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Бреговата помпена станция (БПС), 
чиято основна задача е осигуря-
ването на техническото водоснаб-
дяване на АЕЦ „Козлодуй”, е един 
от първите обекти, построени на 
площадката на атомната елек-
троцентрала. За обслужването на 
Станцията и нейната експлоатация 
в структурата на АЕЦ е обособен 
цех „Брегова помпена станция”.
През месец декември на изтекла-
та 2021 година той отбеляза 30-го-
дишнината от своето създаване.

Брегова помпена станция 
е уникално за България 
съоръжение
Цех „Брегова помпена станция” 
в атомната централа е вече на 
30 години. Това е сериозен, но и 
приятен повод да си припомним 
десетилетията на всеотдаен труд, 
посветен на уникалното за наша-
та страна по своята същност и 
предназначение съоръжение.
Строителството на Брегова пом-
пена станция и прилежащите ѝ 
канали започва през 1971 и про-
дължава до 1974 година, когато 

са и официално въведени в екс-
плоатация – при пуска на първи 
енергоблок на АЕЦ през септем-
ври същата година.
Проектът на БПС е съобразен с 
резултатите от над 100-годишните 
проучвания на нивото на р. Дунав. 
В машинна зала 1 на БПС са инста-
лирани 10 помпени агрегата, не-
обходими за техническото водос- 
набдяване на първи и втори енер-
гоблок на централата. В годините 
се проектират и изграждат и ма-
шинните зали на БПС 2 и 3. Агрега-
тите в БПС-2 и БПС-3 са идентични 
с агрегатите, инсталирани в БПС-1, 
разликата е в котата на разполага-
не на електрическите двигатели.
В дългогодишната история на 
Брегова помпена станция са из-
пълнени редица реконструкции и 
модернизации, като някои от тях 
са: подмяна на маломаслени пре-
късвачи от секции 6kV с такива с 
изолационна среда от серен хек-
сафлуорид (SF6); подмяна на аку-
мулаторни батерии и зарядни то-
коизправители; модернизации на 
електрическите защити на силови 

трансформатори, секции и елек-
трически двигатели 6kV; въвеж-
дане на автоматично включване 
на резервно захранване (АВР) на 
секции 6kV; подмяна на маслени 
трансформатори 6/0,4kV със сух 
тип; подмяна на релейно-контак-
торната схема за управление на 
дизелгенераторите с нова, мокро-
процесорна, двуканална; въвеж-
дане на системи за мониторинг 
на съоръженията в реално време, 
и събиране и съхранение на тех-
нологични данни (SCADA); проек- 
тиране, изработка, доставка и 
монтаж на физическа защита на 
междинните валове на помпите.
Модернизациите водят до опти-
мизиране на обслужването на 
съоръженията и имат безспорен 
принос към осигуряването на 
надеждната и ефективната екс-
плоатация на Брегова помпена 
станция като хидротехническо 
съоръжение. Цялостното техни-
ческо оборудване на Станцията 
отговаря на най-съвременните 
стандарти, с което се гарантира 
степента на експлоатационната ѝ 

Цех „Брегова помпена 
станция” в атомната 
централа е на 30 години

Мирослав Влашки е ръководител на цех „Брегова помпена стан-
ция” (БПС). Завършва висшето си образование в Технически уни-
верситет – София, специалност „Електроснабдяване и електрооб-
завеждане на промишлени предприятия”. От 1997 г. е в атомната 
централа и работи като инженер „Релейна защита и автоматика” 
и ръководител на същата лаборатория, като ръководител на сек-
торите „Производство”, „Ремонт” и „Експлоатация”. Длъжността 
началник-цех БПС в АЕЦ „Козлодуй” заема от юли 2021 г.
На читателите на списание „Първа атомна” инж. Влашки разказва 
за историята и същността на хидротехническото съоръжение и за 
специалистите, посветили на БПС години професионална работа. 
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надеждност, а оттам и на атомна-
та електроцентрала.

Цех БПС – три сектора със 
специфична дейност
Като самостоятелно звено в АЕЦ 
„Козлодуй” цех БПС се обособява 
на 2 януари 1992 г. с началник инж. 
Огнян Коцев. След него тази длъж-
ност се заема от инж. Иво Божи-
нов – от 2009 до 2021 г., и в момен-
та от мен. Цехът е в структурата на 
дирекция „Производство”, управ- 
ление „Общостанционни съоръже-
ния”, и се състои от три сектора:
Сектор „Инженерна 
поддръжка”
осигурява актуалността и окомп- 
лектовката на документацията, 
свързана с експлоатационната и 
с ремонтната дейност, с реконструк-
циите и модернизациите в БПС.
В сектора регистрираме, съхраня-
ваме и осигуряваме разпростра-
нението на всички контролирани 
документи в цеха, съхраняваме 
и поддържаме архивни и отчетни 
документи, осигуряваме актуални 
данни за всички документи. Тук се 
управлява процесът на внасяне на 
изменения в проекта на Станция- 
та – изготвяне, координация и зак- 
риване на технически решения. 
Организира се и се контролира 
изпълнението на указанията на ад-
министративните документи и се 
извършват общи за цеха дейности. 

През последните години се поста-
вят все по-високи изисквания към 
инженерната поддръжка в цеха. 
Сектор „Експлоатация”
осъществява непрекъснат екс-
плоатационен контрол и управ- 
ление на оборудването, съоръ-
женията и системите в цех БПС 
за осигуряване на необходимата 
техническа вода от р. Дунав за 
нормална експлоатация на обек-
тите на площадката на АЕЦ „Коз- 
лодуй”, в зависимост от режима 
на работа на електропроизвод-
ствените мощности, и за аварий-
но техническо водоснабдяване.
Секторът управлява технологич-
ния процес, контролира и регист- 
рира състоянието на системите, 
оборудването и съоръженията по 
отношение на съответствието им с 
изискванията на експлоатационна-
та документация и своевременно 
извежда дефектното оборудване в 
ремонт. Поддържа добрия експлоа- 
тационен вид на оборудването и 
помещенията, които експлоатира.
Сектор „Ремонт”
обезпечава техническото обс- 
лужване и ремонт на оборудва-
нето и съоръженията на Брегова 
помпена станция в съответствие 
с проекта и действащите норма-
тивно-технически документи. 
Разработваме ремонтна и отчетна 
документация според документа-
цията от производителите на обо-

рудването и съоръженията, нор-
мативните актове, изискванията по 
контрола на качеството на ремонт-
ните работи и на системата за уп- 
равление на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
В сектора се изготвят технически 
спецификации и доклади за стар-
тиране на процедури за доставки 
и услуги. Експерти от него участ-
ват в комисии по изготвяне на 
документация за провеждане на 
процедури и за оценка на оферти.
Осъществява се и контрол по  
реализацията на планирани мо-
дернизации и реконструкции на 
съоръженията.

Специалистите в цех БПС
Цехът се състои от 83-ма специа-
листи. Всеки един от тях е важен, 
необходим и подготвен за своята 
работа. 
В последните години, заемайки 
ръководни постове в цех БПС, все 
повече се интересувам от материя-
та, свързана с управлението на чо-
вешките ресурси и с мотивацията 
на персонала. Аз винаги съм твър-
дял, че е изключително важно да 
се мотивира специалистът да даде 
най-доброто от себе си в работния 
процес. Една от основните ми за-
дачи като ръководител е да създам 
среда, в която всеки да изпълнява 
задълженията си с ясното съзна-
ние, че поема своите отговорности 
и чрез своите правилни действия 
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да се чувства значим в цялостния 
технологичен процес на АЕЦ. От 
друга страна, поощрението е това, 
което всички заслужават, когато 
правилно, точно и в срок изпълня-
ват служебните си задължения. За 
мен е важно човешкото отноше-
ние, важна е и моралната подкре-
па, която оказвам във всяко едно 
отношение. Удовлетворен съм от 
факта, че все повече колеги споде-
лят, че с желание идват на работа.
От години наред се следват до-
брите практики, основани на нор-
мативните документи в АЕЦ „Коз- 
лодуй”, при които въвеждането и 
обучението на потенциалния за-
местник на титуляря на длъжност-
та започва две години преди той да 
се пенсионира. За това време се 
извличат знания, предава се опит и 

по този начин на работните места 
застават следващите подготвени 
кадри, които трудно ще бъдат из-
ненадани от каквото и да е профе-
сионално предизвикателство.  
Днес цехът се гордее с подмладе-
ния си, висококвалифициран пер-
сонал. В предходните три години 
в него са назначени 12 млади спе-
циалисти. Те наследяват и съхра-
няват опита, овладяват детайлите 
на своята професия и се стремят 
към високите постижения в нея. 
Едно поколение професионалисти 
си отива след десетилетия работа 
и на негово място идва  мотивира-
но младо поколение. Високите ре-
зултати в специфичната работа на 
цех „Брегова помпена станция” до-
казват, че този съществен подход 
на приемствеността на знанията и 

опита трябва да продължава във 
времето. Така постигаме в екипна-
та работа високо доверие между 
всички колеги и заедно оценяваме, 
че общият ентусиазъм и личната 
отдаденост към цялостната дей-
ност ни водят само напред.
А добрата посока за бъдещето 
на цеха са безупречната експло-
атация на съоръженията, профе-
сионализмът, отговорният личен 
принос и непрекъснатото самоусъ-
вършенстване на специалистите. 
На всички колеги пожелавам от-
лично здраве, позитивна нагласа, 
лично щастие и удовлетвореност 
от професионалните постижения!

Мирослав Влашки,
началник на цех  

„Брегова помпена станция” 

Цех БПС е на 30 години. Как-
во е усещането да работите в 
структура с толкова дългого-
дишна история?
Цех „Брегова помпена станция” е 
наистина с дългогодишна история. 

Въпреки че до голяма степен мо-
дернизирането и реконструиране-
то на съоръженията не е спирало, 
основните функции и цели са едни 
и същи. С непрестанната си работа 
в продължение на толкова годи-

ни Станцията се е доказала като 
надежден и съществен възел от 
цялостната дейност в АЕЦ „Козло-
дуй”. Работата ми тук е отговорна – 
дава ми увереност и самочувствие. 

Провокира ли Ви естеството на 
Вашата работа да ставате все 
по-добър професионалист? 
Разбира се, че ме провокира. 
Професионалната среда и длъж-
ността, която заемам, ме карат да 
искам да ставам още по-добър, 
да поддържам високо ниво на 
знания и умения, да не спирам да 
изучавам всички области на по-
добряване и всестранни похвати 
в комуникацията с персонала.
Хубаво е всеки професионалист 
да прави проверка на своите ком-
петенции, което пък помага за 
дългосрочното планиране на про-
фесионалното му развитие. Оби-
чам работата си и се чувствам 

Професионалната среда ме 
провокира да поддържам високо 
ниво на знания и умения

Инж. Иван Тодоров е ръ-
ководител на сектор „Екс-
плоатация” в цех „Брего- 
ва помпена станция”, в кой- 
то е от 2008 година и пос- 
ледователно заема длъж-
ностите „Монтьор на елек-
трооборудване”, „Инженер 
по ремонта” и „Енергетик – 
електрочаст”. От средата 
на 2021 година е на сегаш-
ната ръководна позиция. 

По повод 30-годишнината от създаването на цеха той отговори 
за списание „Първа атомна” на няколко въпроса: 
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легите в работната среда. Тези 
умения са плод на много труд и 
подготовка. Обучението на спе-
циалистите е ориентирано към 
постигането на високи резултати и 
своевременни реакции в аварий-
ни ситуации. Съществено за успе-
ха на всичко това е и поддържане 
на високите нива на мотивация в 
сектора.

Каква е ролята на взаимо-
действието между екипите на 
секторите в цех БПС – води ли 
то към по-високи резултати в 
работата на цеха като цяло?
Работата на цеха е невъзможна 
без взаимодействие между еки-
пите, тъй като това е от същест-
вено значение за дейностите, 
свързани с работата ни. Позитив-
ната атмосфера е основен фак-
тор за успешното представяне на 
звеното. Ясните отговорности и 
общите цели допринасят за же-
ланите резултати и правилната 
комуникация между структурни-
те единици. Гордеем се с висока 
ефективност на съвместната дей-
ност, дължаща се на малката ни 
цехова структура и на базата на 
правилно протичащите експлоа-
тационни и ремонтни процеси в 
звеното.

Какво предстои пред Вас и 
пред сектор „Експлоатация” за 
в бъдеще?
Пред мен, лично, стои доста рабо-
та. Като ръководител ежедневно 
се сблъсквам с нови неща и се на-
лага да реагирам своевременно. 
Ясно си давам сметка за отговор-
ността, пред която съм изправен.
Пред сектор „Експлоатация” пред-
стоят също доста предизвика- 
телства. Като най-основно такова 
се отличава налагащата се пред-
стояща по-мащабна подмяна на 
хора от екипа във връзка с пен- 
сиониране на дългогодишни кад- 
ри. Назначените млади и мотиви-
рани колеги, макар и квалифици-
рани, се нуждаят от качествено и 
солидно обучение, с което са ан-
гажирани всички в сектора.
Модернизациите на оборудването 
в цеха също не спират и експлоа- 
тирането на новото оборудване 
държи сектора постоянно в крак 
със съвременните тенденции.

Вашите пожелания към коле-
гите?
Пожелавам им преди всичко здра-
ве и увереност! Да развиват и под-
държат знанията и уменията си и 
професионализмът да продължи 
да бъде водещ в действията им!

удовлетворен от разрешаването 
на предизвикателствата, които тя 
ми предлага.

Какви качества трябва да при-
тежава един ръководител, за да 
бъде лидер сред своите колеги?
Много са качествата, които тряб-
ва да притежава един ръководи-
тел-лидер.
Списъкът е доста дълъг, но като 
отличителни черти това са: грижа-
та му към специалистите за раз-
витие, мотивация и израстване; 
да тласка екипа към постоянен 
стремеж за усъвършенстване; да 
има ангажираност за създаване  
на яснота относно решенията и 
приоритетите; да сплотява целия 
екип около общите цели и да спо-
мага членовете му да се учат от 
грешките си; да бъде отговорен 
и упорит в работата си и така да 
вдъхновява подчинените си. От съ-
ществено значение бих определил 
и решителността във вземането на 
решения, която неминуемо дава ку- 
раж и на подчинения му персонал.

Кой е ключът към успеха в дей-
ността на сектора, който ръко-
водите?
Ключът към успеха се крие в уме-
нията и професионализма на ко-

Избрах цех БПС за старт на моята 
професионална кариера

Моника Йотова

А в цялостния облик на атомната 

централа цех БПС е едно твър-

де интересно място, уникално по 

своята същност хидротехническо 

съоръжение и в същото време тол-

кова близо до природата и красо-

тата на р. Дунав. Избрах го с удо-

волствие, въпреки че бях убедена, 

че ще трябва да се дообучавам. 

Заеманата от мен длъжност е „Орга-

низатор по поддръжка на експлоа- 

тационно-ремонтната дейност”. В 

зависимост от административните 

През тази година ставам на 30. 

Завърших бакалавърска степен 

по специалността „Промишлена 

топлоенергетика” в Технически 

университет. Както за повечето 

специалисти в областта на енер-

гетиката, така и за мен, АЕЦ „Коз- 

лодуй” представляваше желано 

място за работа заради доказа-

ната безопасност, възможността 

за кариерно развитие и, не на по-

следно място, заради социалната 

си политика.  
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В цех „Брегова помпена станция” 

работят страхотни специалисти с 

дългогодишен опит, от които има 

какво да уча като нов кадър, те-

първа развиващ се в тази сфера. 

Дисциплина, стриктна работа в 

екип и колегиално отношение към 

всеки – това са само малка част 

от качествата, които се отнасят 

до моите колеги. Опитът на всеки 

един от тях ми беше от голяма пол-

за. Каквото и да говорим, не може 

да се разчита само на прочетените 

учебници в университета като сту-

дент, нужно е да опознаваш опита 

на другите и да трупаш практика. 

Стремя се всекидневно да се усъ-

вършенствам в своята работа, 

позитивна и самокритична съм, 

бих искала да достигна знанията 

и опита на моите колеги. Смятам, 

че това е пътят. Надявам се някой 

ден да имам възможност за про-

фесионално кариерно развитие, 

но знам, че трябва да съм готова 

за този момент. 

Работата в АЕЦ „Козлодуй” из-

гражда личността на човек. Нуж-

ни са съсредоточеност и отговор-

ност към всяко действие. Затова 

ми харесва и съм удовлетворена 

от факта, че работя тук и че за-

почвам оттук.  Това за мен е една 

сбъдната мечта.

разпореждания съм подчинена и 

на трите сектора в цех БПС. Моя-

та основна задача е да спомагам за 

осъществяването на безопасна и 

правилна експлоатация на техноло-

гичното оборудване, да провеждам 

контрол над тръбопроводи и арма-

тура, да извършвам обходи и огледи 

и при открити дефекти и несъответ-

ствия своевременно да докладвам 

на висшестоящия оперативен пер-

сонал. Участвам в отстраняването 

на дефекти и извършване на про-

филактика и поддръжка на оборуд-

ването. С две думи, работата ми е 

интересна и същевременно много 

отговорна.

В началото на 2022 навърших 30 

години. Имам средно професио-

нално образование в областта на 

електротехниката. В АЕЦ „Коз- 

лодуй” започнах работа заради 

предложените условия и възмож-

ността за кариерно развитие. 

Аз съм на 31 години, със средно 

специално образование, като в 

момента съм студент към Техни-

чески университет – София, спе-

циалност „Промишлена топло- 

енергетика”.

През 2009 година завърших Тех-

никума по ядрена енергетика 

„Игор Курчатов” в гр. Козлодуй с 

профил „Климатична и вентила-

ционна техника”. Още когато за-

Същността на моята работа като 

оператор електрочаст е да осигу-

рявам безопасна и правилна екс-

плоатация на ел. оборудването в 

цеха. Моята основна цел е да дос-

тигна нивото на умения на колеги-

те с повече стаж от мен, за което 

полагам усилия всеки ден и се 

надявам след време да бъда като 

тях. Те от своя страна всячески се 

постараха да ми предадат своя 

натрупан опит, за което много им 

благодаря. Винаги, когато съм 

имал въпрос, те са били готови да 

ми отговорят и да ме запознаят 

нагледно с детайлите. Тук всички 

имаме основна обща цел – да пос- 

тигаме безаварийна експлоатация 

на съоръженията в цех БПС. 

Не смятам да заменям работата си 

с такава в друга структура на атом-

ната централа. Надявам се, че се 

справям успешно с поставените ми 

задачи и задължения и че тук ще 

имам база за развитие. За себе си 

мога да кажа, че се стремя към при-

добиване на повече умения и опит, 

старая се да овладея всички специ-

фични неща, свързани с длъжност-

та ми, които за в бъдеще ще са ми 

полезни в професионално отноше-

ние. Работният ми график е на сме-

ни, което ми осигурява достатъчно 

време и за лични ангажименти.

Младите хора, работещи в АЕЦ 

„Козлодуй”, се научават на от-

говорност и взискателност към 

себе си. Това е градивно. Да съм 

част от екипа на АЕЦ „Козлодуй”, 

за мен е удовлетворение.

върших училище, исках да започ-

на работа в АЕЦ „Козлодуй” с цел 

развитие на придобитите знания 

и усъвършенстване в професио-

нален план. Насочих се към цех 

БПС, надявайки се, че работата 

би допаднала напълно на очаква-

нията ми и на това как бих искал 

да се развивам в професията си 

за в бъдеще. И желанието ми се 

сбъдна.

  

  

Бисер Димитров

Венцислав Василев
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Дейността ми в цеха, като мон- 

тьор на машини, е свързана с под-

държане на всички съоръжения, 

които попадат в отговорностите 

на група „Машинен ремонт”, с 

правилната експлоатация и функ-

циониране на всички помпи и 

съвкупност от системи за осигу-

ряване на подаването на техниче-

ска вода за нуждите на АЕЦ.

В екипната ни работа с колегите 

винаги ме впечатлява спазване-

то на безопасността и високата 

отговорност, отличните познания 

за типа дейност, както и изключи-

телната  самодисциплина. Оценя-

вам предадения опит от колегите 

ми и съзнавам, че така се усъвър-

шенства нивото и качеството на 

работа. Разбрах, че тук е моето 

място и имам огромното желание 

да работя все по-добре и по този 

начин да бъда максимално поле-

зен на групата и на ръководите-

лите си. 

Искам адекватното ми поведение 

и умението ми бързо да се спра-

вям с изискващите се от мен за-

дължения да са винаги в полза на 

нашия екип. Затова се стремя да 

научавам всеки ден все повече 

и да вървя напред в професио- 

нален план. В бъдеще ще над-

граждам уменията и знанията си. 

Имам съпруга и две деца, които 

ме подкрепят във всяко начина-

ние, и така съм мотивиран още 

повече да покажа най-доброто 

от себе си в моята професия. Ра-

ботата в АЕЦ се отличава от тази 

в други компании – тя е изключи-

телно отговорна, изисква се ви-

сока квалификация – имам под-

крепата за това и от колегите ми, 

и от семейството ми. Благодарен 

съм на всички. Ще продължавам 

с желание да работя за АЕЦ „Коз- 

лодуй”.

Министърът на енергетиката 

Александър Николов посети 

АЕЦ „Козлодуй” на 15 януари. 

На проведената работна среща 

с ръководния екип на атомната 

централа министър Николов бе 

запознат с актуалното състоя-

ние на ядрените енергоблокове 

и с основните приоритети в пла-

новете за 2022 година.

Изпълнителният директор на 

АЕЦ „Козлодуй” Наско Михов 

представи високите резултати 

в областта на безопасността и 

експлоатационната надеждност 

на 5 и 6 блок, както и мерките за 

осигуряване на дългосрочната 

работа на блоковете. Акцент бе 

поставен върху ролята на атом-

ната централа като основен про-

изводител и надежден доставчик 

на електроенергия в страната за 

стабилността на националната 

енергийна система.

По време на визитата министър 

Александър Николов посети ко-

мандната зала и машинната зала 

на 5 блок.

Министърът на 
енергетиката на посещение 
в атомната централа
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АЕЦ „Козлодуй” получи поредно 

признание за последователните 

си усилия за опазване на чистота-

та и многообразието на природа-

та и за високата си корпоративна 

социална отговорност като пред-

ставител на отговорния и устой-

чив български бизнес. 

Екологичните инициативи на атом-

ната централа и на още три бъл-

гарски компании бяха отличени 

в доклада „Бъдещето е зелено и 

приобщаващо” (The Future is Green 

and Inclusive) – първата обща пуб-

ликация на мрежите на Глобалния 

договор на ООН от Източна Евро-

па. Включените добри практики от 

АЕЦ „Козлодуй”, „Овергаз”, „По-

щенска банка” и „Солвей соди” са 

на теми, свързани с прехода към 

справедлива и зелена икономика 

и принос към Целите за устойчи-

во развитие. Изданието съдържа 

примери както от България, така и 

от Грузия, Украйна, Сърбия, Репуб- 

лика Северна Македония, Хърва-

тия, Русия, Полша и Турция.

В доклада е представен проведе-

ният сред работещите в атомната 

електроцентрала фотоконкурс на 

тема „АЕЦ „Козлодуй” и приро-

дата – съвместно съжителство”, 

посветен на биоразнообразието 

и реализиран по повод Светов-

ния ден на околната среда през 

2020 г., чието годишно мото бе 

„Преоткрий твоята природа”. 

Снимките, уловили красотата на 

растителния и животинския свят 

в региона около централата, са 

изложени в мобилна експозиция, 

а най-въздействащите творби са 

издадени във фотоалбум, който в 

електронен вариант е публикуван 

в рубриката „Издания” на корпо-

ративната интернет страница на 

АЕЦ „Козлодуй”.

Работим отговорно за 
чисто и зелено бъдеще
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„Енергия за чиста природа” – с 

това мото АЕЦ „Козлодуй”, като 

оператор на най-големите мощ-

ности в България, генериращи 

електроенергия с нулеви въгле-

родни емисии, ясно декларира 

отговорността си към опазване-

то и съхраняването на природни-

те ресурси. 

В отговор на необходимостта от 

прилагане на зелени алтернати-

ви на традиционни дейности със 

значим отпечатък върху околна-

та среда, какъвто е автомобил-

ният транспорт, АЕЦ „Козлодуй” 

включи в своя автопарк електри-

чески превозни средства. Проек-

тът стартира през 2019 г. с осигу-

ряването на три електромобила и 

инсталирането на зарядна стан-

ция на площадката на атомната 

централа. В следващите години 

екологичният транспортен модел 

продължи да се развива. Към 

момента Дружеството вече раз-

полага с един лекотоварен и 11 

леки електромобила, като сред-

ният пробег с едно зареждане 

може да достигне от 250 до 400 

километра в зависимост от стила 

на шофиране, околната темпера-

тура и използването на допълни-

телни консуматори. Изградена е 

и инфраструктура от четири за-

рядни станции българско произ-

водство – три на територията на 

промишлената площадка и една 

в град Козлодуй.

Ролята на електрическия транс-

порт тепърва ще нараства, тъй 

като отговаря на един от ключо-

вите приоритети на Европейския 

съюз за преход към безвъгле-

родна икономика. Работейки пос- 

ледователно за тази цел, АЕЦ 

„Козлодуй” е включила в инвес-

тиционната си програма за 2022 г. 

закупуването на още 6 електромо-

Атомната централа развива 
екологичен транспортен модел
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„АЕЦ Козлодуй” ЕАД е организа-

ция, чиято политика е насочена 

към ефективното управление на 

околната среда. Част от поставе-

ните цели за опазване на околната 

среда са безопасното управление, 

минимизирането и оползотворя-

ването на нерадиоактивните отпа-

дъци, образувани от дейността на 

централата. За изпълнението на 

поставените цели още през 1997 г. 

започва изграждане на собствено 

депо за нерадиоактивни битови и 

производствени отпадъци (ДНБПО),  

за което има издадено Решение 

по ОВОС №17/05.09.1996 г. на Ми-

нистерството на околната среда 

и водите. Депото е изградено в 

пълно съответствие с норматив-

ните изисквания по околна среда. 

То е от насипен тип с обща площ  

22 дка, от които 11,4 дка е площ- 

та за депониране. Изграждането 

и експлоатацията на ДНБПО са  

проектирани на 2 етапа. 

В ДНБПО се депонират неопол-

зотворими битови, производстве-

ни и дребни строителни отпадъ-

ци, образувани в предприятието. 

През месец март 2017 г. експлоа- 

тацията на първи етап е преуста-

новена и е въведен в експлоата-

ция втори етап на депото. През 

2020 г. изцяло е приключена ре-

култивацията на първи етап. 

В ДНБПО се приемат отпадъци за 

депониране и за временно съхра-

нение. За измерване на постъпи-

Дейности по управление на битови  
и производствени отпадъци

лите отпадъци е монтирана и въве-

дена в експлоатация автоматична 

везна. Всички отпадъци, които се 

приемат за депониране като не-

оползотворими битови, произ- 

водствени и дребни строителни от-

падъци, преминават входящ конт- 

рол, който включва преглед на до-

кументацията и визуален контрол 

за недопустими примеси. 

била и 8 електрокарa за нуждите 

на компанията, както и изгражда-

не на още 2 зарядни станции.

Реализираният от атомната цент- 

рала транспортен модел, базиран 

на електрическата мобилност, е 

високо оценен от Индустриален 

клъстер „Електромобили” (ИКЕМ). 

Индустриалното сдружение при-

съди на АЕЦ „Козлодуй” отличие- 

то „Кубратов меч” в категорията 

„Бизнес постижение” през 2019 г.,  

с което бе дадено заслужено  

признание на усилията на атомна-

та централа да даде своето реше-

ние за справяне с екологичните 

проблеми на съвременността и за 

по-зелено бъдеще. 

Рекултивиран терен, първи етап на депото

Извозването на отпадъците в депото се извършва от 3 сметоизвозни машини
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„АЕЦ Козлодуй” ЕАД е титуляр на Решение № 05-ДО-220-00 от 

29.04.2015 г. за обезвреждане на отпадъци, изменено с решение 

№05-ДО-220-01 от 11.06.2020 г., а за извършване на дейности 

по транспортиране (събиране и транспортиране) на територия-

та на цялата страна Дружеството има издаден регистрационен 

документ № 05-РД-133-00 от 23.04.2015 г. 

Отпадъци от почистване на кана-

лизационни системи или утайки 

се насочват за депониране само 

ако е установено, че нямат опас-

ни състав и свойства.

Отпадъци, образувани от Служба 

„Трудова медицина”, които не са 

опасни, се депонират само в за-

печатани и изолирани от околната 

среда съдове.

За временно съхранение в депото 

попадат отпадъците, които след 

това се предават за оползотво-

ряване/обезвреждане на външ-

ни лицензирани организации и 

включват:

• хартия и картон;

• масово разпространени опол-

зотворими отпадъци – пласт-

масови, хартиени, стъклени и 

метални опаковки от бита; 

• маслени филтри и отпадъци, 

замърсени с нефтопродукти;

• луминесцентните и живачни 

лампи.

С грижа за околната среда
Всички отпадъци, които се съх-

раняват временно в депото, се 

поставят в специализирани кон-

тейнери. Луминесцентните и жи-

вачни лампи се съхраняват в 

специални стоманобетонови кон-

тейнери, а счупените – в метални 

контейнери. При откриване на 

счупени луминисцентни и живач-

ни лампи персоналът предприема 

необходимите мерки за недопус-

кане на разпиляването им. Омас-

лените парцали и маслени филт- 

ри се опаковат в полиетиленови 

чували и съхраняват в метални 

варели под навес.

За временно съхранение в депо-

то попадат и отпадъците от въ-

ведената в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД 

система за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки – хартия, 

стъкло, метал, пластмаса. Отпа-

дъците от тази група се съхраня-

ват временно на ДНБПО до пре-

даването им за оползотворяване/

обезвреждане на външна лицен-

зирана организация. 

При постъпването си в ДНБПО 

хартиените отпадъци, които са в 

добро състояние, се сортират и 

балират от персонала на депото, 

а останалата част се депонира. За 

нарязване на хартията се използ-

ва гилотина, а балирането се осъ-

ществява с преса за балиране.

Стъклените опаковки се почист-

ват, за да бъдат отстранени раз-

лични течности и примеси, и се 

съхраняват в полиетиленови чу-

вали до тяхното предаване. Ме-

талните опаковки се съхраняват 

в полиетиленови чували, като при 

достигане на определено коли-

чество се балират с помощта на 

преса. Пластмасовите опаковки 

се сепарират ръчно, като свое-

временно се почистват от при-

меси на друг вид отпадък, след 

което се балират с пресата за ба-

лиране.

Отделянето на оползотворими-

те отпадъци осигурява по-бавен 

темп на запълване на отпадъч-

ното тяло на депото, както и до-

пълнителен приход от продажба-

та им. През 2021 г. са продадени 

над 18 тона хартиени отпадъци и 

около 20 тона пластмасови отпа-

дъци. 

В съответствие с екологичните изисквания „АЕЦ Козлодуй” ЕАД периодично извършва физико-химични 

изпитвания на отпадъчните води и подземните води в района на депото от акредитирани лаборатории 

към сектор „Инженерна химия” и от Регионална лаборатория (гр. Враца) към Изпълнителната агенция 

по околна среда – София.

Веднъж годишно, от служители на група „Геодезия и кадастър” към АЕЦ „Козлодуй”, се извършва и 

геодезично измерване за определяне на обема на отпадъчното тяло. Ежегодно се изготвя „Годишен до-

клад за изпълнение на условията от разрешителното”, който се изпраща в Регионалната инспекция по 

околната среда и водите – гр. Враца.

Всички отпадъци, постъпващи в депото, се регистрират във вътрешна База данни „Движение на нерадио- 

активните отпадъци”, а от 2021 година – и в Национална информационна система за отпадъци (НИСО).
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те, ръководени в АЕЦ от висо-

коквалифицирани ядрени спе-

циалисти, имаха възможност да 

се запознаят за първи път с част 

от основното оборудване на АЕЦ 

„Козлодуй”, представено чрез 

макети в демонстрационните 

зали на УТЦ. Под ръководството 

на опитни инструктори обучава-

щите се реализираха различни 

режими на управление на инста-

лации с ВВЕР-440 и се запознаха 

с работата на ВВЕР-1000 на ос-

новата на симулационните моде-

ли, заложени в пълномащабния 

симулатор на хилядамегавато-

вия реактор. По време на курса 

те общуваха със специалисти от 

АЕЦ, упражняващи тяхната спе-

циалност, и се информираха за 

естеството на предстоящата си 

дейност. В края на обучение-

то в УТЦ се проведе изпит по 

предмета „Атомни електрически 

централи”, на който студенти-

те демонстрираха наученото по 

време на тренинга. 

Тяхното посещение в атомната 

централа бе финансирано съв-

местно от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и 

от Физическия факултет на Со-

фийския университет.

Студенти от трети курс на Фи-

зическия факултет на Софийски 

университет „Св. Климент Ох-

ридски”, специалност „Ядрена 

техника и ядрена енергетика”, 

посетиха АЕЦ „Козлодуй” в пе-

риода от 23 до 26 януари и се 

включиха в обучителен курс по 

дисциплината „Атомни електри-

чески централи”. В Учебно-тре-

нировъчния център (УТЦ) на 

атомната централа те премина-

ха обучение на пълномащабния 

симулатор ВВЕР-1000 (ПМС-

1000) и на многофункционалния 

симулатор ВВЕР-440 (МФС-440). 

Като бъдещи физици, студенти-

От 24 януари до 25 февруари 

в конферентната зала на По-

чивно-оздравителен комплекс 

(ПОК) „Леденика” се проведе 

традиционното 5-дневно под-

държащо специализирано обу-

чение на лицензионен персонал 

с откъсване от производството. 

В учебните занятия, при стрикт-

но спазване на всички въведени 

противоепидемични мерки, взе-

ха участие ядрените оператори 

от Оперативно звено, ръково-

дители и експерти от направле-

ние „Експлоатация”, управления 

Иновативен подход в 
подготовката на студенти от 
СУ „Св. Климент Охридски”

Поддържащо специализирано 
обучение 
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Семинар на WANО с фокус 
върху лидерските умения

От 21 до 24 февруари в Учеб-

но-тренировъчния център на 

атомната централа се проведе 

семинар, организиран от WANO –  

Московски център, под надслов 

„Лидерство в атомната енерге-

тика за главни дежурни на АЕЦ, 

дежурни на атомен енергоблок и 

началник-смени”.

Основната цел на събитието бе 

участниците да получат повече 

информация по въпроси, свър-

зани с концепцията за лидерс- 

твото в атомната енергетика, 

приета във WANO въз основа на 

най-добрите практики и препо-

ръки от членовете на организа-

цията. 

Екипът от обучители, изпратен 

от Московския център, включ-

ваше петима експерти. В своите 

думи при откриването Андрей 

Лукяненко, съветник в Светов-

ната организация на ядрените 

оператори,  подчерта дългото и 

успешно сътрудничество между 

българската атомна централа и 

WANO, като изрази увереност, 

че практическата насоченост на 

учебния курс ще бъде от полза 

за всички. 

От АЕЦ „Козлодуй” участие взе-

ха ръководители от старшия 

оперативен персонал – глав-

ни дежурни на АЕЦ, дежурни 

на атомен енергоблок, начал-

ник-смени и др. Те имаха въз-

можност да се запознаят с раз-

„Ядреногоривен цикъл”, „Учеб-

но-тренировъчен център” и 

„Безопасност”.

Всяка от петте учебни групи пре-

мина едноседмично обучение, в 

рамките на което бяха предста-

вени лекции по 12 учебни курса. 

Преподаватели бяха работещи в 

атомната централа – ръководи-

тели и експерти, които запозна-

ваха колегите си с теоретичните 

и практическите аспекти на своя 

опит в съответните области. 

Подробно бяха разгледани неу-

тронно-физичните процеси във 

водо-водни енергийни реактори 

(ВВЕР), пусковите физични изпи-

тания на ВВЕР-1000, работата с 

различни софтуерни програмни 

продукти за пресмятане и мони-

торинг, нормативните изисква-

ния за осигуряване на безопас-

ността на АЕЦ, модернизацията 

на системите за контрол и упра-

вление на ВВЕР-1000, резул-

татите от област „Наблюдение 

на работата на екипите” – част 

от Партньорската проверка на 

Световната асоциация на ядре-

ните оператори, проведена през 

2021 г., развитието и оценката 

на културата на безопасност, те-

мата за връзката между лидерс- 

твото и безопасността и др.

Курсът е част от ежегодното 

поддържащо обучение, което 

се осъществява в съответствие 

с изискванията на Наредбата за 

условията и реда за придоби-

ване на професионална квали-

фикация и за реда за издаване 

на лицензии за специализирано 

обучение и на удостоверения за 

правоспособност за използване 

на ядрената енергия. Форма-

тът на провежданото обучение 

осигурява поддържане и над-

граждане на компетенциите на 

персонала и позволява да се съ-

четава с провеждането на раз-

нообразни екипни активности, 

насочени към повишаване на 

ефективността за работа в екип 

и справянето със стреса.
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лични теоретични и практически 

аспекти на темата: какво се раз-

бира под термина „лидерство”, 

какви документи издава WANO 

за оказване на подкрепа и раз-

витие на лидерите в ядрения 

бранш, какви производствени 

задачи и критерии за тяхното 

изпълнение са свързани с ли-

дерството, каква е ролята на 

главния дежурен на АЕЦ като 

лидер в ежедневната работа на 

смените, както и при потенциал-

ни аварийни ситуации. Специал- 

но внимание бе фокусирано 

върху темата за лидерството 

във връзка с културата на ядре-

на безопасност. 

Четирима представители на бъл-

гарската атомна централа се 

включиха в обучаваща онлайн 

мисия за поддръжка по заявка 

на Смоленска АЕЦ, Русия. Съби-

тието, посветено на темата „Усъ-

вършенстване на провеждането 

на обходи”, бе осъществено 

от Московския център на Све-

товната асоциация на ядрените 

оператори (WANO) от 25 до 27 

януари.

Участници от АЕЦ „Козлодуй” 

бяха главният технолог „Орга-

низация на експлоатационната 

дейност” Румен Христов и ръ-

ководителите на сектори Галина 

Костадинова, Мирослав Генчев 

и Боян Маринов. В работната 

програма участваха и експер-

ти от украинските Ровенска и 

Южноукраинска АЕЦ, както и 

от Колска АЕЦ, Русия. Целта на 

мисията бе специалисти от раз-

лични структури на Смоленска-

та атомна централа да получат 

нови знания в областта на усъ-

вършенстването на механизми-

те за управление, които предла-

гат обходите като инструмент на 

мениджмънта.

По време на мисията бяха раз-

гледани конкретни въпроси, 

свързани с използването на 

технически средства при осъ-

ществяването, обработката и 

използването на резултатите от 

обходите. Във фокуса на про-

фесионалните обсъждания бяха 

теми като: техники за ефектив-

но провеждане на обходи и наб- 

людения при изпълнението на 

производствени дейности; осъ-

ществяване на контрол върху 

качеството на обходите; използ-

ването на видеорегистратори; 

използването на информацион-

ни системи за отчитане на ре-

зултатите, както и извършване 

на административно-технически 

мероприятия за ефективна реа-

лизация на обходите.

Опитът на АЕЦ „Козлодуй” при 

провеждането на обходи и наб- 

людения от ръководителите бе 

представен в обстойна презен-

тация. Участието на българските 

експерти в обучителната мисия 

бе поредната възможност да 

споделят добрите практики от 

своята дейност, както и да се 

запознаят с постиженията на 

други колеги в разглежданата 

област.

Експерти от АЕЦ „Козлодуй” 
представиха свои добри 
практики
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Важни въпроси по пътя към 
изграждане на малки модулни 
и микрореактори 

В АЕЦ „Моховце”, Словакия, се 

проведе виртуална мисия за под-

дръжка, организирана от WANO –  

Московски център, на тема „Из-

вършване на ефективен анализ 

за откриване на коренни причини 

за събития”. Екипът на мисията бе 

съставен от петима специалисти 

от България, Русия, Швейцария 

и Московския център на WANO. 

По време на дискусиите участие 

онлайн взеха 35 специалисти от 

АЕЦ „Моховце”, АЕЦ „Бохунице” 

и компанията оператор „Сло- 

венске електрарне”. 

Мисията бе проведена по покана 

на „Словенске електрарне” във 

връзка с подобряване на про-

От 21 до 25 февруари Между-

народната агенция за атомна 

енергия, Виена, организира тех-

ническа среща на тема „Кон-

тролно-измервателни прибори и 

автоматизация (КИП и А) и компю-

търна сигурност за малки модулни  

реактори (ММР) и микрореакто-

ри”. Поради световните проти-

воепидимечни мерки работните 

дискусии се проведоха онлайн. 

В срещата взеха участие над 80 

експерти от 20 страни – Брази-

лия, България, Канада, Чехия, 

Финландия, Франция, Германия, 

Унгария, Индия, Япония, Корея, 

Мексико, Холандия, Пакистан, 

Румъния, Русия, Словакия, Шве-

ция, Великобритания и САЩ. По 

професионален признак те бяха 

разпределени равномерно между 

представители на ядрените регу-

латори на съответните страни и 

цеса по анализ на коренни при-

чини. Целта на мисията бе да се 

подобри дейността на атомните 

централи в областите: анализ на 

коренни причини, използване на 

външен експлоатационен опит и 

формиране на ефективни кориги-

ращи мероприятия.

От страна АЕЦ „Козлодуй” учас-

тие взе Динчо Стефанов, главен 

експерт „Анализ на събитията”, 

който представи презентация на 

тема „Анализ на коренни причини 

в АЕЦ „Козлодуй”. 

В дневния ред на мисията бяха 

дискутирани следните въпроси: 

методи за проследяване на ефек-

тивността на процеса по анализ на 

представители на различни ядре-

ни централи, като участие взеха и 

отделни специалисти от изпита-

телни лаборатории и фирми и др. 

Българската атомна централа бе 

представена от Тони Янчев, ръко-

водител на лаборатория „Релейна 

автоматика”, и Цветомир Петков, 

монтьор в лаборатория „Хардуер 

Овейшън”. 

В първата част от изнесените 

презентации участниците пред-

ставиха прототипи на малки мо-

дулни реактори и микрореакто-

ри от различни държави (САЩ, 

Франция, Китай, Русия, Велико-

британия). Обсъдени бяха клю-

чови подходи при разработване-

то на тези централи, проектни и 

експлоатационни характеристи-

ки, насоки за безопасност, ком-

пютърна сигурност и КИП и А ас- 

пекти. Разгледан бе въпросът как 

коренни причини; добри практики 

за откриване на коренни причини; 

най-важни принципи за постигане 

на отлични резултати при анализа 

на коренни причини; възможности 

да се използва външен експлоата-

ционен опит при анализа на корен-

ни причини; начини за формиране 

на SMART коригиращи мероприя-

тия; постигане на ефективна кому-

никация с ръководството при ана-

лиза на коренни причини и др. 

На база на представените пре-

зентации от експертите и прове-

дените дискусии по конкретни 

въпроси бе предоставен доклад с 

препоръки към оператора „Сло-

венске електрарне”.

проектите на ММР и микрореак-

тори са различни от традицион-

ните АЕЦ, направен бе преглед на 

развитието на технологията.

Българските представители взе-

ха участие в два панела от дис-

кусиите: „Дигитални иновации” и 

„Интерфейс за сигурност/безо- 

пасност”. В онлайн срещи бяха 

обсъдени теми като: Подход за 

използване на моделите за си-

гурност за проектиране и оценка 

на архитектурата за сигурност на 

АЕЦ; Компютърна сигурност на 

ММР; Безопасност и сигурност 

на КИП и А и компютърна сигур-

ност; Компютърна сигурност на 

цифрови КИП за ММР и микро- 

реактори и др. 

Дискутираните въпроси очертаха 

пътя към по-скорошно внедря-

ване на малки модулни и микро- 

реактори в световен план. 

Мисия за поддръжка в АЕЦ „Моховце” 
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За Дома на енергетика годината 

започна с поредното признание 

за неговите талантливи възпита-

ници. Към богатата колекция от 

отличия бяха добавени и шест 

нови – от проведения онлайн 

Международен фестивал „Ко-

ледна изповед”. 

В раздел „Изобразително изкус- 

тво” първото място заслужи ри-

сунката на четиринадесетгодиш-

ната Виктория Донева. Творбите 

на младите художнички Гергана 

Горанова (14 г.) и Марилена Ва-

лентинова (9 г.) бяха класирани 

на второ място в съответните 

възрастови групи.

При пианистите Сирма Стоянова 

и Дарина Караиванова (и двете 

на 13 г.) се представиха в дует-

но изпълнение на роял и заеха 

първото място в своята възрас-

това група. Те получиха и пока-

на за онлайн участие в предсто-

ящия през годината музикален 

конкурс в Йерусалим, Израел. 

Дарина Караиванова се изяви и  

при индивидуалните участници, 

където отново получи диплома 

за първо място. При децата до 

осем години малкият пианист 

Александър Илиев (7 г.) се наре-

ди на второ място. 

В конкурсната програма се 

включиха над 150 млади инстру-

менталисти, художници, певци, 

танцьори и актьори. Изпратените 

до организаторите от Музикал-

на агенция Artvoices – София, и 

читалище „Добрина 2015” – Кюс-

тендил, видеоклипове и снимки 

бяха оценявани от различни жу-

рита, съставени от изявени про-

фесионалисти от Филипините, 

Израел, Турция, България и др. 

Отличените участници в школите 

на Дома на енергетика Дарина, 

Сирма и Александър са ученици 

от класа по пиано на музикал-

ния педагог Здравка Николаева, 

а Гергана, Виктория и Марилена 

се обучават в студиото по изоб-

разително изкуство под ръко-

водството на Мирослава Каме- 

новска. 

В края на месец януари Сирма 

Стоянова и Дарина Караиванова 

се наредиха на второ място при 

инструменталистите в онлайн 

конкурса „Витлеемска звезда”, 

организиран от израелската 

компанията „Holy land” в Йеру-

салим. Техният музикален педа-

гог Здравка Николаева получи от 

международното жури диплома, 

в която е отбелязано, че оценя-

ват нейните: „подход към учени-

ците, стил на преподаване, опит 

и професионални умения, които 

дават възможност за популяри-

зиране на световното културно 

наследство”.

Нови успехи на  
млади дарования 
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Водени от човешкия си 
стремеж да направят добро 

За пореден път енергетиците 

от атомната централа прояви-

ха своята съпричастност и от-

зивчивост, като се включиха в 

Коледната дарителска кампания 

на АЕЦ „Козлодуй” за 2021 г.

Целта на инициативата бе да се 

подкрепят децата и младежите, 

живеещи в Центровете за нас-

таняване от семеен тип (ЦНСТ) 

в с. Бърдарски геран и Центъра 

за настаняване от семеен тип за 

деца и младежи с увреждания 

(ЦНСТДМУ) в гр. Бяла Слатина. 

Събраните средства в размер 

на 24 425 лв. ще допринесат за 

осигуряване на повече спокой-

ствие и радост в живота на мла-

дите хора.

С благодарност към дарители-

те се обърна изпълнителният 

директор на Дружеството Нас-

ко Михов: „Поздравявам всич-

ки колеги, които се включиха в 

инициативата! Вие отново до-

казвате, че сте не само отговор-

ни професионалисти, а преди 

всичко хора, готови да протег-

нат ръка!”

Екипът на Електропроизвод- 

ство – 2 (EП – 2) към дирекция 

„Производство” на АЕЦ „Коз- 

лодуй” организира и проведе 

благотворителна инициатива за 

подпомагане на деца и младежи 

от Центъра за настаняване от 

семеен тип – гр. Белоградчик.

Дарителската акция доведе до 

събирането на средства, с кои-

то бяха осигурени домакински 

електроуреди за институцията 

и индивидуални подаръчни ком-

плекти за всички, настанени там. 

Закупените вещи бяха транс-

портирани от представители 

на EП – 2 до Белоградчик на  

1 март 2022 г. Емоции имаше и 

за младите хора в Центъра, и за 

ядрените енергетици, които за 

пореден път се увериха, че нав- 

ременната помощ е безценна.

Атомната централа получи при-

знание за своето традиционно 

участие в общонационалната 

инициатива „Българската Ко-

леда – да подарим надежда на 

дете в беда”, в която се съби-

рат средства за закупуване на 

апаратура, дарена на болници, 

и за подпомагане на деца, нуж-

даещи се от лечение. Българс- 

ката национална телевизия, в 

качеството си на съучредител 

на кампанията, изрази благо-

дарност към АЕЦ „Козлодуй” за 

жеста . 

Признание за  
атомната централа
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Китай и Аржентина 
подписаха споразумение 
за ядрен проект

На 1 февруари фирмата 

Nucleoeléctrica Argentina и Ки-

тайската национална ядрена 

корпорация (CNNC) подписаха 

договор за инженеринг, общест-

вени поръчки и строителство на 

трети блок на АЕЦ „Атуча”.

Атомната електроцентрала, коя-

то ще бъде разположена близо 

до гр. Лима, на около 100 ки-

лометра северозападно от ар-

жентинската столица Буенос 

Айрес, ще използва китайската 

технология Hualong One, реак-

тор HPR-1000, който ще работи 

с обогатен уран като гориво и 

лека вода като охладител и за-

бавител, с номинална мощност 

от 1200 MWe и първоначален 

период на експлоатация от 60 

години.

Договорът беше подписан от 

Хосе Луис Антунес, директор 

на Nucleoeléctrica Argentina, и Ю 

Джианфен, президент на CNNC, 

в онлайн събитие, на което 

присъстваха и посланиците на 

страните и други високопоста-

вени лица. Този документ е част 

от споразуменията за сътруд-

ничество между двете страни, 

включително подписаният през 

2015 г. документ за сътрудни-

чество по проекта за изграж-

дане на нов реактор с вода под 

налягане в Аржентина.

Двете компании заявиха, че 

това е началото на нов период 

на сътрудничество и взаимно 

разбирателство, който ще бъде 

от „взаимен интерес и за двете 

държави, позволявайки укреп-

ването на връзките за мирно 

развитие на производството на 

ядрена енергия, ядрената наука 

и технологии и индустриалното 

развитие”. В изявление CNNC 

заяви, че това е сделка, която 

ще помогне за „зелено и ниско-

въглеродно развитие, съвмест-

но справяне с измененията на 

климата, спомогне за постига-

нето на глобалната цел за въгле-

родна неутралност и съвместно 

изграждане на ядрена енергий-

на общност със споделено бъ-

деще за човечеството”.

Hualong One е трето поколение 

атомна електроцентрала, раз-

работена съвместно от China 

National Nuclear Corporation и 

China General Nuclear Power 

Group. Строежът в Арженти-

на ще бъде втори извън Китай, 

след проекта в Карачи, Пакис-

тан. Строителният проект е част 

от ядрения план за действие 

на Аржентина, договорен през 

юни, който включва инвестиция 

от над 8 милиарда долара. Ядре-

ният сектор на Аржентина раз-

полага с три реактора с тежка 

вода под налягане с общ произ-

водствен капацитет от 1641 MWe 

в електроцентралите „Атуча”-1, 

„Атуча”-2 и „Ембалсе”.

Източник: 

www.world-nuclear-news.org

Площадката на АЕЦ „Атуча”, Аржентина 
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Финансиране за 
демонстрационен шведски 
малък модулен реактор

Шведската енергийна агенция 

отпусна за дружеството Swedish 

Modular Reactors AB финанси-

ране от малко над 99 милиона 

крони (10,6 милиона USD) за из-

граждане на демонстрационен 

малък модулен реактор LeadCold 

SEALER (шведски усъвършенс- 

тван оловен реактор) в завода в 

Оскаршамн.

Uniper Sweden, LeadCold и Кралс- 

кият технологичен институт (KTH) 

обявиха през февруари, че ще 

си сътрудничат за проучване 

на възможността за изгражда-

не на демонстрационен реактор 

тип LeadCold SEALER в завода в 

Оскаршамн до 2030 г. Партньори-

те заявиха, че са кандидатствали 

в Шведската енергийна агенция 

за безвъзмездна помощ от 125 

милиона шведски крони за из-

граждане на неядрен прототип в 

Оскаршамн. Крайна цел на сът- 

рудничеството е да се даде въз-

можност за серийно производс- 

тво на тези реактори в Швеция 

през 30-те години на нашия век.

Шведската енергийна агенция 

вече отпусна на партньорите 99 

милиона крони, които да вложат 

за изграждането на електрически 

захранван неядрен прототип 

SEALER в Оскаршамн за тестване 

и проверка на материали и техно-

логии в среда от разтопено олово 

при високи температури. Прото-

типът в мащаб 1:56 ще бъде екс-

плоатиран в продължение на пет 

години, започвайки от 2024 г.

Към проекта е свързана акаде-

мична мрежа, базирана в KTH. 

Проектът Sunrise (Устойчиви яд-

рени изследвания в Швеция), 

чиито партньори включват KTH, 

университета в Лулео и универ-

ситета в Упсала, вече получи фи-

нансиране от 50 милиона крони 

(6 милиона USD) от Фондацията 

за стратегически изследвания за 

разработване на проекта, техно-

логията на материалите и анализа 

на безопасността за усъвършенс- 

тван изследователски и демонс- 

трационен реактор с оловно ох-

лаждане.

Смята се, че проектът на SEALER 

ще бъде с мощност от 3 до 10 

MWe за период от 10-30 години 

без презареждане. След работа 

първите модули SEALER ще бъ-

дат транспортирани до централи-

зирано съоръжение за рецикли-

ране.

„Технологията в крайна сметка 

може да бъде разработена като 

финансово ефектива, невъгле-

родна базова мощност и по този 

начин да допринесе за улеснява-

не на електрификацията и пре-

ход към общество без изкопае- 

ми горива“, заяви Шведската 

енергийна агенция. Реакторът 

може да произвежда също и во-

дород, който да се съхранява до 

моменти, когато търсенето на 

електроенергия е по-голямо от 

производството, което позволява 

повишена гъвкавост и стабилност 

в електроенергийната система, 

се казва в изявлението. 

LeadCold е дъщерно дружество 

на Кралския технологичен инсти-

тут в Стокхолм, където реакторни 

системи с оловно охлаждане се 

разработват от 1996 г. 

Източник: 

www.world-nuclear-news.org
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Франция представи нов план  
за ядрен ренесанс

Франция ще построи шест нови 

ядрени енергийни реактора, ще 

обмисли изграждането на още 

осем и ще продължи с развитието 

на малки модулни реактори, съоб-

щи президентът Еманюел Макрон.

На 10 февруари в своя реч в заво-

да на GE Steam Power в Белфорт 

президентът Макрон каза, че ос-

новната цел на новата политика е 

да намали потреблението на енер-

гия в страната, като същевремен-

но увеличи нейния капацитет за 

енергийно производство без въ-

глерод. Той каза, че през следва-

щите десетилетия Франция трябва 

да произвежда повече електро-

енергия без въглерод, защото 

дори и да намали консумацията 

си с 40%, оттеглянето от нефта и 

газа през следващите 30 години 

предполага, че ще се замени част 

от потреблението на изкопаеми 

горива с електричество. Следова-

телно страната трябва да може да 

произвежда до 60% повече елек-

троенергия, отколкото днес.

„Ключът към производството на 

това електричество по най-чист, 

най-безопасен и най-независим 

начин е именно да имаме много-

съставна стратегия за развитие 

както на възобновяемата, така 

и на ядрената енергия”, заяви 

Макрон. „Нямаме друг избор, 

освен да заложим на тези два 

стълба едновременно. Това е 

най-подходящият избор от еколо-

гична гледна точка, най-целесъоб- 

разният от икономическа гледна 

точка и в крайна сметка най-евти- 

ният от финансова гледна точка.”

Моментът е подходящ за яд-

рен ренесанс във Франция, каза 

Макрон, като добави, че е взел 

две важни решения по отношение 

на това. Първо, експлоатацията 

на всички съществуващи реак-

тори трябва да бъде удължена, 

без да се нарушава безопасност-

та. „Ако е необходимо да бъдем 

предпазливи относно възмож-

ността за удължаване на експлоа- 

тацията на нашите реактори, на-

дявам се, че нито един работещ 

ядрен реактор няма да бъде зат- 

ворен в бъдеще, предвид значи-

телното увеличение на нашите 

енергийни нужди, освен поради 

съображения от гледна точка на 

безопасността.”

Той добави, че тъй като работа-

та на някои реактори вече е била 

успешно удължена над 40 години, 

той е поискал EDF и ядреният ре-

гулатор да проучат условията за 

удължаване над 50 години.

Второ, президентът Макрон обя-

ви стартирането на програма за 

нови реактори. „Научихме уро-

ците си от изграждането на EPR 

във Финландия, където строежът 

е вече завършен, и във Франция 

във Фламанвил. EDF пое в яд-

рения сектор проектирането на 

нов реактор за френския пазар, 

EPR-2, който вече е мобилизи-

рал повече от един милион часа 

инженерингова дейност и пред-

ставлява значителен напредък в 

сравнение с EPR във Фламанвил.

Президентът заяви, че би искал 

да бъдат построени шест блока 

EPR-2 и да започнат проучвания 

за изграждането на още осем  

реактора EPR-2. Той каза, че през 

втората половина на 2022 г. ще се 

проведе широка обществена кон-

султация относно енергетиката, 

след което ще се проведат парла-

ментарни обсъждания през 2023 г.  

за преразглеждане на многого-

дишната енергийна програма.

В речта си френският президент 

подчерта, че ще бъдат предоста-

вени 1 млрд. евро чрез плана за 

реиндустриализация „Франция –  

2030” за френския проект за ма-

лък модулен реактор Nuward и 

„иновативни реактори за затва-

ряне на горивния цикъл и генери-

ране на по-малко отпадъци”. Той 

каза, че е поставил амбициозната 

цел да се построи първи прототип 

във Франция до 2030 година.

Източник: 

www.world-nuclear-news.org
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При използване на материали
 от изданието позоваването на 
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Броят е приключен на 25.03.2022 г.
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