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Г-н Стоянов, какво е значе-
нието на цех „Открита раз-
пределителна уредба” (ОРУ) 
за цялата енергийна система 
на България?

ОРУ е част от електроенергий-
ната система (ЕЕС) на стра-
ната и чрез нея е присъедине-
на най-голямата генераторна 
мощност в системата. Наша-
та задача е да разпределяме произведе-
ната електроенергия и да осигуряваме 
собствените нужди на централата. 
Тази задача изпълняваме на три нива ви-
соко напрежение, чрез високоволтови 
съоръжения и ентусиазиран и отдаден 
на работата си персонал. От гледна 
точка на значението ни за системата –  
при нас се осъществява междусистем-
ната връзка България – Румъния чрез два 
електропровода 400 kV, което е една от 
връзките на ЕЕС на Р България с ENTSO-E –  
Европейската мрежа на системните 
оператори за пренос на електричество. 
Експлоатираме и поддържаме три сис-
темни автотрансформатора, които 
осъществяват електрическата връзка 
между различните нива напрежение в 
ЕЕС и участваме в регулирането на на-
прежението на ЕЕС чрез три шунтови 
реактора. Експлоатираме и поддържа-
ме електрическите защити и авто-
матики на системните съоръжения –  

автотрансформатори и елек-
тропроводи. Цех ОРУ е „центъ-
рът” на системната противо-
аварийна автоматика, която 
гарантира динамичната устой-
чивост на енергийната систе-
ма на Република България. Оси-
гуряваме електрозахранване 
110 kV за част от Северозападна 
България, включително град Коз- 
лодуй. Поддържаме перфектни 

взаимоотношения с Оператора на мре-
жата и взаимно си сътрудничим. Така че 
определям значението на цех ОРУ за ЕЕС 
като ключово, но аз съм пристрастен.

 

Да обърнем поглед към годишнина-
та. Много ли са 25 години?

Исторически развитието на Открита-
та разпределителна уредба върви успо-
редно с изграждането на централата. 
Първите съоръжения тук са въведени 
в експлоатация преди пуска на първи 
енергоблок, последните – преди пуска на 
шести. В началото ОРУ не е самостоя-
телно подразделение. През годините 
то е било в различни други структури на 
атомната централа. На 1 март 1995 г.  
се създава цех „Открита разпредели-
телна уредба”. Първи началник-цех ста-
ва Йосиф Буров за периода 1995 – 2001 г., 

Калин Стоянов започва работа в АЕЦ „Козлодуй” като оператор 
в цех ОРУ през 1996 г. От 2006 г. е началник на цеха. Завършил 
е специалност „Електроснабдяване и елек-трообзавеждане” във 

Висшия машинно-електротехнически институт в Габрово,  
по-късно преминава и специализация по „Ефективен мениджмънт” 
в Нов български университет, както и по „Стопанско управление” 

в Стопанска академия „Димитър Ценов” – Свищов. 

цеХ „открита разПределителна Уредба”  
отбеляза 25 години 

Интервю с калин стоянов, началник-цех „Открита разпределителна 

уредба” пред списание „Първа атомна”

2 брой 2 2020 ТЕМА НА БРОЯ



Откритата разпределителна уредба има значима роля като подразделение, 
което осъществява редица ключови функции на площадката на атомната 
централа:

 Разпределя произведената електроенергия и осигурява собствените нуж-
ди на АЕЦ, включително захранване на Брегова помпена станция;

 Експлоатира електропроводите Атом/220 и Неутрон/220, които са 
собственост на атомната централа;

 Централният щит за управление на ОРУ е единственото място в АЕЦ, на 
което е визуализирана цялата главна схема на централата;

 В цех ОРУ се правят лабораторни изпитания на трансформаторни масла 
и високоволтови изпитания;

 Дежурният инженер в ОРУ изпълнява графиците за регулиране на напреже-
нието на енергийната система.
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а от 2002 до 2006 г. началник-цех е Явор 
Манчев. Отделянето като самостоя-
телна структурна единица предизвик-
ва подем в грижата за оборудването 
и персонала, 
затова и от-
белязваме тази 
дата. В резул-
тат, в периода 
1995 – 2006 г. 
са направени 
множество ре-
конструкции 
и модерниза-
ции – подмяна 
на прекъсвачи 
220 kV и 400 kV, 
монтаж и въ-
веждане в екс-
плоатация на 
втори автот-
рансформатор 
220/110 kV, мон-
таж и въвеж-
дане в експлоа-
тация на вентилни отводи, монтаж и 
въвеждане в експлоатация на второ ре-

зервно захранване за 5 и 6 блок, подмя-
на на разединители 400 kV, подмяна на 
прекъсвачи на реактори и др. Спиране-
то на 3 и 4 блок постави пред нас нови 

предизвикател-
ства, с които 
трябваше да 
се справяме –  
да се осигури 
н а д е ж д н о т о 
захранване за 
Брегова пом-
пена станция, 
н а д е ж д н о с т 
на резервното 
захранване за 5 
и 6 блок, пови-
шаване на на-
деждността на 
собствените 
нужди на ОРУ, 
освобождава-
не на тран-
сформаторна 
площадка на 

Електропроизводство – 1 от системни 
съоръжения. В резултат, в периода 2007 –  

Момент от строителството на сградата на  
цех ОРУ и поставяне на първи съоръжения на 
площадката; на преден план – изграждане на  

топъл и студен канал (1972 г.)

Съоръжение ОРУ 220 kV
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2011 г. извършихме реконструкция на 
електрическата мрежа високо напре-
жение 110 и 220 kV, което реши част 
от проблемите. Едновременно с това 
подменихме защитите с микропроце-
сорни, подменихме измервателните 
трансформатори, за да удовлетворим 
изискванията на вече свободния пазар 
на електроенергия. В момента извърш-
ваме подмяна на разединители 220 kV. В 
близко бъдеще ще реализираме проекти 
като „Повишаване на надеждността 
на собствените нужди на ОРУ”, „Рекон-
струкция на електрическата мрежа ви-
соко напрежение (400 kV)”, „Въвеждане 
на SCADA система”, „Въвеждане на сис-
тема, предпазваща от взрив и пожар на 
маслонапълнени машини”, „Въвеждане на 
система за диагностика и мониторинг 
на маслонапълнени машини”, „Повишава-
не на надеждността на система постоя-
нен ток в ОРУ” и много други.

Така че отговарям на въпроса – 25 годи-
ни са много от гледна точка на натру-
пания опит и не много от гледна точка 
на всичко, което ни предстои.

Как стои въпросът с намирането 
на млади специалисти? 

В момента в цеха работят 60 души, 
като това включва оперативен персо-
нал, ремонтен персонал, и персонал по 
инженерно осигуряване. 57% от работе-
щите тук притежават образователна 
степен магистър. Имаме една добре 
функционираща система за ръководни-
те длъжности , при която въвеждането 
в работата на наследника започва около 
2 години преди да се пенсионира титу-
лярът. За две години се извличат всички 
знания на титуляра и наследникът пое-
ма работата подготвен, на следващия 
ден след пенсиониране на титуляра. За 
длъжностите, при които има йерархия, 
работейки на дадена длъжност, това 
е базата в подготовката за следващо-
то стъпало и ако е подходящ, специа-
листът преминава преподготовка по 
индивидуална програма. За останалите, 
разчитаме на качествен подбор. Пред-
почитаме млади и „зелени” специалисти – 
в повечето случаи ги взимаме направо 
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от скамейката, или с минимален стаж. 
По този начин обучението за работно 
място е по-ефективно и за двете стра-
ни. За нас водещата университетска 
специалност е „Електрически центра-
ли и мрежи” или „Електроенергетика и 
електрообзавеждане”, но имаме длъж-
ности, които могат да се заемат и от 
кандидати със сходни специалности.

 

Ще дойде ли повратна 
точка – да има по-силен 
интерес към инженерни-
те специалности?

Лично аз, в края на основ-
ното си образование, знаех 
какво ще е средното ми и 
се стремях към него. В края 
на средното си образование 
знаех какво ще е висшето 
ми, което е едно и също, и се стремях 
към него, независимо от „модерните” и 
обещаващи добри доходи за времето 
си специалности. По мое време това 
бяха „Електронна техника и микроелек-

троника” и почти всички икономичес- 
ки. И сега има такива деца, които са на-
ясно със себе си, защото нашата профе-
сия е призвание. И интерес има. Говоря 
за електроспециалностите. От една 
група студенти или ученици винаги се 
намират един-двама, които ходят на 
училище и знаят защо го правят – само 
диплома в джоба не върши работа. Това 
си личи при всяко посещение на учащи в 

ОРУ и по време на стажове-
те. Много хора сме харесали 
по време на стажовете и са 
станали наши колеги – някак 
се „запалват” и се явяват 
при обявяване на подбор. Ес-
тествено, справят се с тес-
та, който им даваме на под-
бора. Отговорите на теста 
се учат в училище или уни-
верситета и той трудно 
може да бъде решен, ако кан-

дидатът е посещавал фиктивно тези 
заведения или не ги е посещавал. 

Високата квалификация е ключова, за да 
се гарантира надеждната експлоата-
ция на съоръженията в ОРУ. 

високата квалифи-
кация на персонала е 

ключ към надеждната 
експлоатация на  
съоръженията
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Път и предизвикателства

Първоначално мечтата ми 
като студент бе да бъда диспе-
чер в Териториално диспечер-
ско управление – Варна, но сега 
определено мога да кажа, че 
тук ми харесва повече. На мен 
ми е интересно и мога да кажа, 
че си обичам работата. Преди 
аз да започна тук си е имало 
длъжностите, „оператор ОРУ” и „стар-
ши оператор ОРУ”, но в последствие 
възниква необходимостта от длъж-
ността „дежурен инженер”. Аз бях сред 
първите, назначени на тази длъжност. 
Тогава работеше Електропроизвод-
ство – 1 и тази длъжност трябваше да 
държи комуникация с дежурните инже-

нери на блокове от 1 до 6. С мо-
ите колеги бяхме сред първите, 
които се обучаваха в терито-
риално и централно диспечер-
ско управление на по-малките 
блокове от 1 до 4, след това на 
5 и 6 блок, после на брегова пом-
пена станция и т. н. Тази прак-
тика се утвърди и остана и до 
днес в програмите за обучение. 

задачи и отговорности

По правилник работният ми ден тряб-
ва да започва в 8.00 ч. и да завършва в 
16.00 ч. Аз тръгвам от вкъщи в 06.00 ч. и 
до 06.25 ч. съм на работното си място. 
Запознавам се със записите в оператив-

За да научим повече за отговорностите, задълженията, предизвикателствата и мотивацията на 
работещите в Цех „Открита разпределителна уредба”, разговаряхме с някои от специалистите, 

работещи в това звено. Ето техните разкази от първо лице:

какво е да си Част от екиПа на орУ

цветослав Христов 
Ръководител-сектор „Експлоатация”
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ните дневници на дежурен инженер, на 
старши оператор, уведомяват ме за 
възникнали отклонения. Преглеждам чек 
листите от предния ден, от следобед-
ната и нощната смяна и чек листите 
от обходите, които са извършени. Аз 
лично отговарям за 30 човека (с мен). 
За разпределяне на смени, изчисление на 
нормочасове, технологични и админис- 
тративни разпореждания и всичко, що 
касае експлоатацията в цеха. Разработ-
ка и проверка на програми, без значение 
дали касаят функционални изпитания 
или въвеждане на нови съоръжения в 
експлоатация. Участие в комисиите за 
подбор на персонал също е сред моите 
ангажименти. 

нужните умения и качества

За да работиш тук, тряб-
ва да имаш желание да про-
дължиш да се учиш, защото 
университетското образо-
вание е недостатъчно. Да 
работиш в екип и да под-
държаш добра комуникация, 
защото в експлоатацията 
е много важна екипността. 
Освен че трябва да разби-
раш от съоръжения и чисто 
технически работи, тряб-
ва да можеш да изпълняваш 
разпореждания и да спазваш 
принципа на единоначалие-
то, което е основополагащ 
принцип в електроенергий-
ната система, не само при нас в АЕЦ 
„Козлодуй”. Всеки оперативен персонал 
има един ръководител и винаги се спазва 
йерархията. 

Удовлетворението

Лично на мен ми носи голямо удовлет-
ворение, когато видя, че човек, когото 
съм избрал на подбор за оператор на 
ОРУ, впоследствие стигне до максиму-
ма в оперативния персонал – позиция-
та „дежурен инженер”. Имам петима 
такива колеги. Последните двама, кои-
то заеха длъжност „дежурен инженер”, 
са от една „групичка”, от 5 колеги, кои-
то назначихме за оператори. Всичките 
стигнаха до ниво „старши оператори”. 

Не им трябваше много време да се осъз-
наят, млади, обучени, подготвени, тък-
мо се бяха дипломирали. Двама от тях 
проявиха желание за „дежурен инженер” 
и ги пуснах да се обучават, като в мо-
мента те работят на тази длъжност. 
Да видиш как се развива човек като 
професионалист, да си дал шанс на ко-
лега да се развива, да си го преценил и 
той да стигне нивото, което си му за-
ложил още на етап подбор, е наистина 
удовлетворително. 

защо младите да изберат аец

За мен заплащането не е водещо, защо-
то ако работата не ме удовлетворява, 
няма да стоя. Ако нямаш възможността 
да се развиваш в професията и да науча-

ваш нови неща, се получава 
застой. В АЕЦ „Козлодуй” 
ние бяхме едни от първите 
в електроенергийната сис-
тема, които започнахме да 
сменяме прекъсвачи висо-
ко напрежение и сложихме 
елегазови прекъсвачи. Друг 
пример – когато по един 
проект на НЕК всички под-
станции и електроцентра-
ли трябваше да направят 
подмяна на вентилни от-
води, ние бяхме първите, 
които ги сложихме при нас. 
Първите, които тръгнах-
ме да въвеждаме цифрови 
релейни защити. Дори сега 

пак ще ги сменяме с ново поколение. То-
ест, самото естество на работата е 
такова, че човек постоянно има какво 
да учи. 

Съветът ми към младите е да не си гу-
бят времето в университетите и да 
минават изпитите проформа, защото 
това после личи още на етап подбор. 
Виждаш го дипломиран, магистър, спе-
циалността е перфектна, оценките 
едни качествени и като им пусна тех-
ническия тест, то се вижда. Диплома-
та е необходимо, но не и достатъчно 
условие да започнеш работа. Доста-
тъчното условие е наистина да си чел, 
да си учил, да имаш реалните теоре-
тични знания, които ще ти помогнат 
да надграждаш. 

През 1996 г. завършва 
„Електрически централи, 

мрежи и системи” в Технически 
университет – Варна. 
На следващата година 

започва работа в ОРУ на 
АЕЦ „Козлодуй” на длъжност 

оператор. Постепенно 
преминава през длъжностите 
„старши оператор”, „дежурен 
инженер”, а от 2006 г. заема 

позицията ръководител-сектор 
„Експлоатация”. 
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моят път до аец

Преди да започна в атомната 
централа съм работил две го-
дини на подобна длъжност в 
подстанция „София запад”. Това 
е една от основните подстан-
ции на националната електро- 
преносна мрежа 400 kV, която се 
захранва директно от АЕЦ „Коз- 
лодуй”. Тоест може да се каже, 
че преди 15 години съм бил „от 
другата страна на жицата”.

задачи и отговорности

Длъжността обхваща обслужването 
на съоръженията, както и подсигуря-
ването на тяхната безаварийна екс-
плоатация. Самите съоръжения са раз-
нообразни по отношение на начините 
и принципите, по които работят, но 
всички те са еднакво важни, независи-
мо от това къде са разпо-
ложени в схемата на ОРУ. 
Затова инженер „Релейна 
защита и автоматика“ 
(РЗА) тук изпълнява много 
широк обем от дейности 
и обслужва голям обем от 
разнородни съоръжения. В 
това число влиза обслужва-
нето на релейните защи-
ти, на прекъсвачи 110, 220 и 
400 kV, на прекъсвачи 0.4 kV, 
на акумулаторни батерии, 
компресорни уредби, ав-
тотрансформатори и тех-
ните системи. Всички те 
трябва да работят в изправен ред. Има 
и административна дейност. В зависи-
мост от типа работа, първо трябва 
да създадеш документ, след което да го 
провериш, ако е необходимо да го кори-
гираш и накрая да го изпълниш акуратно. 

нужните умения 

Ако изходим от това, че всеки, 
който работи на тази позиция, 
е преминал през университета 
и ако там си е вършил нещата 
съвестно и не си е губил време-
то, единственото, което му е 
необходимо са ентусиазмът и 
желанието да продължи да над-
гражда и усъвършенства. Ако 
там нещата не са били успешни , 

е безсмислено да говорим за каквито и 
да е било качества. Когато си вземахме 
дипломите, деканът ни каза: „Вие пет 
години учихте да станете електроин-
женери, сега пет години ви трябват да 
станете специалисти”.

моето удовлетворение

Удовлетворението идва от практи-
ческия досег с това, за което само сме 

чели по учебниците и на 
много други места няма как 
да се види. Фактът, че на-
трупаните знания влизат 
в реална употреба, е на-
истина важен. Също така 
извън работното време, 
но пак свързано с центра-
лата, е това, че имаме от-
бор на ОРУ, който участва 
във футболните турнири, 
които АЕЦ „Козлодуй” орга-
низира всяка година. За нас 
това са турнири с много 
голям заряд, където едва ли 
не се разиграват награди с 

еквивалент на Шампионска лига. Аз лич-
но участвам от пет години, като малко 
съжалявам, че не се включих от самото 
начало на моето постъпване. 

След Природо-математическа 
гимназия „Св. Климент Охрид-

ски” – град Монтана, Тодор 
Божанов записва Техническия 

университет – София, където 
през 2002 г. завършва „Елек-
троенергетика”. Своя профе-
сионален стаж в Откритата 

разпределителна уредба на АЕЦ 
„Козлодуй” започва през 2005, 

когато е назначен на длъжност 
инженер РЗА.

тодор божанов 
Инженер „Релейна защита и автоматика”
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моите задачи и отговор-
ности

За нас, като оператори, рабо-
тещи на смени, денят започва 
с надлежно предаване на инфор-
мацията относно работите, 
които са извършени от пред- 
ходната смяна. След това пра-
вим обход по маршрут, кой-
то е различен, съответно за 
оператор, старши оператор 
и дежурен инженер. В нашата йерар-
хия старшият оператор и 
дежурният инженер опреде-
лят какво ще се извършва, а 
аз от своя страна допускам 
ремонтен персонал в Уред-
бата. Също така ежедневно 
водя сведение за автотран-
сформаторите и отчитам 
електромери за активна и 
реактивна енергия. 

Пътят ми до аец 
Мой роднина, работещ 
като учител в професионал-
ната гимназия в Козлодуй, ме 
насочи към тази професия с 
оглед на възможностите, 
които предлага АЕЦ. Докато 
бяхме в гимназията, идваха 
преподаватели от различни 
университети, за да разго-
варят с нас за посоката ни на развитие,  
вследствие на което реших да се запи-

ша в Русенския университет. 

Спомням си, че още докато учех 
там, ни бе организирано посе-
щение в централата, по време 
на което се запознахме с ма-
шинна зала на 5 блок и Открита 
разпределителна уредба. Препо-
давателите ни показаха тран-
сформаторите, ОРУ 110, 220 и 
400 kV, за които знаехме само на 
теория. Бях силно впечатлена 

от това колко мащабни са съоръжения-
та и още тогава си пожелах да започна 

работа в централата.

моите предизвикател-
ства

За мен изпитите, които по-
ложих в края на изпитател-
ния ми срок, бяха наистина 
голямо предизвикателство, 
защото материята и съоръ-
женията са много и трябва 
постоянно четене. Все пак, 
когато хората, от които 
се учиш, имат голям опит, 
напредваш много по-бързо. 
Да работя за дружество с 
толкова висок авторитет 
е наистина мотивиращо за 
мен. Надявам се, че след вре-
ме, когато натрупам доста-
тъчно опит, знания и стаж, 

ще стигна до позицията старши опера-
тор. 

През 2011 г. завършва 
„Автоматизация на 

непрекъснати производства” 
в Професионална гимназия 

по ядрена енергетика 
„Игор Курчатов” – град 

Козлодуй. Има придобити 
бакалавърска и магистърска 

степен по специалност 
„Електроенергетика и 
електрообзавеждане” в 

Русенския университет „Ангел 
Кънчев”. През 2018 г. постъпва 

на работа в АЕЦ „Козлодуй”  
на длъжност оператор 

„Открита разпределителна 
уредба”. 

защо младите да изберат аец 

Една от причините е, че в атомната 
централа могат да станат много доб- 
ри специалисти. Също така всичко 
това, което получаваш, когато си тук, 
говорим за възнаграждение, за социа-
лен пакет, отпуски, профилакториуми 
и възможности за спорт, са рядко сре-
щани и са напълно основателна причи-
на добрите кадри да потърсят своето 

място в централата. Във връзка с раз-
лични международни обучения, в които 
съм участвал, открито мога да заявя, че 
работещите в атомната централа са 
конкурентоспособни на международно 
ниво. Моят съвет към младите е да наб- 
лягат на учене и да потърсят своето 
работно място в централата, защото 
АЕЦ „Козлодуй” е ковачница на кадри. 

милена танкова 
Оператор „Открита разпределителна уредба”
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Пътят ми към аец

Когато завърших електротех-
никума, аз знаех какво ще уча. 
Беше ясно, че няма да се ориен-
тирам към машинна специал-
ност, свързана с механика, а ще 
кандидатствам само по елек-
трически специалности. Дока-
то бях в университета, участ-
вах в стажантска програма на 
АЕЦ, по време на която бях разпреде-
лен в ОРУ към група „Релейна защита и 
автоматика”. Още тогава работата 
много ми хареса, а когато завърших, 
имаше обявено работно място, канди-
датствах и ме взеха. 

задачи и отговорности

Дежурният инженер на ОРУ е висш 
оперативен ръководител 
и има много отговорнос-
ти. За да изпълняваш тази 
длъжност, задължително 
преминаваш през програ-
ма на обучение и държиш 
изпити, първоначално през 
три, а впоследствие през 
пет години. Дежурният ин-
женер взема решения кога и 
какви превключвания ще се 
направят. На пряко подчи-
нение на тази длъжност са 
брегова помпена станция, 
ВЕЦ „Козлодуй” и разбира се 
всички съоръжения в ОРУ. 
Инструктажите на опера-
тивния персонал в ОРУ са 
друг ангажимент на заема-
щия тази позиция. 

необходимите умения и качества

За тази позиция човек трябва да умее 
да работи в екип, а не да бъде индиви-

дуалист. Да умее да взима бързи 
решения, но и да осмисля това, 
което прави. Важно е да умее 
да се вслушва в другите хора, а 
не просто да раздава разпореж-
дания. Да ръководи чрез пример 
и да покаже как трябва да се 
правят нещата. Аз, например, 
се стремя да обясня защо смя-
там, че по определен начин не-
щата ще бъдат по-добре, кое-

то ми помага човекът срещу мен да ме 
разбере. 

Удовлетворението за мен 

е оценката и признанието на ръково-
дителя. За мен, когато началникът ти 
каже „Браво!”, ми носи много по-голямо 
удовлетворение от това да получа фи-
нансов стимул. Същото е и по отноше-

ние на грешката. Важно е 
да ми кажеш къде съм сбър-
кал, защото всеки прави 
грешки, включително и аз, 
но те трябва да са като 
обица на ухото и втори 
път една и съща грешка да 
не се допуска. 

съветът ми към мла-
дите

Когато са в университета, 
да карат стажа си ефек-
тивно, а не фиктивно. Ако 
могат, още от първата го-
дина да отидат на стаж, 
дори да е по желание или 
безплатно. Това ще им по-
могне да се ориентират 
какво ще им хареса като 

работа, в кое са добри и на кое да набля-
гат. По този начин, като отидат на ин-
тервю, ще бъдат конкурентоспособни. 

През 2005 г. Радослав Стефанов 
завършва електротехникума 
в град Монтана. През 2009 г., 

придобива бакалавърска степен 
„Електрообзавеждане и елек-
тро енергетика” в Технически 
университет – Габрово. През 

същата година започва работа 
в АЕЦ „Козлодуй” на длъжност 
„оператор на ОРУ”. Паралелно, 
докато работи в централата, 

той завършва магистратура по 
същата специалност в Габрово. 

Заемал е позицията „стар-
ши оператор”, а от 2017 г. е 

дежурен инженер на ОРУ. 

радослав стефанов 
Дежурен инженер на „Открита разпределителна уредба”
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моят път

И двамата ми родители са ра-
ботили в централата, като 
баща ми е започнал още от 
самото ´ начало през 1972 г. 
За моя над 25-годишен стаж в 
централата съм имал много 
възможности да се преместя 
в други звена, но колективът 
и работната атмосфера в ОРУ 
ме накараха да остана. 

моите задачи и отговорности

Всяка сутрин правим оперативка за оп-
ределяне на графиците и 
задачите за деня. Понякога 
се налага да замествам ръ-
ководителя на групата, а 
относно задачите мога да 
дам пример с последното, 
което направихме. Извър-
шихме подмяна на компре-
сор на прекъсвач, който е 
надлежно записан като де-
фект от оперативния пер-
сонал. Ще бъде изведен в 
ремонт, докато ние не от-
страним дефекта. В кон-
кретния случай, тъй като 
компресорът бе повреден , 
се наложи да го сменим с резервен и 
подмяната е вече факт. 

необходимите умения и 
качества

В нашата работа е нужно чо-
век да има широк спектър от 
знания. Отново ще дам пример 
с подмяната на компресора, къ-
дето трябва да разбираш как-
во е това бутален двигател, но 
освен това трябва да имаш и 
чисто шлосерски познания. Да 

умееш да заваряваш, да работиш с ъг-
лошлайф и т. н. 

свободно време

Интересите ми в свобод-
ното време се свеждат до 
футбола. Много съм радос-
тен за това, че централа-
та подпомага желаещите 
да спортуват. Самият аз 
участвам в мъжкия отбор 
и съм треньор на женския 
отбор по футбол към АЕЦ 
„Козлодуй”. Имаме много-
бройни отличия както тук 
в страната, така и от ня-
кои международни турни-
ри. Смело мога да заявя, че 
емоциите, приятелствата 
и контактите, които съз-

дава човек по време на участието си в 
турнир, са незаменими. Възможността 
за практикуване на този спорт, според 
мен, е основополагащо за концентраци-
ята и психическото освобождаване на 
напрежението, свързано с работата. 

Завършва „Електрически 
централи и мрежи” в Профе-
сионална гимназия по ядрена 

енергетика „Игор Курчатов“ – 
Козлодуй. През 1995 година  
постъпва в АЕЦ „Козлодуй”  
в група „Ремонт на ОРУ”.  

В момента изпълнява длъж-
ността механик към група 

„Електросилово оборудване“. 

веселин илиев 
Механик към група „Електросилово оборудване“
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Превантивни мерки в аец „козлодУЙ”  
във връзка с CоVID-19 

В условията на обявената от Светов-
ната здравна организация пандемия от 
COVID-19 атомната електроцентрала –  
най-големият производител на елек-
трическа енергия 
в България, при-
лага всички необ-
ходими мерки за 
осигуряване на 
стабилни и на-
деждни енергий-
ни доставки за 
потребителите 
в страната. Пред-
приети са широк 
кръг действия, на- 
сочени към опаз-
ване на здравето 
на работещите 
и обезпечаване на  
безопасната екс-
плоатация на яд-
рените мощно-
сти. Създадената 
организация е в съответствие с норма-
тивните изисквания на Закона за мер-
ките и действията по време на извън-
редно положение, разпорежданията на 
всички национални институции и указа-
нията на Националния оперативен щаб 
в тази връзка. 

Официалната ин- 
формация за раз-
витието на епи-
демията, още с 
появата на пър-
вите съобщения 
з а  з а р а з е н и  с 
COVID-19 в света, 
бе обект на по-
вишено внимание 
от страна на ръ-
ководството на 
атомната цен-
трала. Стартира- 
ни бяха редица 
п р е в а н т и в н и 
действия, които в 
хода на развитие 

на ситуацията бяха допълвани и раз-
ширявани. За всички работещи бяха 
осигурени лични защитни средства – 
предпазни маски и ръкавици, които за-

дължително се 
използват по вре-
ме на трудовите 
дейности. С цел 
ограничаване на 
контактите и 
осигуряване на со-
циална дистанция 
бяха направени 
промени в органи-
зацията на работ-
ното време и на 
сменния, и на ре-
довния персонал. 
Допускането до 
работните мес- 
та се извършва 
след контрол на 
телесната тем-
пература чрез 

термовизионни камери, монтирани на 
главните портали, и с помощта на ин-
фрачервени термометри, разпределени 
по звена. В работните и санитарните 
помещения няколко пъти дневно се про-
вежда прецизна дезинфекция и се поддър-
жа постоянна висока хигиена. 

Информация за 
предприетите 
действия и за въ-
ведените ограни- 
чения се разпрос- 
транява редов-
но до служители-
те на компания-
та и външните 
организации на 
площадката по 
всички канали за 
комуникация – ин-
транет страни-
цата на центра-
лата, системата 
от електронни 
дисплеи и т. н.

Мониторинг на телесна температура  
посредством термокамера

Контрол на телесна температура чрез

инфрачервен термометър
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Пандемията от COVID-19 стана повод 
АЕЦ „Козлодуй” за пореден път да под-
помогне финансово здравеопазването 
както на регионално, така и на нацио-
нално ниво.

На МБАЛ „Св. Иван Рилски” – гр. Козло-
дуй, централата дари 100 000 лева, 
д о п ъ л н и т е л н о 
на болницата в 
атомния град бяха 
п р е д о с т а в е н и 
спирт, дезинфек-
ционни материали 
и лични защитни 
средства. Наред 
с това, сред пер-
сонала на Дружес- 
твото протече 
акция, в която 
всеки от колеги-
те можеше да се 
включи, с цел наби-
ране на необходи-
мите средства за 
закупуване на апа-
ратура за диагно-
стика и контрол 
на лечението на 
коронавируса. В 
резултат от акци-
ята работещите 
в Дружеството 
събраха сумата 
от 24 190 лв.

В знак на призна-
телност със спе-
циална грамота медиците от Вътреш-
но отделение на болницата в атомния 
град благодариха на екипа на АЕЦ „Коз- 
лодуй” за това, че и в най-тежките мо-
менти могат да разчитат на ядрени-

те енергетици. Жест на внимание бе 
отправен и към отделните дарители, 
всеки от които получи персонална бла-
годарност. 

За осигуряване на апаратура за диагнос- 
тика и лечение на пациенти, заразени с 
коронавируса, на Военномедицинска ака-

демия бяха предоста-
вени 800 000 лева, а за 
УМБАЛ „Александров-
ска” ЕАД (гр. София) – 
100 000 лева. 

АЕЦ „Козлодуй” оказа 
подкрепа и на други 
лечебни заведения. 
УМБАЛСМ „Н. И. Пи-
рогов” получи от 
централата 100 000 
лева за закупуване на 
мобилна дигитална 
рентгенова система, 
а МБАЛББ „Св. Со-
фия” – 15 000 лева за 
осигуряване на респи-
раторни апарати и 
консумативи за тях. 

Като съдействат 
за осигуряването 
на адекватни гри-
жи за заболелите и 
за обезпечаване на 
работата на меди-
цинския персонал, 
в този труден за 
всички период, ръко-
водството и цели-

ят екип на атомната централа 
потвърждават своята силна ангажира-
ност с каузи, важни за цялото общес- 
тво, и дават приноса си в борбата за 
справяне с COVID-19.

аец „козлодУЙ” ПодкреПя леЧебни заведения

Ядрените енергетици от АЕЦ „Козло-
дуй” доказаха отново своята висока 
лична отговорност с всички аспекти 
на поведението си в условията на из-
вънредно положение в страната. Висо-
ката култура на безопасност, изградена 
и поддържана у персонала, бе демон-

стрирана и по отношение на акурат-
ното прилагане на мерките, насочени 
към овладяване на ситуацията и снижа-
ване на риска от разпространение на 
COVID-19.
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20 години от УЧредяването на „аец козлодУЙ” еад 
като самостоятелно акционерно дрУжество

На 28 април 2000 година, с решение на 
Врачанския окръжен съд, АЕЦ „Козлодуй” 
се отделя от структурата на Нацио-
налната електрическа компания и се 
обособява като еднолично акционерно 
дружество със 100% държавно участие с 
принципал Държавната агенция по енер-
гетика и енергийни ресурси (ДАЕЕР). Със 
заповед на председателя на ДАЕЕР Иван 
Шиляшки за изпълнителен директор на 
Дружеството е назначен Йордан Йорда-
нов. Председател на Съвета на дирек-
торите на атомната централа става 
Антон Иванов, а заместник-председа-
тел – Иван Хиновски. Екатерина Сте-
фанова е избрана за член на Съвета на 
директорите.

Отделянето на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД 

като самостоятелно търговско дружес- 
тво дава възможност за оперативна 
самостоятелност при вземане на ре-
дица управленски решения във връзка 
с производствения процес и при опре-
деляне на финансово-икономическата 
политика на Дружеството. За първи 
път АЕЦ има възможност да формира 
собствен бюджет с приходна и разход-
на част, самостоятелно да взема реше-
ния, включително инвестиционни, и да 
изготвя индивидуални финансови отче-
ти. Въведената нова организационна 
структура води до оптимизиране на 
взаимодействието и координацията 
между отделните структурни звена и 
до по-ясното дефиниране на техните 
права и задължения.
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висока мотивация на Персонала 
в атомната централа

Безопасната и икономически ефективна експлоатация на съоръженията 
в АЕЦ „Козлодуй” се осъществява от персонал, който притежава висока 

квалификация и отговорно изпълнява своите работни задачи. Сред 
личните качества на всеки един от работещите в атомната централа 

е и мотивацията за постигане на високи професионални постижения. 
Факторите, които повлияват нагласите и съответно поведението на 
персонала, са разнообразни, комплексни и динамични по своя характер. 

Измерването на нивата на удовлетвореност, формиращи мотивацията, 
дава информация за политиката на подбор, нивото на работа в екип, 
удовлетвореността от постиженията. Усилията на ръководството 

в това направление са целенасочени и систематични с ефективно 
въздействие върху потребностите на хората.

защо е необходимо да се прави из-
следване на мотивацията на пер-
сонала?

Изследването на мотивацията на пер-
сонала се провежда ежегодно от 2007 г.  
Целта е да се определи влиянието на 
24 фактора на работната среда върху 
нивото на мотивация. Важен аспект на 
изследването е възможността за изказ-
ване на мнения и даване на предложения 
от служителите чрез отговор на отво-
рения въпрос в анкетната карта: „Как-
во според Вас трябва да бъде промене-
но, за да стане „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД още 
по-привлекателно място за работа?” 

 

как се прави?

Изследването използва метода 
на анкетиране и обхваща ми-
нимум 10% от служителите 
в централата, които 
попадат по случаен 
принцип в пред-
ставителна 
извадка. 

По този начин се осигурява равен шанс 
на всеки работещ в АЕЦ „Козлодуй” да 
попадне в нея. 

какви са резултатите за 2019 г.?

Мотивационният профил на персонала 
в атомната централа за 2019 г. показ-
ва, че „Сигурността за работното мяс-
то”, „Отношение към безопасността/ 
култура на безопасност”, „Доверие в ко-
легите”, „Работата в екип”, „Организа-
ционна лоялност” и „Отговорностите 
и задълженията” запазват мястото си 
сред факторите с най-голяма мотиви-
раща сила. 
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91.4 5.6 2.1СИ Г У Р НОС Т  Н А   Р А БО Т НО ТО  МЯ С ТО

91.2 6.3 2.2ОТ НОШЕНИ Е  К ЪМ   Б Е З ОП А СНОС Т Т А

90.3 7.4 2ДОВ Е Р И Е   В   КОЛ Е Г И Т Е

89.7 5.6 4.1Р А БО Т А  В   Е КИП

87.2 7.7 4.2ОР Г А НИ З А ЦИОННА   ЛОЯЛНОС Т

86.2 8.6 4.8ОТ Г ОВОР НОС Т И  И   З А ДЪЛЖ Е НИ Я

85.6 11 2.8Б Е З ОП А СНИ У С ЛОВИЯ   Н А   Т Р УД

84.6 8.9 5.7С АМООЦ Е Н КА  НА  ПОС Т ИЖ ЕНИ Я ТА

82.5 11 5.8Р Ъ КОВОДНИ  УМ ЕНИЯ  Н А  П Р Е КИ Я  Р Ъ КОВОДИ Т Е Л

81.8 9.9 7.5ЛИД Е Р С КИ  УМ ЕНИ Я  Н А  П Р Е КИ Я   Р Ъ КОВОДИТ Е Л

78.6 10.4 10.2ОСИ Г УР Я В АН Е  НА  ОБ УЧ ЕНИ Е

78.5 12.3 8.1КА Ч Е С Т ВО  Н А  ЛИЧНИ Т Е  П Р Е ДП А З НИ  С Р Е ДС Т В А

76.4 10.6 12.7Р Е С У Р С И  З А   Р А БО Т А

77.3 12.5 9.3С ВОБОДА  Н А   Д Е Й С Т ВИ Е

77.2 15.9 5.9ПЛАНОВ Е  З А   Б Ъ Д ЕЩ Е Т О

73.8 17.4 8.4ПОДОБ Р Я В А Н Е  Н А   У С ЛОВИ Я Т А  НА   Т Р У Д

72.2 16.8 10.5П РИ З Н АНИ Е  З А   ПОЛОЖ ЕНИ Я  Т Р У Д

68.3 17.1 14ОТ НОШЕНИ Я  С Ъ С   С ИН ДИ КА Т И Т Е

63.3 21.4 14.5В Ъ Т Р ЕШНИ  КОМУНИ КАЦИИ

61.5 22.3 15.2УП Р А ВЛ Е НИ Е  Н А  П Е Р СОНА Л А

51.6 27.6 19.8В Ъ З Н А Г Р АЖД ЕНИ Е / З АП ЛАЩАНЕ  Н А   Т Р У Д А

51.2 22.9 25.5КА Р И Е Р НО  Р А З ВИ Т И Е

51 32.5 15.9СИ С Т ЕМА  З А  ОЦ Е Н КА  Н А  И З П ЪЛН Е НИ Е Т О

43.1 21.2 34.6БЮРОК Р АЦИ Я

мотивационен профил на персонала  
в „аец козлодуй” еад през 2019 г.

без мнение ниска мотивациявисока мотивация

От другата страна на везната застава 
„Бюрокрация” като най-слабо мотиви-
ращ фактор. Анкетираните споделят, 
че големият брой инструкции и необ-
ходимостта да се следят промените 
в тях, а също бюрократичните проце-
дури ангажират значима част от ра-
ботното време. Това мнение се запазва 
през годините.

висока или ниска е мотивацията 
на персонала в аец „козлодуй”?

Резултатите от статистическия 
анализ показват, че по 23 фактора на 

работната среда мотивацията на 
персонала е над 50%. Степента на мо-
тивацията за 2019 г. е с една от най-ви-
соките стойности за периода от стар-
тиране на изследването през 2007 г. 
Анализът на резултатите от изследва-
нето на мотивацията на персонала на 
АЕЦ „Козлодуй” се разглежда в Съвета 
по култура на безопасност за опреде-
ляне при необходимост на коригиращи 
мерки. Предприемането на мерки за 
нейното повишаване ще способства за 
постигането от работниците и служи-
телите на централата на все по-висо-
ки професионални постижения.

Разликата до 100% се дължи на дела на неотговорилите.
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фотоконкУрс „аец „козлодУЙ” и Природата –  
съвместно съжителство”

В края на 2019 година атом-
ната електроцентрала обяви 
фотоконкурс на тема „АЕЦ 
„Козлодуй” и природата – съв-
местно съжителство”. В него 
взеха участие 21 любители фо-
тографи, които се предста-
виха с голям брой свои снимки. 
В края на конкурса, през месец 
април, от всички предоста-
вени фотоси, бяха класирани 
общо 154 в различните кате-

гории „Пролет”, „Лято”, „Есен” 
и „Зима”, които се предвижда 
да бъдат включени в специа-
лен фотоалбум. Част от тях 
ще се експонират в мобилна 
изложба в град Козлодуй и на 
площадката на АЕЦ.

На първо място бе класирана 
снимката „Пеперуди” на Соня 
Илман, организатор докумен-
тация в дирекция „Управление 

на ресурса”, на втора позиция –  
снимката „Корморани” на 
Деян Атанасов, експерт „Про-
ектно осигуряване” в същата 
дирекция, а трето място зае 
фотографията „Гущер, надни-
чащ зад дънер” на Чавдар Мин-
ков, експерт „Управление на 
околната среда” в управление 
„Качество” на атомната цен-
трала.
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г-н драгушковски, от-
личиха ви като най-до-
бър фотограф във 
фотоконкурса „аец „коз- 
лодуй” и природата – съв-
местно съжителство”. как-
во ви мотивира да участва-
те в него?

Фотограф съм от „древни вре-
мена”, снимам всичко, имам някакви ин-
дивидуални успехи в чужбина, но в Козло-
дуй общо взето няма възможности за 
изява. Напоследък големи фирми, като 
Държавно предприятие „Радиоактивни 
отпадъци” и „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, орга-
низират фотоконкурси и използват наг- 
радените снимки за кален-
дари, албуми, изложби. Това 
е мотивиращо и реших да 
опитам.

каква е историята на 
вашата фотографска 
дейност? 

С фотография се занимавам 
от далечната 1978 година. 
Тогава ме „запали” един мой 
преподавател и изключите-
лен човек в ТМЕТ „Н.Й.Вап- 
царов” – Враца, инж. к.т.н 
Кирил Велков, не само за 
фотографията, а и за кос-
мическите науки, НЛО, астрономията 
и други. След това се записах във фо-
токлуба към Младежкия дом във Враца 
при спортния фоторепортер Стефан 
Димитров. Като студент участвах във 
фотоклуба на ВМЕИ „В. И. Ленин” – Со-
фия, при арх. Лъчезар Караджов, участ-
вах в конкурсите „Студентски мигове”, 
но успехи, уви, нямах. След това започ-
нах работа в Козлодуй и инвестирах 
много в техника и знания в областта на 

фотографията – списания, кни-
ги и т. н. 

По онова време конвенционал-
ната аналогова фотография 
налагаше много ограничения, 
резултатът не можеше да се 
види веднага, изискваше се за-
купуване на фотоматериали и 
много допълнителна техника –  
съдове за проявяване, фотоуве-

личители, сушилни, лабораторни фене-
ри, химични продукти – проявители, 
фиксажи, работеше се с най-различни 
отровни химикали, на тъмно, изисква-
ше се опит при работата, беше си „за-
наят”, който отнемаше много време и 
то все през нощите.

Трябва да се отбележи, че в 
началото на 21 век, благода-
рение на новите дигитални 
технологии, във фотогра-
фията се извърши револю-
ция, фотографията стана 
общодостъпна, не отне-
маше толкова време и въз-
можностите за творчест-
во нараснаха неимоверно. 

въпрос на високопро-
фесионална техника ли 
е съвършенството на 
снимките или то се дъл-
жи на усета, на търпе-

нието и умението на фотографа?

Хубавата снимка зависи от всичко, от 
многократното наблюдение, от поз- 
нания за природата и поведението на 
животните, от търпението и…, не 
на последно място, от използваната 
техника. Дивите животни са доста 
плашливи, така че за снимки на птици 
и бозайници трябва обезателно теле-
обектив с голямо увеличение и с оптич-
на стабилизация на изображението, но 

Инженер Георги Драгушковски 
е експерт по здравословни и 
безопасни условия на работа 
в „Интерприборсервиз” ООД. 
Висше образование завършва 
в Технически университет – 
София (бивш ВМЕИ „Ленин”), 
специалност „Механично уре-
достроене”. 32-годишните си 
професионални ангажименти 

успешно съчетава с любимото 
си хоби – фотографията.

Интервю с георги драгушковски,  

отличен като най-добър фотограф
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от друга страна, за да снимаш водни-
те кончета и почиващи си пеперуди се 
изисква снимане от екстремално близ-
ко разстояние, от 1-2 метра или от 
1-2 см за портрети на някои насекоми. 
Лично аз използвам цифрови огледал-
но-рефлексни фотоапарати на Pentax 
и Nikon, обективи на Sigma. В последно 
време се появиха изключителни неогле-
дални фотоапарати на Nikon с несменя-
еми обективи, като моделите Coolpix 
P900 и P1000, но те са по-подходящи за 
статични снимки, обаче с огромно уве-
личение.

фотографирате случайни, инте-
ресни неща или имате теми и 
идеи, които следвате?

По принцип снимам всичко, което ми 
попадне по време на разходка (стига 
да успея да реагирам на ситуацията), 
но често си имам и план. Например ре-
шавам, че ще снимам чапли, когато за-
белязвам, че Дунав е пресъхнал (през ав-

густ, септември) и ще има пиршество 
с риба и жаби в заблатените участъци, 
или виждам, че реката замръзва, малки-
те корморани ще търсят незамръзнали 
участъци с риба на река Скът, дори в 
центъра на Мизия (през януари, февру-
ари), но това може да стане само през 
уикенда, когато съм свободен, и то в 
светлата част на деня. 

отличава ли се богатството и 
разнообразието на флората и фа-
уната около атомната централа 
от тези в други райони, в които 
сте снимали?

Всеки регион на България си има своя 
специфика, аз снимам главно в Козлодуй, 
в Мизия, малко във Врачанския балкан и в 
Родопите. Общо взето флората и фау-
ната в района на Козлодуй е типична за 
дунавския регион на България, особено 
интересно става тук в края на есента, 
през зимата и в началото на пролетта, 
когато преминават големи ята миг-
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риращи птици. Много от тях правят 
почивки в района на Козлодуй, може би 
ползват река Дунав за ориентир.

какво най-често попада в люби-
телския ви обектив?

Според сезона и целта на фотосесията – 
птици, насекоми, гущери, растения, а 
когато съм на екскурзия – туристически 
забележителности, музеи, хора, техни-
ка, транспортни средства, също сни-
мам спорт, понякога портрети на хора 
и други.

имате ли си любими фотографии, 
които бихте показали винаги?

Имам и те са много. Във фейсбук съм 
направил много различни албуми. Имам 
публикувани отделни снимки в списания 
„Amateur Photographer Magazine” и в 
„PIC”(People in camera), Великобритания.

какво е необходимо, за да се успее 
във фотографията?

Мисля, че на първо място човек тряб-
ва да има силно желание да се занимава 
с фотография, да си постави ясна цел 
какво иска да постигне, какви снимки да 
прави, след това да получи достатъчно 
задълбочена теоретична подготовка 
по фотография и подробна информа-
ция за обектите, които иска да снима, 
да инвестира в подходяща техника, да 
следи периодиката, да търси допълни-
телна информация от интернет. Моят 
съвет към младите начинаещи фото-
графи е да търсят и получават знания и 
от специализирана литература, да екс-
периментират много и да не се отчай-
ват от грешките и неуспехите си, а да 
се учат от тях и смело да продължават 
напред. Това е най-важното.
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знаете ли, Че?

единственият заПазен 
Природен ядрен реактор се 
намира в габон, заПадна 

африка и е на около  
2 милиарда години.

Източник: blogs.scientificamerican.com

„окло” – 
Природният ядрен 

реактор на  
два милиарда 

години

откритието
През 1972 г., по време на рутинното изо- 
топно измерване в урановата мина „Окло”, 
се забелязва, че урановата руда е била из-
черпана. Изследванията сочат, че условия-
та в естествената геоложка среда в този 
район са били сходни с тези, при които се 
поддържа ядрената реакция в съвременни-
те атомни електроцентрали.

Прониквайки в пропускливия пясък, съдържащ урановите от-

лагания, подпочвената вода е изиграла ролята на забавител 
на неутрони, което в комбинация с липсата на значителни 
количества неутронно-абсорбиращи елементи (сребро или 
бор), е било достатъчно за стартирането на ядреното 
делене. Верижната реакция е започвала при притока на 
вода и е стихвала при нейното изпаряване в резултат на 
отделената топлинна енергия. Приблизително 1 милион 
години този процес е продължавал на редовни интерва-
ли, докато уран-235 не се изчерпва и реакцията оконча-
телно спира. 

изводите 
Изотопите на цезия – про-
дукти от разпада на уран, са 
били погълнати от атомите 
на рутения, което е довело 
до безопасното им съхране-
ние в продължение на два ми-
лиарда години. Това е доказа-
телство, че дългосрочното 
съхранение на отработено-
то ядрено гориво е възможно 
и наистина безопасно.

Уранът – 
най-често използваното гориво 
в атомни електроцентрали, има 
три изотопа: уран-238, уран-235 
и уран-234. Поради ядрените си 
свойства уран-235 е най-подходящ 
за контролирана ядрена реакция. 
Днес на Земята наличието на уран-
235 е само 0,72% от общото коли-
чество уранова руда, което налага 
неговото изкуствено обогатява-
не. Преди около 2 милиарда години 
обаче земната кора е съдържала 
приблизително 3% уран-235, което 
е съотносимо с урана, използван в 
атомните електроцентрали. 
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маае отбеляза световния ден на книгата 

Международната агенция за атомна 
енергия предоставя свободен достъп 
до хиляди онлайн научно-технически 
публикации за изследователи, учени и 
студенти от целия свят. Асоциацията 
отбеляза Световния ден на книгата и 
авторското право (23 април), като обя-
ви кои са трите най-популярни публика-
ции от нейната библиотека за 2019 г.

С над 1,3 милиона артикула библиотека-
та обхваща широк спектър от теми за 
мирното използване на ядрената наука 
и технологии. Тя отговаря на нуждите 
на потребителите чрез разнообраз-
ни библиотечни услуги и координира 
Международната ядрена библиотечна 
мрежа (INLN). Библиотеката на МААЕ 
осигурява също достъп до бази данни и 
абонаменти до хиляди публикации. Сред 
тях е Международната ядрена информа-

ционна система (INIS), която е едно от 
най-големите хранилища за публикувани 
изследвания относно мирната упот- 
реба на ядрената наука и технологии. С 
безплатен достъп от целия свят, INIS 
разполага с повече от 4,3 милиона биб-
лиографски записи и достъп до над 1,6 
милиона пълнотекстови документи.

Трите най-популярни публикации на 
МААЕ за 2019 г. са:

 Речник по безопасност на МААЕ, из-
дание 2018 г. 

 Регламенти за безопасно транспор-
тиране на радиоактивни материали, 
издание 2018 г.

 Ядрени енергийни реактори в света, 
издание 2019 г.

Източник: https://www.iaea.org/

бързина и тоЧност на ядрен метод  
При тестването на коронавирУс

Учени от лабораторията на Между-
народната агенция за атомна енер-
гия (МААЕ) в Австрия завършват 
разработването на нови тестови 
комплекти, които биха могли значи-
телно да намалят времето и разходи-
те за диагностициране на COVID-19. 
Техниката е известна като об-
ратна транскрипционно-поли- 
меразна верижна реакция в ре-
ално време (RT-PCR). 

Това е точен метод за от-
криване на наличието на 
специфичен генетичен ма-
териал от всеки патоген, 
включително вирус. С тази 
техника резултатите могат 
да бъдат установени много 
бързо. За да може вирусът да бъде 
открит рано в организма, учените 
трябва да преобразуват РНК в ДНК, за 
което използват RT-PCR в реално вре-
ме. Техниката използва ензим, за да ре-
пликира многократно специфичен гене-
тичен регион на ДНК на даден патоген. 

Учените откриват и наблюдават това 
умножаване на ДНК с радиоизотопи или 
чрез измерване на флуоресценция, коя-
то се освобождава по време на процеса 
на умножаване.

RT-PCR е високо чувствителна техника, 
което я прави особено подходяща за 

идентифициране на специфични 
вирусни и бактериални гено-

ми. През последните 20 годи-
ни МААЕ, в партньорство с 
Организацията за прехрана 
и земеделие на Организация-
та на обединените нации 
(FAO), са обучили и екипира-

ли експерти от целия свят в 
това как да прилагат метода  

RT-PCR. До този момент тази 
техника се използва и за диаг-

ностициране на други заболявания 
като Ебола, Зика, MERS-Cov, SARS-Cov1 и 
други големи зоонозни инфекции и болес- 
ти по животните.

Източник: https://www.iaea.org/
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