за енергийно и 
водно регулиране (ДКЕВР) № Ц–22 от 
29.06.2011 г. са определени и регулира-
ните цени, по които АЕЦ “Козлодуй” да 
доставя определената квота:
- цена за енергия – намалена от 15.75 
лв./МВтч на 15.30 лв./МВтч;
- цена за разполагаемост – намалена 
от 28.06 лв./МВтч на 27.00 лв./МВтч.
Положителен фактор е намалената от 
ДКЕВР индивидуална квота за регу-
лирания пазар от 9 730 000 МВтч на 
9 000 000 МВтч и въпреки намалените 
цени, с приходите от свободния пазар 
ще се компенсира разликата между 
себестойността и цената на електро-
енергията за регулирания пазар. 

ИКОНОМИЧЕСКИ 
ПОКАЗАТЕЛИ
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД приключи първото 
полугодие на 2011 г. със счетоводна пе-
чалба в размер на 105 800 хил. лв. Над-
плановото производство и увеличените 
продажби на нерегулирания пазар на 
електроенергия компенсират заложе-
ната в Бизнес програмата на Друже-
ството загуба за първото полугодие. 
За периода приходите общо на 
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД са в размер на 
432 565 хил. лв. Благоприятен фактор 
бе увеличението на дела на продажба 
на електрическа енергия на свобод-
ния пазар с 10% спрямо 2010 г., което 
доведе до нарастване на приходите от 
този сегмент с 11%.
Ключов фактор за увеличението на при-
ходите от продажби е увеличеният обем 
продажби в резултат на подобрената 
икономическа ситуация в страната и реги-
она, довела до повишаване на търсенето 
на електроенергия. Допълнително беше 
осигурено и надпланово производство в 
резултат на изпълнение на мероприятия 
за съкращаване на плановия годишен 
ремонт на 5 блок. Ценовият фактор е с 
минимално отрицателно въздействие.
Реализираните разходи за осъществява-
не на основната дейност на “АЕЦ Козло-
дуй” ЕАД са в размер на 324 855 хил. лв. 
Дружеството изпълнява ангажименти-
те си по отношение на управлението на 
отработеното ядрено гориво в съответ-
ствие с приетата от Министерски съвет 
актуализирана “Стратегия за управ-
ление на отработено ядрено гориво и 
на радиоактивни отпадъци до 2030 г.” 
Планираното извозване на ОЯГ от бло-
ковете с реактори ВВЕР-440 на “АЕЦ 
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Козлодуй” ЕАД за временно съхранение 
и преработка в Русия е на стойност 
29 554 хил. лв. Превозът на ОЯГ е отче-
тен за сметка на начислената провизия 
през 2010 г.
Обслужени са задълженията по 
държавно гарантираните кредити 
за модернизация на 5 и 6 блок и към 
фондове “Радиоактивни отпадъци” и 
“Извеждане от експлоатация на ядрени 
съоръжения” (внесени 43 687 хил. лв.). 
Отчисленията за фондовете съставля-
ват 13% от разходите. 
Финансирането на подготвителните 
дейности за извеждането от експлоа-
тация на 3 и 4 блок до обявяването им 
за съоръжения за РАО и предоставя-
нето им за управление на Държавно 
предприятие “РАО” е както със собстве-
ни средства на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД oт 
текущите приходи, така и със средства 
от държавния фонд “Извеждане от 
експлоатация на ядрени съоръжения” 
(ИЕЯС). От Международния фонд “Коз-
лодуй” се финансират подготвителни 
дейности за извеждане от експлоата-
ция (ИЕ) и одобрени от АЯР дейности 
по демонтаж. 
За първото полугодие на 2011 г. разходите 
за подготвителни дейности за ИЕ на 3 и 4 
блок са в размер на 31 271 хил. лв., в т.ч.:
- 18 696 хил. лв. собствени средства на АЕЦ 
“Козлодуй” ЕАД за поддръжка на блокове-
те в безопасно състояние;
- финансиране за текуща дейност от фонд 
“Козлодуй” на стойност 12 575 хил. лв.
В държавния бюджет са внесени 
всички дължими данъци, такси и др. в 
размер на 94 645 хил. лв. Изпълнени 
са всички ангажименти към персонала, 
свързани с трудовото и осигурителното 
законодателство при стриктно спазва-
не на нормативните изисквания. В со-
циалните фондове са внесени общо 20 
476 хил. лв., в т.ч. за социални осигуров-
ки, обществено осигуряване, фондове 
за преквалификация и безработица и 
за здравно осигуряване.
Финансовото състояние до края на 
годината се очаква да е добро, центра-
лата разполага и ще поддържа необ-
ходимия финансов ресурс за своевре-
менно обслужване на задълженията си, 
възникващи  във връзка с извършвани-
те от Дружеството дейности.
Текущото финансово състояние на 
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД показва възмож-
ностите на Дружеството за устойчиво 
и стабилно производство на електри-
ческа енергия с добра икономическа 
ефективност. 

1

Управление на 
ядрено гориво

Амортизации

Фондове
“РАО” и “ИЕЯС” 

Разходи за 
персонала

Експлоатация и 
поддръжка на 
блоковете

Структура на разходите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД 
през първото полугодие на 2011 г.
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Съдържание Текуща година Предходна година

АКТИВИ хил. лв. хил. лв.
Нетекущи активи
Дълготрайни материални активи 1 116 627 1 174 642
Нематериални активи 5 970 6 461
Финансови активи 232 232
Инвестиции в дъщерни предприятия 1 161 1 161
Предоставени заеми 19 156 17 504
Активи в процес на изграждане 272 658 241 625

Сума на нетекущите активи 1 415 804 1 441 625
Текущи активи   
Ядрено гориво 233 551 231 725
Материални запаси 53 068 52 085
Търговски и други вземания 43 633 37 781
Вземания от свързани лица 161 859 202 452
Предоставени заеми на свързани лица 48 38
Текущи данъчни вземания 7 937
Разходи за бъдещи периоди 185 377
Парични средства и краткосрочни депозити 175 697 72 822

Сума на текущите активи 675 978 597 280
Сума на активите 2 091 782 2 038 905

ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Собствен капитал
Акционерен капитал 101 716 101 716
Законови резерви 14 332 14 332
Други резерви 976 842 976 842
Неразпределена печалба от минали години 143 023 82 585
Финансов резултат от текущия период 105 800 60 437

Сума на собствения капитал 1 341 713 1 235 912
ПАСИВИ
Нетекущи пасиви
Дългосрочни банкови заеми 332 002 352 538
Задържани суми по договори за строителство 7 672 3 734
Финансирания 171 866 176 114
Пасиви по отсрочени данъци 37 723 37 723
Задължения за доходи към персонала 18 324 19 541
Приходи за бъдещи периоди 835 835

Сума на нетекущите пасиви 568 422 590 485
Текущи пасиви
Търговски и други задължения 55 183 73 116
Задължения към свързани лица 113 10 014
Лихвоносни заеми 39 852 39600
Финансирания 10 463 5 103
Задържани суми по договори за строителство 2 786 5 933
Приходи за бъдещи периоди 26 104
Краткосрочни провизии 71 554 71 554
Задължения за доходи към персонала 1 670 1 670
Задължения за данък върху доходите 5 414

Сума на текущите пасиви 181 647 212 508
Сума на пасивите 750 069 802 993

Сума на пасивите и собствения капитал 2 091 782 2 038 905

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД 
КЪМ 30.06.2011 ГОДИНА
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Съдържание Текуща година Предходна година

хил. лв. хил. лв.

Приходи от продажби 412 413 358 379

Приходи от продажба на електроенергия 410 916 357 068

Приходи от продажба на топлоенергия 1 497 1 311

Приходи от финансирания 13 799 17 146

Приходи от продажби на услуги, стоки и други приходи 6 094 5 716

Промени в салдата на продукцията и незавършено производство 3 583 15 409

Капитализирани собствени разходи 1 49

Разходи за материали (87 218) (78 608)

Разходи за външни услуги (37 526) (49 992)

Разходи за амортизации (64 738) (71 830)

Разходи за доходи на персонала (78 624) (71 127)

Разходи за осигуровки (15 171) (15 904)

Други разходи (44 903) (38 829)

Финансови приходи 3 296 1 743

Финансови разходи (5 206) (10 087)

Печалба преди облагане с данъци 105 800 62 065

Разходи за данъци

Печалба/загуба за периода 105 800 62 065

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД
КЪМ 30.06.2011 ГОДИНА
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ПОВИШАВАНЕТО НА КВАЛИФИКАЦИЯТА, ПОДГОТОВКАТА И ПРЕПОДГОТОВКАТА НА 
ПЕРСОНАЛА Е СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ МЕЖДУ СЛУЖИТЕЛИТЕ И РЪКОВОДНИЯ 
ЕКИП НА ДРУЖЕСТВОТО.
В съответствие с международните стандарти и националните изисквания в атомната 
централа е създадена стройна система за обучение и квалификация. Създаден е и се 
поддържа Учебно-тренировъчен център, осигуряващ съвременни условия за провеж-
дане на специализираните занятия и включващ Пълномащабен симулатор за блокове 
с реактори ВВЕР-1000 (ПМС) и Многофункционален симулатор за блокове с реактори 
ВВЕР-440 (МФС).

ЛЮБОМИР ПИРОНКОВ
РЪКОВОДИТЕЛ НА  УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧЕН ЦЕНТЪР

ОБУЧЕНИЕ
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“АЕЦ Козлодуй” ЕАД притежава ли-
цензия от АЯР за извършване на спе-
циализирано обучение за дейности в 
ядрени съоръжения и за извършване 
на специализирано обучение и изда-
ване на удостоверения за правоспо-
собност за дейности с източници на 
йонизиращи лъчения. Отговорностите 
за изпълнението на изискванията на 
лицензията, както и за цялостната 
подготовка на нелицензионния персо-
нал и персонала на подизпълнителите 
са възложени на Учебно-тренировъ-
чния център (УТЦ) на централата. 
Освен това УТЦ изпълнява и научно-
приложни разработки в областта на 
обучението, както и инженерингови 
задачи, свързани с модернизацията 
на симулаторите, анализ на експло-
атационни събития, валидирането 
на проектни изменения, технически 
решения и аварийни инструкции.
Всички работници и служители на АЕЦ 
“Козлодуй” подлежат на задължи-
телно специализирано обучение за 
придобиване, поддържане и повиша-
ване на знанията и уменията, свърза-
ни с експлоатацията и поддръжката 
на ядрените съоръжения. Поради 
спецификата на работата част от пер-
сонала – оператори на блочен щит за 
управление и контролиращи физици, 
ежегодно преминават симулаторно 
обучение.
От началото на 2011 г. са изготвени 65 
индивидуални програми за първона-

чално обучение, 275 индивидуални 
програми за поддържащо обучение 
и над 120 план-графици за различни 
групи персонал. Въз основа на плани-
раните дейности в тях са реализирани 
различни форми на обучение. До 30 
юни в УТЦ са организирани повече 
от 520 учебни курса, които обхващат 
областите технологични системи 
и оборудване, технологични режи-
ми, човешки фактор, безопасност и 
аварийно планиране, управление на 
качеството, извеждане от експлоа-
тация и много други. По тези курсове 
е проведено над 43 000 човекочаса 
обучение. Над 16 000 човекочаса е 
обучението по работни места в цен-
тралата – по краткосрочни едно- и 
двучасови тематични занятия. Прове-
дено е симулаторно обучение в обем 
от 7 366 човекочаса, от които 5 133 
човекочаса на ПМС и 2 233 на МФС.
Въз основа на дългогодишния опит 
и огромния обем информация, УТЦ 
е източник на ядрени знания, които 
са приложими и извън предмета на 
дейност на централата. По заявка на 
външни предприятия и инженеринго-
ви организации е проведено обучение 
на 242 души по 22 различни курса, а 
2 379 души са преминали подготов-
ка за достъп до площадката на АЕЦ 
“Козлодуй”. В изпълнение на полити-
ката на Дружеството за сътрудниче-
ство с образователната система са 
проведени групови и индивидуални 

учебни практики на 347 ученици и 
студенти.
За поддържане на качеството на 
обучение на нивото на световните 
стандарти, УТЦ участва в различни 
проекти съвместно с международни 
организации и утвърдени компании 
в ядрения сектор. През изминалите 
шест месеца от годината продължи 
работата по проекта за модернизира-
не на ПМС чрез усъвършенстване на 
термохидравличния модел и модела 
на активната зона, както и по проекта 
на МААЕ “Анализ на риска от загуба 
на ядрени знания”. АЕЦ “Козлодуй” 
аргументира идеята за изграждане 
на Регионален център за компетен-
ции по технология на ВВЕР в рамките 
на програмата ЕВРАТОМ. За целта е 
извършен голям обем от подготвител-
на работа, създаден е международен 
консорциум и са изготвени всички 
необходими документи. Предложение-
то за проекта с референтно название 
CORONA е одобрено от Европейската 
комисия и предстои подписването на 
договор. 
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УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ 
РЕСУРСИ И КОМУНИКАЦИИТЕ

СТРУКТУРА 
НА ПЕРСОНАЛА
Към 30.06.2011 г. броят на работещите в 
АЕЦ “Козлодуй” е 4 181 души, като сред-
ната възраст е 44 г. и 6 м. Специалисти-
те с висше образование са на средна 
възраст 40 години.
Заслужава внимание фактът, че расте 
интересът на младите хора към работа 
в атомната централа – 50% от ново-
назначените в периода на първото 
полугодие са на възраст под 30 г. 
 С висше образование са 40.51% от 

работещите в централата, а от ново-
назначените през шестте месеца на 
годината 48% са с висше образование. 

СОЦИАЛНА 
ОТГОВОРНОСТ
Политиката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД по 
отношение на спазването на човешки-
те права и на трудовите норми, отго-
ворността към опазването на околната 
среда и постигането на прозрачност в 
действията е в съответствие с прин-
ципите на инициативата “Глобален 

договор” на Организацията на обеди-
нените нации.
Отчитайки факта, че хората са най-
ценният ресурс, създаден в атомната 
централа, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД полага 
много грижи за своите работници и 
служители. На работещите се предо-
ставя широк социален пакет, в който са 
предвидени допълнително доброволно 
пенсионно осигуряване, качествено 
здравно обслужване, възможност за 
възстановяване в профилакториум и др.
Чрез своите структури като Служба 
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Образователна структура 
на работещите в АЕЦ “Козлодуй”

“Трудова медицина”, Почивно-оздра-
вителен комплекс “Леденика”, Дом на 
енергетика и Спортно-оздравителен 
комплекс Дружеството осигурява 
здравна профилактика, пълноценен 
отдих, разнообразен културен живот 
и съвременни условия за спорт на 
работещите в централата и на техните 
семейства. 
Запазва се трайната тенденция за нама-
ляване на трудовите злополуки, пряко 
свързани с трудовата дейност, резултат 
на което е неколкократно по-ниският 
трудов травматизъм в сравнение със 
средните показатели за отрасъла и про-
мишлеността в страната като цяло.
Последователните усилия на ръко-
водството на атомната централа за 
създаване на здравословни и безопас-
ни условия на труд получиха признание 
на 28 април 2011 г. Тогава “АЕЦ Козло-
дуй” ЕАД получи наградата “Прометея” 
на Конфедерацията на независимите 
синдикати в България за принос в 
хуманизирането на работната среда 
за подобряване на здравословните и 
безопасни условия на труд. В мотиви-
те за награждаването се казва, че в 
Колективния трудов договор в Друже-
ството се съдържат условия, свързани 
с трудовите и осигурителни отношения, 
които са значително по-благоприятни 
от нормативно определените, а Служба 
“Трудова медицина” към АЕЦ е без ана-
лог в страната.
Социалната отговорност в политиката 
на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е ориентира-
на не само към собствения персонал, 
но и отделя специално внимание на 
младите хора в страната. На 29 март 
2011 г. за трета поредна година АЕЦ 
“Козлодуй” взе участие в Националната 
инициатива “Мениджър за един ден”, 
организирана от фондация “Джуниър 
Ачийвмънт България”. Целта бе на-
трупаните впечатления да улеснят мла-
дежите при избора на професионално 
направление за бъдещата им реализа-
ция. С включването си в инициативата 

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД Е ПРЕДПРИЯТИЕ, В КОЕТО РАБОТЯТ НАД 4 000 ДУШИ, 
КОЕТО ГО НАРЕЖДА СРЕД НАЙ-ГОЛЕМИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ.
Политиката за управление на човешките ресурси, следвана от ръководството на Дру-
жеството, се фокусира върху насърчаване на професионалното и кариерното развитие, 
поддържане на система за стимулиране и мотивация, повишаване на ефективността на 
работа. В основата на този процес е заложено спазване на нормативната уредба, принци-
пите на културата на безопасност, социалната отговорност и отчитане на стратегическите 
приоритети на Дружеството.

СТЕФКА ПЕТРОВА
РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ “АДМИНИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ” 
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“АЕЦ Козлодуй” ЕАД за пореден път 
доказа, че подкрепя реализирането 
на връзката между образователната и 
производствената сфера.
Като част от политиката на АЕЦ за 

стимулиране и задържане на персо-
нала и в резултат на доброто текущо 
финансово-икономическо състояние 
на централата Дружеството осигу-
рява допълнителни социални придо-

бивки в съответствие с Колективния 
трудов договор. Социалните разходи 
се определят в Колективния трудов 
договор като процент от начислените 
средства за работна заплата и изцяло 
се осигуряват от приходите, реализи-
рани чрез продажби на електроенергия 
на свободния пазар, тъй като през по-
следните няколко години Държавната 
комисия за енергийно и водно регули-
ране не признава социалните разходи 
като ценообразуващ елемент в цената 
за разполагаемост за регулирания 
пазар на електроенергия. Базите за от-
дих, спорт и култура улесняват младите 
семейства в отглеждането на децата, 
като осигуряват важни за развитието 
им възможности  – музикални школи, 
танци, изобразително изкуство, театър, 
спорт и туризъм. Работещите в центра-
лата и техните семейства ползват всич-
ки социални обекти на преференциал-
ни цени, а част от услугите – напълно 
безплатно. И тази година Събранието 
на пълномощниците изцяло подкрепи 

30



ОТЧЕТ ЯНУАРИ - ЮНИ 2011
“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

приоритетните за Дружеството направ-
ления в социалната сфера – поддръ-
жка и развитие на базите за култура, 
спорт и отдих, както и на работнически-
те общежития. Гласуваните средства 
позволяват да се извършват необходи-
мите ремонтни и инвестиционни дейно-
сти, за да се гарантира високо качество 
на предлаганите услуги. 
Всички обекти са включени в Про-
грамата за енергийна ефективност на 
Дружеството, като сградите поетапно 
се привеждат в съответствие с изис-
кванията на нормативната уредба по 
енергийна ефективност.

ВРЪЗКИ С 
ОБЩЕСТВЕНОСТТА
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД се стреми да отго-
варя адекватно на интереса от страна 
на обществеността и медиите към дей-
ността на атомната централа. За целта 
е създаден Информационен център, 
откъдето започват всички посещения и 
посетителите могат да получат печатни 
материали и да видят филми с инфор-
мация за дейността на централата, а 
журналистите да получат съдействие 
за подготовката на своите репортажи 
и интервюта. От началото на годината 
на 102 представители на регионални, 
национални и чуждестранни медии бе 
осигурена възможност да посетят АЕЦ.
И през първото полугодие продължи 
практиката централата да бъде посе-
щавана от организирани групи – деца, 
ученици, студенти и др. До 30 юни 
2011 г. 851 души разгледаха обекти 

на площадката на АЕЦ “Козлодуй”, 
сред които 1000-мегаватовите пети 
и шести блок, 440-мегаватовите 
блокове, Информационния и Учеб-
но-тренировъчния център, Откритата 
разпределителна уредба и др. Спе-
циалното внимание към децата бе 
изразено многократно. На 28 март 20 
деца от подготвителната група и техни 
преподаватели от Обединено детско 
заведение “Радост” в гр. Козлодуй 
посетиха Информационния център. 
Посещението им бе част от участието в 
проекта “Атомното сърце на България 
е в моя град” и децата научиха какво 
представлява атомната централа и как 
се произвежда електричество от нея. 
На 1 юни, Международния ден на дете-
то, АЕЦ “Козлодуй” посрещна ученици 
от ІV клас на VІІ СОУ “Проф. д-р Асен 
Златаров” – гр. Монтана. Децата при-
стигнаха, за да се запознаят с работата 
на АЕЦ и да получат на площадката 
на централата своите свидетелства за 
завършено начално образование. 28 
преподаватели и студенти от Техниче-
ския университет, София, специалност 
“Електроенергетика и електрообзавеж-
дане”, и 32 преподаватели и студенти 
от Пловдивския университет “Паисий 
Хилендарски” бяха сред хората, които 
посетиха централата.
За втора поредна година в АЕЦ “Коз-
лодуй” бе проведен специален Ден за 
посещение за работещите в централа-
та и техните семейства. На 30 април 331 
посетители от всички възрасти научиха 
повече за ядрената енергетика и за 

работата на своите близки.
На официални визити в атомната елек-
троцентрала през първите шест месеца 
на 2011 г. бяха посланикът на Република 
Франция Н. Пр. Филип Отие, посланикът 
на Съединените американски щати Н. 
Пр. Джеймс Уорлик, делегации от Китай 
и Турция, българският министър-пред-
седател Бойко Борисов, министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма 
Трайчо Трайков, преподаватели от 
катедра “Атомни електроцентрали” на 
Московския енергетически институт.
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