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След ядрената авария в японската атомна централа 
"Фукушима" на 11 март 2011 г. на дневен ред бе пос-
тавена необходимостта от спешни мерки за оценка на 
текущия статус и готовността на ядрените централи за 
осигуряване на безопасността при екстремни въздейс-
твия (т.нар. стрес тестове).

Решението за провеждане на стрес тестове в АЕЦ 
"Козлодуй" бе взето на инициираната от министър- 
председателя на Република България Бойко Борисов 
среща с ръководството на централата, проведена на 
21 март 2011 г. в Министерския съвет. В изпълнение 
на това решение на 23 март в атомната централа бе 
проведено разширено заседание на съвет "Безопас-
ност и качество", на което бяха набелязани необхо-
димите действия за провеждане на стрес тестове. В 

заседанието участваха представители на Агенцията за 
ядрено регулиране (АЯР), на Министерството на ико-
номиката, енергетиката и туризма, на Института по яд-
рени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при 
Българска академия на науките (БАН) и на Областната 
управа – Враца. Създаден бе Щаб за ръководство, ко-
ординация и организация на провеждането на стрес 
тестове, с отчитане на указанията и изискванията на 
Асоциацията на западноевропейските ядрени регула-
тори WENRA, Европейската комисия (ЕК), Световната 
асоциация на ядрените оператори WANO и АЯР и бяха 
сформирани четири експертни групи. 

На 24 март АЯР представи на АЕЦ "Козлодуй" своите 
изисквания за предприемане на краткосрочни преван-
тивни мерки във връзка с аварията в АЕЦ "Фукушима" 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРЕС ТЕСТОВЕ 
В АТОМНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА "КОЗЛОДУЙ"

На 23 март в АЕЦ "Козлодуй" се проведе разширено заседание на съвет "Безопасност и качество", в кое-
то участваха представители на АЯР, МИЕТ, ИЯИЯЕ – БАН, и Областната управа – Враца. На заседанието 
бяха набелязани необходимите действия за провеждането на стрес тестове

Стрес тестът се определя като целенасочена преоценка на запасите по безопасност на 
ядрените централи в светлината на събитията, настъпили във Фукушима – екстремни природ-
ни явления, изискващи изпълнението на функциите по безопасност на централата и довели до 
възникване на тежка авария.
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и определи сроковете за тяхното изпълнение. Предпи-
саните действия от АЯР доразвиват инициативата на 
правителството и се явяват предварителни действия за 
провеждане на стрес тестове до приемането на единни 
изисквания за всички ядрени централи в Европейския 
съюз (ЕС). Мероприятията включват огледи, изпитания, 
проверки на техническото състояние и обследване на 
конструкции, системи и компоненти, предназначени за 
управление и намаляване на последствията от над-
проектни аварии, причинени от екстремни външни въз-
действия; проверка на действащите аварийни инструк-
ции, планове и процедури. Изпълнен бе сериозен обем 
технически и инженерни дейности, включени в разра-
ботената Работна програма ИД.№ ДОД.ЕД.ПМ.894/01.

Изпълнените дейности са свързани с:
• Конструкции, системи и компоненти във всички 

ядрени съоръжения на площадката (3, 4, 5 и 6 блок, 
Хранилище за отработено гориво) и във важни общо-
станционни обекти, предназначени за:

- управление и намаляване на последствията от 
надпроектни аварии;

- мониторинг, контрол и защита от характерни вън-
шни (земетресение, наводнение, екстремни климатични 
въздействия) и вътрешни (разрушаване на тръбопрово-
ди високо налягане, вътрешно наводнение, вътрешни 

пожари) въздействия;
- осигуряване на външно и автономно електрозах-

ранване на потребителите на площадката;
- мониторинг и отвеждане на топлината до крайния 

поглътител (Брегова помпена станция, Циркулационна 
помпена станция, слабонапорни канали).

• Актуалност и приложимост на инструкции и про-
цедури, регламентиращи:

- действията на персонала при надпроектни ава-
рии;

- действията по вътрешния авариен план, касаещи 
мониторинг и намаляване на последствията от ради-
ационна авария, земетресение, наводнение, пожар и 
експлозия, и за защита на населението.

• Способност за прилагане на действащите аварий-
ни инструкции и процедури от операторите и аварий-
ните екипи.

• Техническа обезпеченост на АЕЦ "Козлодуй" за 
осигуряване на безопасността на ядрените съоръже-
ния при екстремни външни и вътрешни въздействия и 
надпроектни аварии. 

След изпълнението на предвидените дейности са 
набелязани бъдещи мерки, с цел оптимизиране на ре-
акцията 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 Бъл-
гария по единните стрес тестове за ядрените централи 
на страните в ЕС.

От своя страна Световната асоциация на ядрените 

На 15 юни по покана на ръководството на "АЕЦ 
Козлодуй" ЕАД ръководители на областните управи 
на Монтана, Плевен и Враца посетиха атомната 
централа. Те бяха запознати с работата на 
създадения "Щаб за ръководство, координиране 
и изпълнение на стрес тестове" от Александър 
Николов – заместник изпълнителен директор 
на АЕЦ "Козлодуй"

Изпитания на мобилния дизелгенератор, с който е 
оборудвана атомната централа
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оператори WANO още на 18 март разпространи препо-
ръки за провеждане на мероприятия, които трябва да 
бъдат изпълнени от атомните централи с цел смекчава-
не на последствията от надпроектни аварии и проверка 
на готовността за действие при загуба на външно елек-
трозахранване, земетресение и наводнение. Отчетите 
за изпълнението в АЕЦ "Козлодуй" на препоръчаните от 
WANO мероприятия бяха изпратени в Лондонския и в 
Московския център на Асоциацията на 12 май 2011 г.

По предложение на Асоциацията на западноевро-
пейските ядрени регулатори WENRA, Групата на евро-
пейските ядрени регулатори ENSREG прие обхват и 
съдържание на стрес тестове за атомните централи в 
Европа. АЯР, с писмо от 31 май 2011 г., представи на 
АЕЦ "Козлодуй" тези изисквания и областите, в които 
трябва да бъдат извършени оценките на риска и бе-
зопасността.

Въз основа на тези изисквания бе разработена 
подробна методика, определяща обема и начина за 
провеждане на стрес тестовете. На 22 юни 2011 г. 
методиката бе предоставена на АЯР. 

Изпълнението на стрес тестовете включва:
- изготвяне на методика за преоценка на запасите 

по безопасност;
- преглед и анализ на проектните основи и оценка 

на запасите в областите земетресение, наводнение, 
екстремни външни събития;

- оценка на изпълнението на функциите за безопас-

ност при загуба на външно, вътрешно електрозахран-
ване и краен поглътител;

- оценка на мерките за управление на тежки ава-
рии;

- преглед и анализ на набора от сценарии, съгласно 
указанията на WENRA;

- анализ на резултатите и определяне на мерки за 
повишаване на безопасността и смекчаване на послед-
ствията при екстремни въздействия;

- изготвяне на обобщен отчет и представянето му 
в АЯР;

- изготвяне на национален доклад и представянето 
му в ЕК;

- извършване на партньорска проверка от ЕК за 
независим преглед и оценка на резултатите в доклада 
от специалисти на страните членки на ЕС.

Стрес тестовете в АЕЦ "Козлодуй" се изпълняват в 
периода юли – октомври 2011 г. На 10 август 2011 г. в 
АЯР бе представен предварителен доклад за напредъка, 
а до 28 октомври 2011 г. ще бъде представен окончате-
лен доклад за изпълнението. Дейностите по изпълнение 
на стрес тестовете се координират от дирекция "Разви-
тие и модернизации" в атомната електроцентрала.

Предвид кратките срокове за изпълнение и важ-
ността на задачата за преоценка на безопасността на 
АЕЦ "Козлодуй", в подготовката и реализацията на дей-
ностите са привлечени инженерингови фирми и инсти-
тути от Българска академия на науките.

Изпитания на системата за пожарогасене на резервни трансформатори на 5 блок
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За двадесет и четвърти пореден път млади специа-
листи, които работят в ядрената индустрия, се събраха 
от 2 до 9 юли на Международния фестивал "Диснай 
2011" в близост до град Висагинас, Литва. Заедно със 
свои колеги от Русия, Украйна, Литва и Международ-
ната асоциация на младите ядрени специалисти във 
фестивалната програма се включиха и Гергана Коева и 
Момчил Кутрев – инженери по управление на реактор в 
Електропроизводство – 2 на АЕЦ "Козлодуй".

Основното събитие на XXIV Международен младежки 
ядрен фестивал по традиция бе симпозиум, в който бяха 
представени 16 доклада в три направления, отнасящи се 
до техническата, организационната и социалната област 
на ядрената индустрия. Представителите на българската 
атомна централа запознаха участниците в научния форум 
с действащата в АЕЦ "Козлодуй" компютърна информа-
ционна и управляваща система "Овейшън". В рамките на 
симпозиума бяха разисквани и конкретните практики на 
отделните страни за обучение и развитие на млади яд-
рени специалисти. Представени и обсъдени бяха и теми, 
свързани с водно-химичния режим на първи контур в 

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ
АЕЦ и др. Домакините отделиха специално внимание на 
дейностите, които ще се извършат за съхранението на 
радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво при 
извеждането от експлоатация на литовската АЕЦ "Иг-
налина". Участниците във фестивала посетиха Учебния 
център, командната и машинната зала на първи блок на 
АЕЦ "Игналина".

гр. София. Първата част на курса протече от 19 до 29 
юни, а втората – от 11 до 20 юли. Специалистите от 
отдел "Комуникации", към управление "Администрация 
и контрол", и от управление "Международни проекти" 
и "Извеждане от експлоатация", дирекция "Развитие и 
модернизации", използваха възможността да усъвър-
шенстват уменията си в реална работна обстановка. 
Те се запознаха с професионалните стандарти и ети-
ка и усвоиха съвременни техники за консекутивен и 
симултанен превод, препоръчани от Международната 
асоциация на конферентните преводачи (AIIC) и възп-
риети от институциите на Европейския съюз и другите 
международни организации.

Организирането на специализирани обучения за ра-
ботещите в АЕЦ "Козлодуй" е част от последователната 
политика на Дружеството за непрекъснато усъвършенс-
тване на уменията и компетентностите на персонала. 

ОБУЧЕНИЕ ПО КОНФЕРЕНТЕН ПРЕВОД
На 20 юли завърши учебен курс по конферентен 

превод от и на английски език за десет преводачи и 
експерти от атомната електроцентрала. Обучението бе 
проведено на два етапа в "Преводачница Мариана Хил", 

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА "ОВЕЙШЪН"

От 18 до 21 юли в гр. Питсбърг – САЩ, се про-
веде ежегодната конференция на потребителите на 
компютърни информационни и управляващи системи 
"Овейшън". В нея се включиха над 400 представители 

на електроцентрали от Европа и САЩ и служители на 
фирмата производител на системите Emerson, Power & 
Water Solution, както и на компанията "Уестингхауз". От 
АЕЦ "Козлодуй" участваха Танка Боева – ръководител-
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СЕМИНАР ПО СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 
В ЛОДЪРДЕЙЛ – САЩ

Технологът по радиационен и дозиметричен контрол 
Пламен Мишев, от АЕЦ "Козлодуй", взе участие в прове-
дения от 17 до 25 юли в град Лодърдейл – САЩ, семи-
нар по сравнителен анализ, организиран от компанията 
Mirion Technologies. Пленарните доклади, изнесени пред 
над 200 участници от 22 страни, обхващаха широк кръг 
от теми, свързани с практиката на радиационната за-
щита, сред които бяха реакции на аварии и инциденти, 
сравнение на практики на радиационна защита в атом-
ни централи и в областта на медицината, радиационна 
диагностика и лъчелечение, практики и подходи на ра-
диационната защита при извеждане от експлоатация на 
атомни централи. 

Програмата на семинара включваше още и обучение 
по метрологично осигуряване на средствата за измерва-
не, определяне на загубите при пробоотбор на аерозол-
ни проби от комини и др.

По време на обучението бяха представени нови уст-
ройства и прибори за радиационен и дозиметричен кон-
трол, сред които интерес предизвикаха пасивни дози-
метри с непосредствен йонен захват, чието предимство 
пред термо-луминисцентните дозиметри е, че не изискват 

специална апаратура за снемане на показанията и сне-
мането на показанията не води до нулирането им. По 
този начин е възможно да се поддържа по-прецизен 
отчет на натрупаната доза. Демонстрирана бе и възмож-
ността за дистанционен мониторинг в реално време на 
показанията на личните електронни дозиметри на лица 
от персонала, които работят в трудни условия. В таки-
ва условия системата позволява показанията на инди-
видуалните дозиметри да се наблюдават от оператор. 
Представен беше и монитор за непрекъснат контрол на 
въздух, с възможност за корекция на приноса на крат-
коживеещите нуклиди (естествени, дъщерни продукти от 
разпадането на радон-222) с усъвършенствана методика 
на калибриране и с обновен софтуер, което дава по-
надеждни резултати.

От изложението, съпътстващо работния форум, впе-
чатление направи нова камера за измерване на ради-
оактивното замърсяване на малки предмети с подоб-
рена пасивна защита, което позволява снижаване на 
диапазона за измерване и разширява възможностите за 
използването й в АЕЦ.

Васил Кушлев, Робърт Ийгър – президент на Emerson, 
Power & Water Solution, и Танка Боева (отляво надясно)

сектор "Експлоатация на системи за контрол и управ-
ление", и Васил Кушлев – технолог "Системи за контрол 
и управление" в Електропроизводство – 2.

Дискутирани бяха теми, свързани с обслужване и 
поддържане на системи "Овейшън" и тяхната експло-
атация. Представени бяха и новостите и тенденциите 
в развитието им. На специална изложба в рамките на 
конференцията водещи фирми в областта на производ-
ството на уреди и системи за енергетиката направиха 
демонстрация на последните си достижения.

Домакините от Emerson, Power & Water Solution 
представиха стратегията за развитие на системи "Овей-
шън", част от която е програмата за преминаване към 
системи "Овейшън", базирани на Windows операци-
онна система. Няколко от докладите бяха посветени 
на конкретните стъпки на това преминаване. Голям 
интерес сред присъстващите предизвикаха лекциите, 
представящи разработката за усъвършенстван двуяд-
рен процесор, който ще даде възможност за разделяне 
на задачите, които са свързани с обработка на дан-
ните в контролера. Използването на такъв контролер 
ще реши проблема със защитата от нерегламентиран 
външен достъп на системи "Овейшън". Коментирани 
бяха и теми като приложението на резервирани схеми 

за управление, реализиране на модерна система за 
аларми в атомни централи, преминаване към по-нова 
версия на "Овейшън".

В програмата на форума бяха включени презента-
ции с важно практическо значение за всички потреби-
тели на "Овейшън", което позволи на участниците да се 
запознаят отблизо със световните тенденции и опит в 
развитието на цифрови управляващи системи.
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МИСИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
В ЛЕНИНГРАДСКАТА АЕЦ

От 1 до 4 август в Ленинградската АЕЦ (Русия) бе 
проведена Мисия за техническа поддръжка (МТП), 
организирана от Московския център на Световната 
асоциация на ядрените оператори WANO по искане 
на домакините. Тема на мисията беше "Управление на 
дейностите по преходи на оборудването и извършване 
на превключвания". Ръководител на екипа на WANO 
бе Андрей Носов, представител на WANO – Московски 
център. В състава на мисията бяха включени експер-
тите Емил Борисов (АЕЦ "Козлодуй"), Николай Феофен-
тов (Южноукраинска АЕЦ, Украйна), Виктор Черновол 
(Ровненска АЕЦ, Украйна) и Сергей Суворов (Курска 
АЕЦ, Русия). Координатор на провеждането на МТП от 
страна на Ленинградската АЕЦ (ЛАЕЦ) бе Сергей Губин, 
и.д. заместник главен инженер.

Специалистите от ЛАЕЦ и експертите от екипа на 
Световната асоциация представиха доклади по тема-
та "Използване на Типови бланки за превключвания 
(ТБП)". Представителят на АЕЦ "Козлодуй" Емил Бори-
сов – ръководител на сектор "Експлоатация на елек-
трооборудване" ("ЕЕО") към Електропроизводство – 2, 
изнесе доклад на тема "Разработване на качествени 
бланки за превключвания, опит на сектор "ЕЕО" в АЕЦ 
"Козлодуй". Беше представен опитът на българската 
централа в областта на модернизацията на електроо-
борудването, като всички участници в МТП бяха впе-
чатлени от реализираната Програма за модернизация 

на 5 и 6 блок. Наред с това Емил Борисов запозна 
колегите си с всички етапи от създаването на ТБП и 
комплексните инструкции по експлоатация, с процеду-
рата по запознаване на оперативния персонал и из-
ползването на ТБП – изпълнение на инструктаж, мерки 
за безопасност, проверка на изходното състояние на 
схемата, на реда за превключванията и проверка на 
крайното състояние. Интерес предизвика и опитът на 
АЕЦ "Козлодуй" по отношение на проведените стрес 
тестове с акумулаторната батерия 5EA20 със съот-
ветните диаграми, на захранването от допълнителни-
те дизелгенератори 5,6GZ, на захранването на помпа 
5,6TX40D01 от мобилен дизелгенератор.

Мисията за техническа поддръжка завърши с об-
съждане на областите за подобрение в ЛАЕЦ и с под-
чертаване на представените добри практики при про-
веждането на оперативните превключвания на елект-
рооборудването.

Ленинградската атомна електроцентрала е разполо-
жена във Финския залив на Балтийско море – край гр. 
Сосновый Бор, на 35 км западно от Санкт Петербург. 
На площадката на централата функционират четири 
1000-мегаватови енергоблока, оборудвани с реактори 
от типа РБМК. Строителството на първи блок на ЛАЕЦ 
започва през 1967 г. Четирите блока са пуснати в 
експлоатация съответно през 1973 г., 1975 г., 1979 г. 
и през 1981 г.
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Ден на отворени врати се проведе в АЕЦ "Козлодуй" 
на 9 юли, събота. Най-нетърпеливи бяха 18-годишната 
Миглена Димитрова от Плевен и Гергана Захариева от 
Козлодуй, на 17 г., които се регистрираха първи за по-
сещение. Осеммесечната Дана Цолова от София бе най-
малкият гост на атомната централа в този ден, а Петър 
Славков, на 79 г., от Монтана – най-възрастният.

Денят на отворени врати за пореден път доказа го-
лемия интерес към инициативата. 451 души използваха 
възможността да видят лично как функционира най-го-
лямото електропроизводствено предприятие в страната. 
Единадесетгодишният Явор Тодоров от гр. Балчик из-
мина 448 км, за да разгледа АЕЦ "Козлодуй". В този 
ден атомната електроцентрала посрещна посетители от 
Франция, Кипър, както и от българските градове Враца, 
Видин, Лом, Пазарджик, Ловеч, Свищов, Велико Търново, 
Кюстендил, Шумен, Стара Загора, Пловдив, Перник и др. 
Отново бе потвърдена и още една тенденция – за висок 
интерес към дейността на АЕЦ от страна на децата и 
младежите, които бяха половината от всички, посетили 
централата на 9 юли.

АЕЦ "КОЗЛОДУЙ" ОТВОРИ ВРАТИ ЗА ВЪНШНИ ПОСЕТИТЕЛИ

В рамките на превърналата се в традиция проява 
гостите на АЕЦ "Козлодуй" посетиха машинните и коман-
дните зали на 440-мегаватовия втори и 1000-мегавато-
вия пети енергоблок. Водачи на групите бяха експерти 
от централата, които представиха технологията на елек-
тропроизводство от ядрена енергия пред посетителите.

В Информационния център на АЕЦ гостите гледаха 
документални филми и получиха печатни издания с 
информация за ядрената енергетика и за АЕЦ "Козло-
дуй". За всички посетители бяха особено атрактивни 
демонстрациите с противопожарна техника, направени 
от специалистите от Районно управление "Пожарна бе-

зопасност и защита на населението" – АЕЦ "Козлодуй". 
През целия ден желаещите можеха да видят измерване 
на радиационния гама-фон в реално време с мобилната 
лаборатория на атомната централа.

Някои от посетителите в Деня на отворени врати 
споделиха пред екипа на сп. "Първа атомна" личните 
си преживявания.

Стоян и Катина Цолови, родители на най-малката 
посетителка на 9 юли, Дана Цолова, гр. София

Разбрахме за инициативата днес от Националното 
радио. Решихме да дойдем, защото е нещо много зна-
чимо това предприятие да бъде видяно отвътре. Радва-
ме се, че си създадохме лични впечатления за ядрената 
енергетика, защото само така може да бъде видяна 
пълната картина.

Андрей Семизоров, 60 г., гр. София
Преподавател съм по специалността "Електроенер-

гетика в транспорта" във Висшето транспортно учили-
ще "Тодор Каблешков" – София. За Деня на отворени 
врати разбрах от печатните медии и с удоволствие и 
желание дойдох заедно с мои студенти да разгледаме 
АЕЦ, още повече, че дисциплината, която изучаваме, е 
пряко свързана с добиването на електрическа енергия. 
Ходили сме в ТЕЦ, ПАВЕЦ, ВЕЦ, но това е първото ни 
посещение в атомна централа. Приятно съм изненадан 
от самото посещение и от посрещането и на нас, и на 
всички останали, от организацията, която беше създа-
дена. И аз, и студентите сме много удовлетворени от 
видяното и чутото днес на втори и на пети блок и то 
определено ще ни бъде от полза в бъдещата работа.

Кристияна Иванова, 17 г., Никола Иванов, 13 г., 
Кипър

Това е първото ни посещение в атомна централа. 
Доволни сме, че имахме възможност да разгледаме и 
втори, и пети блок. Впечатлени сме от високото техни-
ческо ниво и от това колко отговорности носят хората, 
които работят тук. С радост бихме дошли отново.

Катерина Илиева, 20 г., гр. Ловеч
Следвам химия в Софийски университет "Св. Климент 

Охридски". За първи път посещавам АЕЦ "Козлодуй". За 
мен особен интерес представляваше обиколката на ко-
мандната и машинната зала на 5 блок. Мисля, че ако 
имам възможност, с радост бих работила в централата 
след време, когато завърша образованието си.

В командната зала на 5 блок
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Серафим Лилков, 70 г., гр. Оряхово
Днес доведох внука си Мартен, на 7 г., който ми 

гостува от Франция. Исках да му покажа къде е пре-
минала голяма част от трудовата ми дейност. Радвам 
се, че след толкова години работа в АЕЦ сега имам 
възможност да видя накъде се развиват нещата. Много 
съм впечатлен от 5 блок, от модернизациите и подоб-
ренията, направени там. Болно ми е за затворените 
малки блокове, защото знам колко труд е вложен, за 
да бъдат те безопасни и годни за експлоатация. Трябва 
да отбележа, че организацията на този Ден на отво-
рени врати беше перфектна – работеше се точно и 
акуратно, за което благодаря.

Александър и Нели Цонкови, гр. Монтана
Това е първото ни посещение в АЕЦ "Козлодуй" – дой-

дохме тук с децата си. Искахме да им покажем как се 
произвежда токът, защото за тях електроенергията е нещо 
като даденост в мрежата. Чудесно е, че с подобни ини-
циативи могат да бъдат разгледани високотехнологични 
предприятия като централата. Впечатленията и емоциите 
ни от днешното посещение са изцяло положителни. 
Беше интересно и вероятно след време, когато децата 
ни пораснат още малко, ще ги доведем отново.

Петър Славков, 79 г., гр. Монтана
Това е първото ми посещение в атомната елект-

роцентрала, откакто тя функционира. Но по време на 
строителството й съм работил като шофьор – извоз-
вахме работници от околностите и от цялата страна и 
бяхме свидетели на мащабните дейности тогава. Сега, 
когато видях какво е направено, колко средства и труд 
са вложени в изграждането и поддържането на тези съ-
оръжения, разбирам какви са били реалните измерения 
на общата ни работа преди десетилетия. Съжалявам, 
че първите четири блока не работят. Централата про-

извежда евтина електроенергия и това е най-важното й 
предимство. Днес се уверих колко модерна е техниката 
и колко висококвалифициран е персоналът в АЕЦ.

Надя Коева, 24 г., гр. Смядово
Студентка съм в Шуменски университет "Еп. Конс-

тантин Преславски" по специалността "Икономическа 
информатика". За инициативата "Ден на отворени вра-
ти" разбрах от свои приятели. Досега не съм идвала 
в АЕЦ "Козлодуй" и съм много доволна от визитата си 
тук. Изненадващи за мен бяха огромните мащаби на 
всичко, което видях днес. Ще запомня централата със 
струпването на толкова много техника, с реда и чисто-
тата. Надявам се да дойда отново.

Ивайло Илиевски, 30 г., гр. Велико Търново
Интересът ми към АЕЦ "Козлодуй" е голям и датира 

отдавна, но не е свързан със сферата, в която рабо-
тя. От доста време планирам това посещение и днес 
то стана факт. Познанията ми в областта на ядрената 
енергетика са, естествено, повърхностни, но ще запом-
ня АЕЦ "Козлодуй" с две неща. На първо място, огром-
ните съоръжения, които видяхме, са обслужвани от, 
по мое мнение, сравнително малък на брой персонал. 
Второто, което трябва да отбележа, е, че не очаквах 
такова внимание към посетителите в централата – не 
мислех, че ще можем да посетим действащ енергоблок 
и да влезем в неговата командна зала. Това остави у 
мен много приятни емоции и се радвам, че отделих 
време, за да дойда и да разгледам АЕЦ.

Семейство Иванови, гр. Плевен
Чувстваме се по-сигурни след посещението си в 

АЕЦ "Козлодуй". Очаровани сме от персонала тук. Счи-
таме, че тук работят добри, отлично подготвени спе-
циалисти. Убедени сме, че българската АЕЦ трябва да 
продължи да работи.

В Информационния център на АЕЦ "Козлодуй"

Демонстрации с противопожарна техника



ПЪРВА АТОМНА10

СПЕКТЪР

9001:2008, БДС ЕN ISO/IEC 17 020:2005, както и пра-
вилата и инструкциите по качеството на Дружеството.

Дейностите за изграждане на система по качеството 
в ОКС-ИЦ "ДиК" започват през 1998 г., на основание 
изискванията на стандарта БДС ISO 9001:1996. По-на-
татъшното развитие на системата следва измененията 
в годините на стандарта по качество, а именно БДС EN 
ISO 9001:2001 и БДС EN ISO 9001:2008. През 2004-
2005 г. в системата по качество се внедряват изис-
кванията на стандарта БДС ЕN ISO/IEC 17 020:2005, 
определящ техническите компетенции на органите за 
контрол. През изминалите години системата по ка-
чество е била сертифицирана по ISO 9001 чрез два 
сертификационни тригодишни цикъла oт ТЮФ Рейнланд 
България ЕООД.

След успешен сертификaционен одит в периода 
12-13 юли 2011 г., проведен от SGS – България, на 
ОКС-ИЦ "ДиК" е издаден нов сертификат по ISO 9001, 
с проследимост на сертификата до UKAS (The United 
Kingdom Accreditation Service).

Новият сертификат е признание за функционираща 
система по качеството, улесняваща и възложителите, и 
изпълнителите на контрола. Сертификатът е потвържде-
ние от независима страна за изпълнение на декларира-
ната ангажираност на ръководството на "АЕЦ Козлодуй" 
ЕАД за изпълнение на политиката по качеството, с цел 
безопасна експлоатация на ядрените мощности.

НОВ СЕРТИФИКАТ ПО ISO 9001 ЗА СИСТЕМАТА 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ОКС-ИЦ "ДИК"

В подкрепа на последователната си екологична 
политика АЕЦ "Козлодуй" се включи в националната 
кампания "Да спасим в суматохата кестените". Ини-
циаторите от Списание 8 и фирма "Вашият градинар" 
са насочили част от своите усилия, за да привлекат 
колкото се може повече партньори в инициативата за 
ограничаването на един опасен вредител, който унищо-
жава кестените в цялата страна и в Европа. 

В началото на август екип от специалисти се зае с 
лечението на над петдесетте кестенови дървета, които 
растат на територията на атомната централа и стра-
дат от смъртоносния листоминиращ молец Cameraria 
ohridella. Методът, който се прилага, е на биологична 
основа, без използването на химикали или отровни ве-
щества. Популацията на вредителя, който само за един 
сезон унищожава листата, а така – и целите дървета, се 
ограничава силно, по безвреден за природата начин. 

Орган за контрол от вида С – Изпитвателен цен-
тър "Диагностика и контрол" (ОКС-ИЦ "ДиК") извърш-
ва контрол на метала на компоненти и оборудване с 
безразрушителни и разрушаващи методи на контрол. 
Системата за управление на качеството в ОКС-ИЦ "ДиК" 
интегрира изискванията на стандартите БДС EN ISO 

Така работещите в АЕЦ "Козлодуй" и всички нейни гости 
ще продължават да се радват на зелената красота на 
кестеновите дървета. 

С ГРИЖА ЗА ПРИРОДАТА
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НА ФОКУС

През 2011 година АЕЦ "Козлодуй" реализира за седми 
пореден път Програма за платен летен стаж на студенти 
по специалности, приложими в атомната централа.

Необходимите условия за участие на студентите в 
Програмата бяха завършен трети курс по изучаваната 
специалност и успех не по-нисък от 4.50 през пос-
ледния семестър. Общият брой на кандидатите бе 67, 
от които класирани бяха 25-ма – те са от Технически 
университет – София, Софийски университет "Св. Кли-
мент Охридски", Химико-технологичен и металургичен 
университет – София, Русенски университет "Ангел Кън-
чев", Югозападен университет "Неофит Рилски" – Бла-
гоевград, Великотърновски университет "Св. св. Кирил 
и Методий", Международно бизнес училище – Швеция, 
Южнокалифорнийски университет – Лос Анджелис, Ка-
лифорния, САЩ.

Студентите бяха разпределени в различни струк-
турни звена на атомната централа за 4 работни сед-
мици, в периода от 25 юли до 19 август. Освен наб-
люденията и участието в прекия работен процес, на 
всеки стажант бе възложено да разработи проект по 
конкретна тема, определена от ръководителя на съ-
ответното структурно звено. В края на стажа всички 
проекти бяха представени за обсъждане под формата 
на презентации. Впечатленията си от дейностите в АЕЦ 
стажантите обогатиха чрез специално организираните 

УЧЕБНИ СТАЖОВЕ В АТОМНАТА ЦЕНТРАЛА

Стажът приключи с представяне 
на разработените проекти

На 12 август 25-мата стажанти посетиха Информационния център и разгледаха командни 
и машинни зали на блокове в Електропроизводство – 1 и Електропроизводство – 2

за тях посещения на различни обекти – командни и 
машинни зали на блокове в Електропроизводство – 1 
и Електропроизводство – 2.

Една от основните цели на организираната стажан-
тска програма бе да бъдат подпомогнати студентите 
да развият професионално уменията си и да натрупат 
практически опит в работна среда. Програмата осигури 
възможност на ръководителите да наблюдават работа-
та на стажантите и да чуят нови идеи и нестандартни 
предложения от младите хора.
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СПОРТ

ОТКРИТ  ТУРНИР ПО ТЕНИС ЗА КУПАТА НА АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"

Състезатели от 24 мъжки и 6 женски отбора се 
включиха в традиционния Открит турнир по тенис за 
купата на АЕЦ "Козлодуй" от 8 до 10 юли. Тенисисти 
любители от Габрово, Враца, Бяла Слатина, Пловдив, 

Асеновград, София, Плевен и домакините от Клуба за 
физкултура, спорт и туризъм (КФСТ) "Първа атомна" 
премериха сили в състезанието по двойки. Първото 
място при мъжете спечелиха Асен и Радослав Бояджи-
еви от Габрово, а при жените – Светлана Димова от 
АЕЦ и Румяна Аврамова от Асеновград. Втори станаха 
пловдивчаните Стефан Романов и Слави Тодоров и Галя 
Дамянова и Силвия Хирчева (КФСТ). На трето място се 
наредиха Христо Трифонов и Андрей Манолов от АЕЦ 
и Стефка Димитрова от КФСТ в партньорство с Вилма 
Тошева от Държавно предприятие "Радиоактивни отпа-
дъци". В отбора на домакините участва един "семеен" 
екип – Христо Стоянов и тринадесетгодишния му внук 
Христо Казаков.

Купата на комплексния първенец – АЕЦ "Козлодуй", връ-
чи почетният председател на секцията "Тенис" към КФСТ 
Кирил Николов. Второто място остана за състезателите от 
Габрово, а третото – за асеновградските тенисисти.

ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ПО КАНАДСКА БОРБА
На 27 август в Спортно-оздравителния комплекс на 

атомната централа в гр. Козлодуй се проведе първият 
международен турнир по канадска борба за наградите 
на АЕЦ "Козлодуй". В него се включиха 95 състезатели 
от клубове от цялата страната, а участието на атлети от 
Румъния направи проявата международна. Състезание-
то бе открито от Сийка Пенкова, директор "Икономика 
и финанси" в атомната централа.

Секцията по канадска борба на КФСТ "Първа атом-
на" завоюва три златни, два сребърни и четири брон-
зови медала. В оспорваната надпревара се отличиха 
представителите на АЕЦ Пламен Бамбов, Александър 
Балабанов, Иван Младенов, Ясен Янчев и Лада Хаджи-
ева. Купата на АЕЦ "Козлодуй" спечели Слави Захариев 
от Пловдив, а на второ място се нареди представителят 
на домакините Иван Младенов.
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