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Çà Àãåíöèÿòà çà ÿäðåíî ðåãóëèðàíå 2004 ãî-
äèíà ïðåìèíà ïîä çíàêà íà èçãðàæäàíåòî íà
õàðìîíèçèðàíà íîðìàòèâíà óðåäáà â îáëàñò-
òà íà ÿäðåíàòà áåçîïàñíîñò è ðàäèàöèîííà-
òà çàùèòà. Åêñïåðòèòå íà ÀßÐ ðàçðàáîòèõà
âñè÷êè ïîäçàêîíîâè íîðìàòèâíè àêòîâå ïî
ïðèëàãàíå íà Çàêîíà çà áåçîïàñíî èçïîëçâàíå íà
ÿäðåíàòà åíåðãèÿ. Íàðåäáèòå ñà ñúîáðàçåíè
ñúñ ñúîòâåòíèòå ìåæäóíàðîäíè äîãîâîðè, àê-
òîâåòå íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, Ìåæäóíàðîäíà-
òà àãåíöèÿ çà àòîìíà åíåðãèÿ è îò÷èòàò äîá-
ðàòà ìåæäóíàðîäíà ïðàêòèêà.

Íà÷àëîòî è êðàÿ íà 2004 ãîäèíà áÿõà áåëÿçàíè ñ èçäàâàíåòî íà òðè ìíîãî âàæíè ëèöåí-
çèîííè äîêóìåíòà. Ïðåç ÿíóàðè è ôåâðóàðè 5-ãîäèøíè ëèöåíçè çà åêñïëîàòàöèÿ â ñúñòîÿ-
íèå “Å” (ñúõðàíÿâàíå íà îòðàáîòèëî ÿäðåíî ãîðèâî â ïðèðåàêòîðíèÿ áàñåéí)  ïîëó÷èõà ñú-
îòâåòíî 2-ðè è 1-âè áëîê íà ÀÅÖ “Êîçëîäóé”.

Ïðåç äåêåìâðè Àãåíöèÿòà èçäàäå ðàçðåøåíèå íà Íàöèîíàëíàòà åëåêòðè÷åñêà êîìïàíèÿ
çà èçáîð íà ïëîùàäêà íà âòîðà ÿäðåíà ìîùíîñò. Íàäÿâàì ñå, ÷å òàçè ïúðâà ñòúïêà ïî ïú-
òÿ êúì èçãðàæäàíå íà íîâà àòîìíà åëåêòðîöåíòðàëà â Áúëãàðèÿ ùå äîâåäå äî ïðîåêòè-
ðàíå íà åäíî ìîäåðíî ñúîðúæåíèå, â ñúîòâåòñòâèå ñ íàé-âèñîêèòå ñòàíäàðòè ïî áåçî-
ïàñíîñò.

ÀßÐ çàäúëáî÷è ñúòðóäíè÷åñòâîòî ñè ñ Ìåæäóíàðîäíàòà àãåíöèÿ çà àòîìíà åíåðãèÿ è
ñ ìåæäóíàðîäíèòå îðãàíèçàöèè, ðàáîòåùè â îáëàñòòà íà áåçîïàñíîòî èçïîëçâàíå íà
àòîìíà åíåðãèÿ, ÷ðåç ó÷àñòèå â ìíîæåñòâî ïðîåêòè è ó÷åáíè êóðñîâå.

Ñúãëàñíî ïðèåòèÿ ãðàôèê, áúëãàðñêèÿò íàöèîíàëåí äîêëàä ïî èçïúëíåíèå íà çàäúëæåíè-
ÿòà, ïðîèçòè÷àùè îò Êîíâåíöèÿòà çà ÿäðåíà áåçîïàñíîñò, áåøå âíåñåí â ÌÀÀÅ. Äîêó-
ìåíòúò ïðåäñòàâÿ íàïðåäúêà íà Áúëãàðèÿ ïî îòíîøåíèå ïîâèøàâàíåòî íà íèâîòî íà
áåçîïàñíîñò íà ðåàêòîðèòå â ÀÅÖ ”Êîçëîäóé”, ïðîìåíèòå â ÿäðåíîòî çàêîíîäàòåëñòâî è
óòâúðæäàâàíåòî íà íåçàâèñèì è êîìïåòåíòåí ðåãóëèðàù îðãàí. Ïðåäñòîè äîêëàäúò äà
áúäå ïðåäñòàâåí ïðåä äîãîâàðÿùèòå ñå ñòðàíè ïî Êîíâåíöèÿòà ïðåç ìåñåö àïðèë 2005
ãîäèíà âúâ Âèåíà.

Îñîáåíî âàæíî â ìåæäóíàðîäåí ïëàí áåøå ó÷àñòèåòî íà åêñïåðòè îò ÀßÐ â ðàáîòà-
òà ïî ïðèêëþ÷âàíå íà ïðåãîâîðèòå çà ïðèñúåäèíÿâàíå êúì Åâðîïåéñêèÿ ñúþç. Ñúçäàäåíà-
òà çà öåëòà ðàáîòíà ãðóïà ïîäãîòâè ìàòåðèàëèòå â ñåêòîð “ßäðåíà áåçîïàñíîñò è ðà-
äèàöèîííà çàùèòà”, ñ êîåòî äîïðèíåñå çà óñêîðÿâàíå íà ïðîöåñà ïî ïîäãîòîâêà è ñúãëàñó-
âàíå íà ïðèñúåäèíèòåëíèòå äîêóìåíòè.

Äîêëàäúò íà Àãåíöèÿòà çà ÿäðåíî ðåãóëèðàíå ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ñâîáîäíî â ïå÷àòåí è
åëåêòðîíåí âèä è ñå ïóáëèêóâà íà èíòåðíåò ñòðàíèöàòà íà Àãåíöèÿòà –
www.bnsa.bas.bg.
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“…Íå ìîæåì äà ñå îòêàæåì îò ÿäðåíàòà åíåðãèÿ, êàêòî íå ìîæåì äà ñå îòêàæåì
îò åëåêòðè÷åñòâîòî, êîëèòå, ñàìîëåòèòå, êîðàáèòå, çàùîòî òàçè åíåðãèÿ
ïîäîáðÿâà êà÷åñòâîòî íà æèâîòà è êàòî åíåðãèÿ, è êàòî ïðèëîæåíèå íà èçîòîïèòå
â ìåäèöèíàòà è òåõíîëîãèÿòà. Îñòàâà íåùî ìíîãî ïðîñòî: äà ïðèäîáèåì
ïîñòåïåííî ÿäðåíà êóëòóðà è äà ñå èçãðàäè äîâåðèå ìåæäó ñïåöèàëèñòè è
íåñïåöèàëèñòè.

Ïðîñòà ðàáîòà, íÿìà äà ìèíàò è 50-100 ãîäèíè è ùå èìàìå è ÿäðåíà êóëòóðà è
äîâåðèå. Âàæíîòî å äà ñå çàïî÷íå ñëåä òåçè ïåðèîäè íà ãîëåìè ïðèëèâè è îòëèâè íà
âúçòîðã, ñòðàõ, îò÷àÿíèå, ...ïîçíàíèå, äîâåðèå.”

Ìàëêî ïðåäè ñòàòèÿòà “Ðàäèîôîáèÿòà - êðàòêà  èñòîðèÿ” äà áúäå ïóáëèêóâàíà â
ñòîëè÷åí åæåäíåâíèê, ÿäðåíàòà îáùíîñò áåøå ðàçòúðñåíà îò âíåçàïíàòà êîí÷èíà
íà Ïðåäñåäàòåëÿ íà ÀßÐ ïðîôåñîð Åìèë Âàïèðåâ. 

Îò çàðåæäàíåòî íà ïúðâàòà êàñåòà â ÀÅÖ “Êîçëîäóé” äî ïîñëåäíàòà ìèíóòà îò
æèâîòà ñè, òîé áåøå íåäåëèìà ÷àñò îò ðàçâèòèåòî íà ÿäðåíàòà åíåðãåòèêà â
Áúëãàðèÿ. Íåãîâèÿò çàáåëåæèòåëåí ïðèíîñ êúì áåçîïàñíîòî åêñïëîàòèðàíå íà
áëîêîâåòå â Êîçëîäóé è êúì èçäèãàíåòî íà áúëãàðñêèÿ ðåãóëèðàù îðãàí äî íîâî,
âèñîêî íèâî íà êîìïåòåíòíîñò, å îñîáåíî öåíåí è íÿìà äà áúäå çàáðàâåí. Ïðîôåñîð
Âàïèðåâ áåøå ãîëÿì ó÷åí è äúðæàâíèê è íåîñïîðèì ìåæäóíàðîäåí àâòîðèòåò. Íî
ïðåäè âñè÷êî, òîé áåøå ÷åñòåí ÷îâåê è äîáúð ïðèÿòåë, ÷èÿòî çàãóáà íè îñòàâÿ â
äúëáîêà ñêðúá.
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2004 ÃÎÄÈÍÀ Â ÄÀÒÈ

21 ÿíóàðè ÀßÐ îôèöèàëíî âðú÷è 5-ãîäèøíà ëèöåíçèÿ çà åêñïëîàòàöèÿ íà
2-ðè áëîê íà ÀÅÖ “Êîçëîäóé” â åêñïëîàòàöèîíåí ðåæèì –
ñúñòîÿíèå “Å”;

20 ôåâðóàðè áëîê 1 íà ÀÅÖ ”Êîçëîäóé” ïîëó÷è 5-ãîäèøíà ëèöåíçèÿ çà
åêñïëîàòàöèÿ â åêñïëîàòàöèîíåí ðåæèì – ñúñòîÿíèå “Å”;

22-25 ôåâðóàðè ÀßÐ áåøå äîìàêèí íà ïúðâàòà ñðåùà íà ðàáîòíà ãðóïà êúì
Ôîðóìà íà ðåãóëèðàùèòå îðãàíè íà ñòðàíèòå, åêñïëîàòèðàùè
ðåàêòîðè òèï ÂÂÅÐ;

19-24 àïðèë â ÀßÐ ñå ïðîâåäå ìåæäóíàðîäåí ñåìèíàð - “Îñíîâè è
ìåòîäîëîãèè íà èíñïåêöèîííàòà äåéíîñò”. Öåëòà ìó áåøå
íàñî÷åíà êúì ïîäïîìàãàíå ðàáîòàòà íà èíñïåêòîðèòå â ÀßÐ,
÷ðåç äåìîíñòðèðàíå íà äîáðè ñâåòîâíè ïðàêòèêè;

19-24 àïðèë â ÀßÐ ñå ïðîâåäå ìåæäóíàðîäåí ñåìèíàð “Ñúçäàâàíå íà áàçà
äàííè çà èçõîäíè ñúáèòèÿ ïðè ðåàêòîðè òèï ÂÂÅÐ 440”.
Ìåðîïðèÿòèåòî èìàøå çà öåë äà õàðìîíèçèðà ðàçëè÷íèòå
ïîäõîäè ïðè ñúçäàâàíå íà áàçà äàííè è äà ïîäãîòâè åäèííà áàçà
ñ øèðîêî ïðèëîæåíèå â åâðîïåéñêèòå ñòðàíè, åêñïëîàòèðàùè
ðåàêòîðè òèï ÂÂÅÐ 440;

10–12 ìàé â Ñîôèÿ ñå ïðîâåäå 25-àòà ñðåùà íà Ñïåöèàëèçèðàíàòà ãðóïà íà
Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ çà êîîðäèíèðàíå íà ðåãóëèðàùàòà
äåéíîñò â ÿäðåíàòà åíåðãåòèêà (CONCERT Group);

4 þíè ïî ïîêàíà íà ÀßÐ, çàìåñòíèê-ãåíåðàëíèÿò äèðåêòîð íà ÌÀÀÅ
Þðèé Ñîêîëîâ ïîñåòè Áúëãàðèÿ; 

28 þëè ÀßÐ ñå âêëþ÷è â êàìïàíèÿòà “Çîâ çà ïîìîù” çà ñúáèðàíå íà
ñðåäñòâà, íåîáõîäèìè çà îïåðàöèèòå íà ïåò áúëãàðñêè äåöà;

2 àâãóñò ÀßÐ ïðèêëþ÷è ñ ðàçðàáîòâàíåòî è èçïðàòè çà âíàñÿíå â
Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò âñè÷êè ïîäçàêîíîâè íîðìàòèâíè àêòîâå,
ïðåäâèäåíè â Çàêîíà çà áåçîïàñíî èçïîëçâàíå íà ÿäðåíàòà
åíåðãèÿ;

4 ñåïòåìâðè áúëãàðñêèÿò íàöèîíàëåí äîêëàä çà èçïúëíåíèå íà çàäúëæåíèÿòà
ïî Êîíâåíöèÿòà çà ÿäðåíà áåçîïàñíîñò, áåøå âíåñåí â ÌÀÀÅ;

20 îêòîìâðè ä-ð Ñåðãåé Öî÷åâ âñòúïè â äëúæíîñò ïðåäñåäàòåë íà ÀßÐ;

21 äåêåìâðè ÀßÐ èçäàäå ðàçðåøåíèå çà èçáîð íà ïëîùàäêà çà íîâà ÿäðåíà
ìîùíîñò.
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Îáùàòà àäìèíèñòðàöèÿ îñèãóðÿâà òåõíè÷åñêè äåéíîñòòà íà ïðåäñåäàòåëÿ è îñúùå-
ñòâÿâà äåéíîñòè ïî àäìèíèñòðàòèâíîòî îáñëóæâàíå íà ãðàæäàíèòå è þðèäè÷åñêèòå ëè-
öà. Îáùàòà àäìèíèñòðàöèÿ å ñ ÷èñëåíîñò 19 ùàòíè áðîéêè.

Ñïåöèàëèçèðàíàòà àäìèíèñòðàöèÿ å îðãàíèçèðàíà â äèðåêöèè, êîèòî ïîäïîìàãàò
ïðåäñåäàòåëÿ íà àãåíöèÿòà ïðè îñúùåñòâÿâàíå íà íåãîâèòå ðåãóëèðàùè è êîíòðîëíè
ôóíêöèè ïî îòíîøåíèå íà äåéíîñòèòå ñ ÿäðåíè ñúîðúæåíèÿ, äðóãè èçòî÷íèöè íà éîíèçè-
ðàùè ëú÷åíèÿ è àâàðèéíà ãîòîâíîñò, ÿäðåí ìàòåðèàë è ðàäèîàêòèâíè îòïàäúöè. 

Ñïåöèàëèçèðàíàòà àäìèíèñòðàöèÿ å ñ ÷èñëåíîñò 79 ùàòíè áðîéêè. 65 åêñïåðòè ñà äè-
ðåêòíî àíãàæèðàíè ñ
êîíòðîëà è îöåíêàòà íà
áåçîïàñíîñòòà íà äåéíîñ-
òèòå ïî èçïîëçâàíå íà ÿä-
ðåíàòà åíåðãèÿ. 29 ñà  èíñ-
ïåêòîðè ïî áåçîïàñíîñò
íà ÿäðåíè ñúîðúæåíèÿ,
âêëþ÷èòåëíî óïðàâëåíèå-
òî íà ðàäèîàêòèâíè îò-
ïàäúöè è ÿäðåíî ãîðèâî,
êàòî 6 îò èíñïåêòîðèòå
ðàáîòÿò ïîñòîÿííî íà
ïëîùàäêàòà íà ÀÅÖ “Êîçëî-
äóé”. Èíñïåêòîðèòå,

Ñòðóêòóðàòà, äåéíîñòòà è îðãàíèçàöèÿòà íà ðàáîòà íà Àãåíöèÿòà çà ÿäðåíî ðåãóëè-
ðàíå è íåéíàòà ÷èñëåíîñò ñå îïðåäåëÿò â óñòðîéñòâåí ïðàâèëíèê, ñúãëàñíî êîéòî ðåãëà-
ìåíòèðàíàòà îáùà ÷èñëåíîñò íà ïåðñîíàëà çà 2004 ãîäèíà å 102 ùàòíè áðîéêè, âêëþ÷è-
òåëíî ïðåäñåäàòåë è äâàìà çàìåñòíèê – ïðåäñåäàòåëè. Ñòðóêòóðàòà å ñúîáðàçåíà ñúñ Çà-
êîíà çà àäìèíèñòðàöèÿòà, êîéòî îïðåäåëÿ åäèííè èçèñêâàíèÿ ïî îòíîøåíèå óñòðîé-
ñòâîòî íà àäìèíèñòðàöèèòå, ïîäïîìàãàùè îðãàíèòå íà äúðæàâíà âëàñò. 

Àäìèíèñòðàöèÿòà íà ÀßÐ å îðãàíèçèðàíà â åäíà ãëàâíà äèðåêöèÿ è ÷åòèðè äèðåêöèè,
ðàçïðåäåëåíè â îáùà è ñïåöèàëèçèðàíà àäìèíèñòðàöèÿ. Ðúêîâîäñòâî íà àäìèíèñòðàöèÿ-
òà ñå îñúùåñòâÿâà îò ãëàâåí ñåêðåòàð.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÅÍ  ÊÀÏÀÖÈÒÅÒ

ÀßÐ Ãîäèøåí îò÷åò 2004



îñúùåñòâÿâàùè êîíòðîë ïî îòíîøåíèå îöåíêàòà íà ïðåäñòàâåíàòà îò çàÿâèòåëÿ äîêó-
ìåíòàöèÿ ñà 18. Êîíòðîë ïî îòíîøåíèå íà äåéíîñòèòå ñ èçòî÷íèöè íà éîíèçèðàùè ëú÷å-
íèÿ è àâàðèéíà ãîòîâíîñò ñå îñúùåñòâÿâà îò 18 èíñïåêòîðà. 

Ñðåäíàòà âúçðàñò íà ñëóæèòåëèòå íà ÀßÐ å 45 ãîäèíè. Ïîâå÷å îò 60% îò èíñïåêòîðè-
òå èìàò íàä 20 ãîäèíè îïèò â îáëàñòòà íà ÿäðåíàòà áåçîïàñíîñò è ðàäèàöèîííàòà çà-
ùèòà. Ñðàâíèòåëíî íèñêàòà ñðåäíà âúçðàñò íà ñëóæèòåëèòå è ñúîòâåòñòâàùèÿ ãîëÿì
òðóäîâ îïèò ñà åäía îò õàðàêòåðèñòèêèòå íà âåäîìñòâîòî, îñèãóðÿâàùè ïðèåìñòâå-
íîñò è çàïàçâàíå íà ÿäðåíèòå çíàíèÿ è êîìïåòåíòíîñòòà â îðãàíèçàöèÿòà. 

Ñëóæèòåëèòå â ÀßÐ ñå íàçíà÷àâàò ñ êîíêóðñ. Ïðè ïîäáîðà íà êàäðè ñå òúðñÿò âúçìîæ-
íîñòè çà ñúçäàâàíå íà ïðèåìñòâåíîñò è íàçíà÷àâàíå íà ïî-ìëàäè êàäðè ñ íåîáõîäèìàòà
âèñîêà êâàëèôèêàöèÿ. Ïîñòàâåíèòå âèñîêè èçèñêâàíèÿ êúì êàíäèäàòèòå ñà íå ñàìî â îá-
ëàñòòà íà òåõíè÷åñêèòå ïîçíàíèÿ, íî è ëè÷íîñòíè êà÷åñòâà, êàòî ñïîñîáíîñò çà ðàáîòà
â åêèï, êîìóíèêàöèîííè óìåíèÿ, æåëàíèå çà ðàçâèòèå â êàðèåðàòà è äð. Ðåçóëòàòèòå ñà
èçãðàæäàíå íà åäèíåí è ñïëîòåí êîëåêòèâ ñúñ ñïîñîáíîñòè äà èçïúëíè ïîñòàâåíèòå çàäà-
÷è, íåçàâèñèìî îò òÿõíàòà òðóäíîñò.

Â êðàÿ íà ãîäèíàòà ðåàëíî çàåòè ñà 97 ùàòíè áðîéêè, îò êîèòî 81 ïî ñëóæåáíî è 16 ïî
òðóäîâî ïðàâîîòíîøåíèå. Èíñïåêòîðèòå è åêñïåðòèòå ñ âèñøå îáðàçîâàíèå ñà 97%, êà-
òî íàä 50 % îò òÿõ ñà æå-
íè. Ïðåç ãîäèíàòà íÿìà íà-
ïóñíàëè ñëóæèòåëè ïî ñëó-
æåáíè ïðàâîîòíîøåíèÿ, êî-
åòî ãîâîðè çà äîáðèòå óñ-
ëîâèÿ íà òðóä, îñèãóðåíè
îò ðúêîâîäñòâîòî. Íàçíà-
÷åíè ñà òðèìà ñëóæèòåëè
÷ðåç êîíêóðñ, à ÷ðåç âúòðå-
øåí êîíêóðåíòåí ïîäáîð ñà
ïðåíàçíà÷åíè äâàìà ñëóæè-
òåëè íà ðúêîâîäíà è åêñïå-
ðòíà äëúæíîñò. 

Â èçïúëíåíèå íà Ñòðàòå-
ãèÿòà çà îáó÷åíèå íà ñëóæè-
òåëèòå â àäìèíèñòðàöèÿ-
òà, ïðèåòà îò Ìèíèñòåðñêè ñúâåò, áåøå èçãîòâåí è èçïðàòåí ãîäèøåí ïëàí çà çàäúëæè-
òåëíî è ñïåöèàëèçèðàíî îáó÷åíèå äî ìèíèñòúðà íà äúðæàâíàòà àäìèíèñòðàöèÿ. Òîçè
ïëàí å èçãîòâåí íà áàçàòà íà ëè÷íèòå ïëàíîâå çà îáó÷åíèå è îáñòîåí àíàëèç íà íåîáõîäè-
ìîñòòà îò ïîñî÷åíèÿ îò ñëóæèòåëèòå âèä îáó÷åíèå, ñ îò÷èòàíå íà ïðèîðèòåòèòå íà
àãåíöèÿòà.

Îáùèÿò áðîé ñëóæèòåëè, ïðåìèíàëè çàäúëæèòåëíî è ñïåöèàëèçèðàíî îáó÷åíèå ïðåç
2004 ã., å 17, îò êîèòî òðèìà ñà íàçíà÷åíè íà ðúêîâîäíà äëúæíîñò. Îáó÷åíèåòî çàâúðøè
ñ èçäàäåíè óäîñòîâåðåíèÿ îò Èíñòèòóòà ïî ïóáëè÷íà àäìèíèñòðàöèÿ è åâðîïåéñêà èí-
òåãðàöèÿ. 

Â ñúîòâåòñòâèå ñúñ Çàêîíà çà äîñòúï äî îáùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ, ïðåç ãîäèíàòà â
àãåíöèÿòà ñà ïîñòúïèëè îáùî 2 ïèñìåíè çàÿâëåíèÿ îò ãðàæäàíè çà ïðåäîñòàâÿíå íà îá-
ùåñòâåíà èíôîðìàöèÿ, ñâúðçàíè ñ èçäàâàíåòî íà ðàçðåøåíèÿ è ëèöåíçèè. Ïðîöåäóðàòà ïî
ïîäãîòîâêà íà ìàòåðèàëèòå è òÿõíîòî ïðåäîñòàâÿíå ñå èçïúëíÿâà îò îòäåë “Àäìèíè-
ñòðàòèâíî-ïðàâíî îáñëóæâàíå”, à èçãîòâÿíåòî íà èñêàíàòà èíôîðìàöèÿ – îò ñïåöèàëèçè-
ðàíèòå äèðåêöèè íà ÀßÐ, ñúîáðàçíî åñòåñòâîòî íà êîíêðåòíîòî èñêàíå. 
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ÀßÐ Ãîäèøåí îò÷åò 20046

Îñíîâåí ïðèîðèòåò íà ÀßÐ ïðåç 2004 ã. áå ðàçðàáîòâàíåòî íà ïîäçàêîíîâèòå àêòîâå
ïî ïðèëîæåíèå íà Çàêîíà çà áåçîïàñíî èçïîëçâàíå íà ÿäðåíàòà åíåðãèÿ. Ïðèëàãàíåòî íà
ñèñòåìàòè÷åí ïîäõîä è àêòèâíîòî ó÷àñòèå íà ñëóæèòåëèòå íà ÀßÐ è ÷ëåíîâåòå íà
ìåæäóâåäîìñòâåíèòå ðàáîòíè ãðóïè äîâåäå äî âíàñÿíå â Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò, äî þëè
2004 ã., íà âñè÷êè ïëàíèðàíè ïðîåêòè íà íîðìàòèâíè àêòîâå. 

Â ðåçóëòàò íà óñèëåíàòà ðàáîòà íà ðåãóëèðàùèÿ îðãàí ïî ñúçäàâàíå íà íîâîòî
áúëãàðñêî ÿäðåíî çàêîíîäàòåëñòâî, äî êðàÿ íà 2004 ã. Ìèíèñòåðñêèÿò ñúâåò ïðèå 17
íàðåäáè, ñ êîåòî áå çàâúðøåí ïðîöåñúò íà ñúçäàâàíå íà íîðìàòèâíàòà ðàìêà â
îáëàñòòà íà ÿäðåíàòà áåçîïàñíîñò è ðàäèàöèîííàòà çàùèòà. 

Ñúñ ÇÁÈßÅ è íàðåäáèòå çà ïðèëàãàíåòî ìó ñà âúâåäåíè íàé-ñúâðåìåííèòå èçèñêâàíèÿ â
îáëàñòòà íà ÿäðåíàòà áåçîïàñíîñò è ðàäèàöèîííàòà çàùèòà. Íàðåäáèòå ñúîò-
âåòñòâàò íà îñíîâíèòå äîêóìåíòè íà ÌÀÀÅ è âúâåæäàò èçöÿëî çàêîíîäàòåëñòâîòî íà
Åâðîïåéñêèÿ ñúþç â ïîñî÷åíèòå îáëàñòè. Íàðåäáèòå ñà ñúîáðàçåíè è ñ àíãàæèìåíòèòå íà
Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, ïðîèçòè÷àùè îò ìåæäóíàðîäíèòå äîãîâîðè, ïî êîèòî òÿ å ñòðàíà -
Êîíâåíöèÿ çà ÿäðåíà áåçîïàñíîñò, Åäèííà êîíâåíöèÿ çà áåçîïàñíîñò ïðè óïðàâëåíèå íà
îòðàáîòåíî ãîðèâî è çà áåçîïàñíîñò ïðè óïðàâëåíèå íà ðàäèîàêòèâíè îòïàäúöè,
Êîíâåíöèÿ çà îïåðàòèâíî óâåäîìÿâàíå ïðè ÿäðåíà àâàðèÿ, Êîíâåíöèÿ çà ïîìîù â ñëó÷àé
íà ÿäðåíà àâàðèÿ èëè ðàäèàöèîííà àâàðèéíà îáñòàíîâêà, Êîíâåíöèÿ çà ôèçè÷åñêà çàùèòà
íà ÿäðåíèÿ ìàòåðèàë, Âèåíñêà êîíâåíöèÿ çà ãðàæäàíñêà îòãîâîðíîñò çà ÿäðåíà âðåäà. 

Ïðè ðàçðàáîòâàíå íà âòîðè÷íîòî çàêîíîäàòåëñòâî áå èçïîëçâàí è îïèòà íà ñòðàíè-
÷ëåíêè íà Åâðîïåéñêèÿ Ñúþç êàòî Âåëèêîáðèòàíèÿ, Ôèíëàíäèÿ, ×åõèÿ, Ñëîâàêèÿ, êàêòî è
ðåçóëòàòèòå îò ïðîåêòè íà ÀßÐ, ôèíàíñèðàíè îò ïðîãðàìà PHARE. 

Íîâèòå íàðåäáè óñòàíîâÿâàò ïðàâèëà è èçèñêâàíèÿ êúì âñè÷êè àñïåêòè íà
äåéíîñòèòå ñ èçòî÷íèöè íà éîíèçèðàùè ëú÷åíèÿ è åêñïëîàòàöèÿòà íà ÿäðåíè
ñúîðúæåíèÿ:

- ÿäðåíà áåçîïàñíîñò ïî âðåìå íà èçãðàæäàíå è åêñïëîàòàöèÿ íà ÿäðåíè ñúîðúæåíèÿ
è îáåêòè ñ èçòî÷íèöè íà éîíèçèðàùè ëú÷åíèÿ;

- ðàäèàöèîííà çàùèòà íà ïåðñîíàëà è íàñåëåíèåòî;
- ôèçè÷åñêà çàùèòà íà ÿäðåíè ñúîðúæåíèÿ, ÿäðåí ìàòåðèàë è ðàäèîàêòèâíè

âåùåñòâà;
- àâàðèéíî ïëàíèðàíå è ãîòîâíîñò;
- óïðàâëåíèå íà ðàäèîàêòèâíèòå îòïàäúöè è îòðàáîòåíîòî ãîðèâî;
- ðàäèàöèîííà çàùèòà ïðè ìåäèöèíñêî îáëú÷âàíå.

Â êðàÿ íà ãîäèíàòà
ÀßÐ èçäàäå ïúðâè òîì
íà "Ñáîðíèê îò íîðìà-
òèâíè àêòîâå ïî áåçî-
ïàñíî èçïîëçâàíå íà ÿä-
ðåíàòà åíåðãèÿ". Ïðåäñ-
òîè èçäàâàíå íà âòîðè
òîì íà ñáîðíèêà. Ñáîð-
íèêúò ñå ïðåäîñòàâÿ
áåçïëàòíî íà âñè÷êè çà-
èíòåðåñîâàíè ëèöà è
îðãàíèçàöèè.

Âñè÷êè íîðìàòèâíè
àêòîâå ïî ïðèëàãàíå íà
ÇÁÈßÅ ñà ïóáëèêóâàíè è
íà èíòåðíåò ñòðàíèöà-
òà íà àãåíöèÿòà
www.bnsa.bas.bg

ÍÎÂÀ ÍÎÐÌAÒÈÂÍÀ ÓÐÅÄÁÀ



Åêñïëîàòàöèÿòà íà åíåðãèéíèòå áëîêîâå íà ÀÅÖ "Êîçëîäóé" ñå îñíîâàâà íà èçäàäåíèòå
îò ÀßÐ ëèöåíçèè çà åêñïëîàòàöèÿ è íà ñïàçâàíå íà äåéñòâàùèòå åêñïëîàòàöèîííè
äîêóìåíòè - òåõíîëîãè÷íèòå ðåãëàìåíòè çà åêñïëîàòàöèÿ è åêñïëîàòàöèîííèòå
èíñòðóêöèè è ïðîöåäóðè. Áåçîïàñíîñòòà íà âñåêè åíåðãèåí áëîê å îñèãóðåíà ÷ðåç
ïîñëåäîâàòåëíî ïðèëàãàíå íà êîíöåïöèÿòà íà äúëáîêî åøåëîíèðàíàòà çàùèòà, êîÿòî å
îñíîâàíà íà èçïîëçâàíå íà ñèñòåìà îò ôèçè÷åñêè áàðèåðè ïî ïúòÿ íà ðàçïðîñòðàíåíèå íà
éîíèçèðàùèòå ëú÷åíèÿ è ðàäèîàêòèâíèòå âåùåñòâà â îêîëíàòà ñðåäà è íà ñèñòåìà îò
òåõíè÷åñêè è îðãàíèçàöèîííè ìåðêè çà çàùèòà íà áàðèåðèòå è çàïàçâàíå íà òÿõíàòà
åôåêòèâíîñò.

Ïî âðåìå íà ïëàíîâèòå ãîäèøíè ðåìîíòè, ïðåç 2004 ã. ñà èçâúðøåíè â ïúëåí îáåì
ïëàíèðàíèòå ðåìîíòíè äåéíîñòè  íà êîíñòðóêöèèòå, ñèñòåìèòå è êîìïîíåíòèòå, ñ
êîåòî å îñèãóðåíà íåîáõîäèìàòà íàäåæäíîñò è áåçîïàñíîñò íà åêñïëîàòàöèÿ íà
áëîêîâåòå çà ñëåäâàùàòà ãîðèâíà êàìïàíèÿ. Èçïúëíåíè ñà âñè÷êè äåéíîñòè, ïðåäâèäåíè
îò ïðîãðàìèòå çà åêñïëîàòàöèîíåí êîíòðîë íà îñíîâåí ìåòàë, íàâàðåíè ïîâúðõíîñòè è
çàâàðú÷íè ñúåäèíåíèÿ íà îáîðóäâàíåòî è òðúáîïðîâîäèòå îò I-âè è II-ðè êîíòóð.
Ïðîâåäåíèòå ôóíêöèîíàëíè èçïèòàíèÿ íà êîíñòðóêöèèòå, ñèñòåìèòå è êîìïîíåíòèòå,
âàæíè çà áåçîïàñíîñòòà, ïðåäè ïóñêàíå è åêñïëîàòàöèÿ íà åíåðãèéíèòå áëîêîâå ñëåä
îñíîâåí ðåìîíò è ïðåçàðåæäàíå íà àêòèâíàòà çîíà, äåìîíñòðèðàò åôåêòèâíîñòòà íà
ôèçè÷åñêèòå áàðèåðè è ãîòîâíîñòòà íà íèâàòà íà çàùèòà.

Åäèííàòà ñèñòåìà îò ïîêàçàòåëè íà åêñïëîàòàöèîííà áåçîïàñíîñò, âúâåäåíà â ÀÅÖ
"Êîçëîäóé", ñå èçïîëçâà çà îöåíêà íà åôåêòèâíîñòòà è áåçîïàñíîñòòà íà åêñïëîàòàöèÿ íà
áëîêîâåòå îò ïåðñîíàëà íà ÀÅÖ "Êîçëîäóé". Îáîáùåíèòå ïîêàçàòåëè íà òàçè ñèñòåìà
îïðåäåëÿò ñëåäíèòå 3 êëþ÷îâè õàðàêòåðèñòèêè íà åêñïëîàòàöèîííàòà áåçîïàñíîñò:

- ÀÅÖ ñå åêñïëîàòèðà ñòàáèëíî è åôåêòèâíî;
- ÀÅÖ ñå åêñïëîàòèðà ñ ìàëúê ðèñê;
- ÀÅÖ ñå åêñïëîàòèðà ñ ïîëîæèòåëíî îòíîøåíèå êúì áåçîïàñíîñòòà.
Èíñïåêòîðèòå ïî ÿäðåíà áåçîïàñíîñò è ðàäèàöèîííà çàùèòà íà ÀßÐ ïåðèîäè÷íî èçâú-

ðøâàò îöåíêà íà òåíäåíöèèòå çà ðàçâèòèå íà íÿêîè îò ïîêàçàòåëèòå íà åêñïëîàòàöè-
îííàòà áåçîïàñíîñò è ïðîâåæäàò ðåãóëèðàùè èíñïåêöèè çà îïðåäåëÿíå íà ñúîòâåòñòâè-
åòî íà èçïúëíÿâàíèòå
äåéíîñòè ñ èçèñêâàíèÿòà
íà íîðìàòèâíèòå äîêó-
ìåíòè è óñëîâèÿòà íà èç-
äàäåíèòå ëèöåíçèè çà
åêñïëîàòàöèÿ. Îáùîòî
çàêëþ÷åíèå íà ÀßÐ å, ÷å
ïðè åêñïëîàòàöèÿòà ïðåç
2004 ã. âñè÷êè ôèçè÷åñêè
áàðèåðè ñà ïîääúðæàíè â
ðàáîòîñïîñîáíî ñúñòîÿ-
íèå, à âñè÷êè íèâà íà çà-
ùèòà - â ñúñòîÿíèå íà ãî-
òîâíîñò. Ïî-äîëó ñà îò-
ðàçåíè ñïåöèôè÷íèòå àñ-
ïåêòè íà åêñïëîàòàöèÿòà
íà îòäåëíèòå åíåðãèéíè
áëîêîâå.

Ñ ðåøåíèå íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ¹ 848/19.12.2002 ã., â êðàÿ íà
2002 ã. áëîêîâå 1 è 2 ñà ñïðåíè îò åêñïëîàòàöèÿ, ñúîòâåòíî ñëåä XXIII-òà è XXIV-òà ãîðèâíà
êàìïàíèÿ. Ïðåç 2004 ã. áëîêîâåòå ñå íàìèðàò â ñúñòîÿíèå "Å" - ãîðèâîòî å èçâàäåíî îò
àêòèâíàòà çîíà è ñå íàìèðà â áàñåéíèòå çà îòëåæàâàíå íà îòðàáîòåíî ãîðèâî (ÁÎÊ).
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Â íà÷àëîòî íà 2004 ã., ñëåä ïðåãëåä íà èçïúëíåíèåòî íà ñïåöèôè÷íèòå èçèñêâàíèÿ,
ïðåäïèñàíè îò ÀßÐ êàòî äîïúëíèòåëíè ìåðêè çà áåçîïàñíîñò ïðè ïðîäúëæèòåëåí
ïðåñòîé íà áëîêîâåòå, ñà èçäàäåíè ëèöåíçèè çà åêñïëîàòàöèÿ â ïîñî÷åíîòî ñúñòîÿíèå ñúñ
ñðîê íà äåéñòâèå 5 ãîäèíè. Ëèöåíçèèòå îãðàíè÷àâàò èçïîëçâàíåòî íà áëîêîâåòå ñàìî çà
ñúõðàíåíèå íà îáëú÷åíî è îòðàáîòåíî ÿäðåíî ãîðèâî â áàñåéíèòå çà îòëåæàâàíå íà
êàñåòèòå.

Ñúãëàñíî ëèöåíçèèòå ñà èçïúëíåíè äåéíîñòè çà âúâåæäàíå íà íîâà îðãàíèçàöèÿ íà
îïåðàòèâíà åêñïëîàòàöèÿ è àêòóàëèçàöèÿ íà äåéñòâàùèòå çà òîâà ñúñòîÿíèå
åêñïëîàòàöèîííè äîêóìåíòè. Ðàçðàáîòåíî å ñïåöèàëíî ïðèëîæåíèå íà Ðåãëàìåíòà çà
åêñïëîàòàöèÿ íà áëîêîâå 1 è 2 çà ñúñòîÿíèå "Å", êàòî îñîáåíî âíèìàíèå å îòäåëåíî íà
êîíòðîëà íà ñèñòåìèòå,  îñèãóðÿâàùè ïðîåêòíè è àëòåðíàòèâíè íà÷èíè çà ðàçõëàæäàíå
íà ÿäðåíîòî ãîðèâî â ÁÎÊ.

Èçãîòâåíè ñà àíàëèçè çà îáîñíîâàâàíå íà áåçîïàñíîñòòà íà áëîêîâåòå â íîâîòî
ñúñòîÿíèå - àíàëèçè çà ñåèçìè÷íà êâàëèôèêàöèÿ íà  ñèñòåìèòå çà çàïúëâàíå íà áàñåéíèòå
è àâàðèéíè èíñòðóêöèè çà ëèêâèäèðàíå íà ïîñëåäñòâèÿòà ïðè íîâèòå óñëîâèÿ.
Òîïëèííàòà ìîùíîñò íà ÿäðåíîòî ãîðèâî â ÁÎÊ 1 è 2 ïðåç 2004 ã. ïîñòåïåííî íàìàëÿâà
ñúñ ñðåäíà ñêîðîñò îò 0,3 êW/äåí.

Âîäîõèìè÷íèÿò ðåæèì íà áëîêîâå 1 è 2 ñå ïîääúðæà â ñúîòâåòñòâèå ñ èçèñêâàíèÿòà
íà åêñïëîàòàöèîííèòå èíñòðóêöèè çà ïîäòèñêàíå íà êîðîçèîííèòå ïðîöåñè ïðè
äúëãîâðåìåííî ñúõðàíÿâàíå. Èçïúëíåíè ñà ïðîãðàìè çà êîðîçèîíåí êîíòðîë íà
îáîðóäâàíåòî, ðåçóëòàòèòå îò êîèòî ïîêàçâàò îòñúñòâèå íà ñòîÿíú÷íà êîðîçèÿ ïî

òðúáíèòå ñíîïîâå íà ïàðî-
ãåíåðàòîðèòå, íà êîðïóñà íà
ðåàêòîðà è ñ ìàëêè èçêëþ÷åíèÿ
ïî îáîðóäâàíåòî íà II-ðè
êîíòóð.

Â ñúîòâåòñòâèå ñúñ ñðîêîâå-
òå íà ëèöåíçèèòå å àêòóàëèçèðà-
íà è ïðîãðàìàòà çà èçâåæäàíå íà
òåçè áëîêîâå îò åêñïëîàòàöèÿ.
Ïîðàäè îñîáåíèÿ ñòàòóò íà
äâàòà áëîêà, â êðàÿ íà 2004 ã. ñà
èçïúëíåíè ìåðêè ïî ôèçè÷åñêîòî
èì ðàçäåëÿíå îò áëîêîâå 3 è 4 è
êîíòðîë íà äîñòúïà â òÿõ.

Ïðåç 2004 ã. íà áëîêîâå 1 è 2 íå
ñà êîíñòàòèðàíè îòêëîíåíèÿ íà
ïðåäåëèòå è  óñëîâèÿòà çà ñúõðà-
íåíèå íà ÎßÃ. 

ÀßÐ Ãîäèøåí îò÷åò 2004

ÁËÎÊÎÂÅ 3 È 4

Åêñïëîàòàöèîííà áåçîïàñíîñò

Ïðåç 2004 ã. ïðîèçâîäñòâîòî íà åëåêòðîåíåðãèÿ îò áëîêîâå 3 è 4 ïðåäñòàâëÿâà 35.41%
îò îáùîòî ïðîèçâîäñòâî íà ÀÅÖ "Êîçëîäóé".

Ïîíàñòîÿùåì áëîê 3 ðàáîòè â XX-òà, à áëîê 4 â XIX-òà ãîðèâíà êàìïàíèÿ. Ïðè
çàðåæäàíåòî íà äâàòà áëîêà å èçïîëçâàíî è ÿäðåíî ãîðèâî îò áëîêoâå 1 è 2. Çà äâàòà
áëîêà ñå ïðèëàãàò óñúâúðøåíñòâàíè ñõåìè çà çàðåæäàíå íà ãîðèâîòî â àêòèâíèòå çîíè, ñ
êîåòî ñå íàìàëÿâà ðàäèàöèîííîòî âúçäåéñòâèå âúðõó êîðïóñèòå íà ðåàêòîðèòå. Çà
âñè÷êè ãîðèâíè êàñåòè, èçïîëçâàíè çà çàðåæäàíå íà àêòèâíèòå çîíè íà áëîêîâå 3 è 4, ñà
èçïúëíåíè êðèòåðèèòå çà õåðìåòè÷íîñò è òåõíè÷åñêà åêñïëîàòàöèÿ.

Åêñïëîàòàöèÿòà íà äâàòà áëîêà ñëåä èçïúëíåíèòå ïëàíîâè ãîäèøíè ðåìîíòè
ïðîäúëæè ñëåä îáñòîéíè èíñïåêöèè íà ÀßÐ, ïðè êîèòî ñå ïîòâúðäè ãîòîâíîñòòà èì çà
åêñïëîàòàöèÿ ïðåç ñëåäâàùàòà ãîðèâíà êàìïàíèÿ. 

Áðîÿò íåïëàíîâè ñïèðàíèÿ íà áëîêîâåòå å ïîêàçàòåë çà íàäåæäíîñòòà íà
åêñïëîàòàöèÿòà è çà êà÷åñòâîòî íà èçâúðøåíèòå ðåìîíòè è òåõíè÷åñêî ïîääúðæàíå íà
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ñúîðúæåíèÿòà. Ïðåç ïîñëåäíèòå ãîäèíè ïîêàçàòåëÿò èìà òåíäåíöèÿ êúì íàìàëÿâàíå, íî
ïðåç 2004 ã. èìà òðè ñðàáîòâàíèÿ íà àâàðèéíà çàùèòà I-âè ðîä íà ðåàêòîðèòå, êîåòî å
ïîâå÷å îò ïðåäõîäíàòà ãîäèíà. Â äâà îò ñëó÷àèòå èìà ïîâòîðåíèå íà ïðè÷èíèòå çà
ñúáèòèåòî. Ïðè àíàëèçà íà êîðåííèòå ïðè÷èíè å êîíñòàòèðàíà ñëàáîñò â êóëòóðàòà íà
áåçîïàñíîñò íà ïåðñîíàëà. 

Ðåãëàìåíòèðàíèòå ïðîâåðêè íà îáîðóäâàíåòî îò ñèñòåìèòå çà áåçîïàñíîñò ñà
èçâúðøåíè ñúãëàñíî óòâúðäåí ãðàôèê, ïðè ñïàçâàíå íà èçèñêâàíèÿòà íà
åêñïëîàòàöèîííèòå äîêóìåíòè. Â ðàìêèòå íà ïðîâåäåíèòå ïåðèîäè÷íè èçïèòàíèÿ ïðåç
2004 ã. ñà ðåãèñòðèðàíè 20 îòêàçà íà îáîðóäâàíå îò ñèñòåìèòå çà áåçîïàñíîñò (ÑÁ).
Êîíñòàòèðà ñå íåçíà÷èòåëíî óâåëè÷åíèå íà áðîÿ îòêàçè íà ÑÁ ñïðÿìî ïðåäõîäíèòå
ãîäèíè (17 ïðåç 2003 ã.) è óâåëè÷àâàíå íà áðîÿ ÷àñîâå, â êîèòî åäèí êàíàë íà ÑÁ å áèë
íåðàáîòîñïîñîáåí (958 ïðåç 2004 ã. ñïðÿìî 833 ïðåç 2003 ã.). Èìà 8 ñëó÷àÿ íà ïîâòîðåíèå
íà ñúáèòèÿ ïîðàäè åäíîòèïíè îòêàçè íà ïðåêúñâà÷è â ñèñòåìàòà çà íàäåæäíî
åëåêòðîçàõðàíâàíå 0,4 kV. Ñëó÷àèòå ñà àíàëèçèðàíè, êàòî ïðè àíàëèçà äîïúëíèòåëíî å
ïîòúðñåíà âúíøíà ïîìîù îò íàó÷íè èíñòèòóòè è ïðîèçâîäèòåëÿ. Èçïúëíåíèòå
òåõíè÷åñêè ìåðêè ñå îêàçâàò åôåêòèâíè.

Âîäîõèìè÷íèòå ðåæèìè íà I-âè è II-ðè êîíòóð íà áëîêîâåòå ñà ïîääúðæàíè â
ñúîòâåòñòâèå ñ èçèñêâàíèÿòà íà òåõíîëîãè÷íèÿ ðåãëàìåíò è åêñïëîàòàöèîííèòå
èíñòðóêöèè. Ñâîåâðåìåííî ñà ïðåäïðèåìàíè íåîáõîäèìèòå êîðèãèðàùè äåéñòâèÿ çà
íàìàëÿâàíå íà ïðîäúëæèòåëíîñòòà íà ðàáîòà ñ îòêëîíåíèÿ íà âîäîõèìè÷íèòå ðåæèìè
(ÂÕÐ) ïðè ïðåõîäíè ïðîöåñè, ñ êîåòî ñå ãàðàíòèðà îïòèìàëíàòà õèìè÷íà ñðåäà çà
åêñïëîàòàöèÿ íà îáîðóäâàíåòî. Êà÷åñòâîòî íà ïîääúðæàíèÿ ÂÕÐ ñå îöåíÿâà ñ ò.í.
õèìè÷åñêèÿ èíäåêñ (Õ.È), êîéòî å èíòåãðàëåí ïîêàçàòåë íà WANO ïî II-ðè êîíòóð.
Ñðåäíîìåñå÷íàòà ñòîéíîñò íà õèìè÷åñêèÿ èíäåêñ íà 3-òè è 4-òè áëîê çà 2004 ã. å 0,33,
êîÿòî å çíà÷èòåëíî ïî-íèñêà îò óñòàíîâåíàòà ãðàíèöà 1,0.

Èçïúëíåíèåòî íà óñëîâèÿòà íà ëèöåíçèè, ðàçðåøåíèÿ è ñïàçâàíåòî íà ïðåäåëèòå è
óñëîâèÿòà çà åêñïëîàòàöèÿ å åäèí îò ïîêàçàòåëèòå çà äîáðîòî îòíîøåíèå íà ïåðñîíàëà
íà ÀÅÖ êúì áåçîïàñíîñòòà. Ïðè åäíî åêñïëîàòàöèîííî ñúáèòèå å óñòàíîâåíî íàðóøåíèå
íà åêñïëîàòàöèîííèòå ïðåäåëè è óñëîâèÿ (òåíäåíöèÿòà å áëàãîïðèÿòíà - 3 ñà ñëó÷àèòå
ïðåç 2003 ã.). Â 27 ñëó÷àÿ èìà íàâëèçàíå â îãðàíè÷åíèå íà ðåãëàìåíòèòå çà åêñïëîàòàöèÿ,
êîåòî å ñúùî áëàãîïðèÿòíà òåíäåíöèÿ (32 ïúòè ïðåç 2003 ã.). Íå ñà êîíñòàòèðàíè
íåñúîòâåòñòâèÿ â åêñïëîàòàöèîííàòà äîêóìåíòàöèÿ ñïðÿìî äåéñòâèòåëíîòî
ñúñòîÿíèå íà îáîðóäâàíåòî. Íÿìà ñëó÷àè, â êîèòî ïåðñîíàëúò äà íå å ñëåäâàë
ïðîöåäóðèòå. Áðîÿò íà ñúáèòèÿ ïî âèíà íà ÷îâåøêè ãðåøêè å ñïàäíàë îò 31% (2003 ã.) äî
7,44% ïðåç 2004 ã. Íàìàëåí å áðîÿò íà ñúáèòèÿòà, äúëæàùè ñå íà íåäîñòàòúöè â
îáó÷åíèåòî è íåäîñòàòúöè â ïðîöåäóðèòå. Îáùèÿò èçâîä å, ÷å åêñïëîàòàöèÿòà íà
áëîêîâå 3 è 4 ñå îñúùåñòâÿâà ñ ïîëîæèòåëíî îòíîøåíèå êúì áåçîïàñíîñòòà.

Îñíîâíèòå ïîêàçàòåëè, êîèòî ñå îöåíÿâàò îò ÀßÐ ñà òåçè, êîèòî ñå îòíàñÿò äî
ðàáîòîñïîñîáíîñòòà íà ôèçè÷åñêèòå áàðèåðè, êîåôèöèåíòà çà ñðàáîòâàíå íà
àâàðèéíàòà çàùèòà è êîåôèöèåíòèòå íà íåãîòîâíîñò íà ñèñòåìèòå çà áåçîïàñíîñò.
Òåçè ïîêàçàòåëè äî ãîëÿìà ñòåïåí îïðåäåëÿò ñúõðàíÿâàíåòî íà ïðîåêòíèòå îñíîâè ïðè
åêñïëîàòàöèÿ è ñà ïðèçíàê çà
ñòåïåíòà íà ïðåäîòâðàòÿâàíå
ïðåâðúùàíåòî íà èçõîäíèòå ñú-
áèòèÿ â ïðîåêòíè àâàðèè, à íà
ïðîåêòíèòå àâàðèè - â íàäïðî-
åêòíè. Ïîâå÷åòî îò òåçè ïîêà-
çàòåëè ñà îïðåäåëåíè íà áàçàòà
íà ìåòîäèêè íà WANO, êîåòî
ïîçâîëÿâà äà ñå èçâúðøè ñðàâ-
íåíèå íà òåíäåíöèèòå è êîí-
êðåòíèòå ñòîéíîñòè â ìåæäó-
íàðîäåí ïëàí.

Ïðåäïðèåòèòå ìåðêè â ïî-
ñëåäíèòå ãîäèíè çà ïîâèøàâàíå
íà ïëúòíîñòòà íà ñèñòåìàòà
õåðìåòè÷íè ïîìåùåíèÿ (ÑÕÏ)
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ïîêàçâàò åôåêòèâíî íàìàëÿâàíå íà ïðîïóñêèòå îò ÑÕÏ è óäîâëåòâîðÿâàíå íà
ïîñòàâåíèòå êðèòåðèè. 

Ïî âðåìå íà ÏÏÐ'2004 ã. å âúâåäåíà â åêñïëîàòàöèÿ íîâà ñèñòåìà çà ÊÕÎ. Èçïîëçâàíåòî
íà ùàòíèÿ ìåòîä /ïåíàëíèÿ/ è Ñèïèíã ìåòîäà çà êîíòðîë íà ÿäðåíîòî ãîðèâî
ïîâèøàâàò íàäåæäíîñòòà íà îöåíêàòà çà õåðìåòè÷íîñò íà ãîðèâîòî. Åôåêòèâíîñòòà
íà èçïúëíåíèòå äåéíîñòè, êàêòî è ïðàâèëíîòî âîäåíå íà åêñïëîàòàöèÿòà, ñå
ïîòâúðæäàâàò ñ îòíîñèòåëíî äîáðèòå ïîêàçàòåëè çà íàäåæäíîñò íà ãîðèâîòî (FRI).

Ïðåç 2004 ã. å óâåëè÷åí áðîÿò íà íåïëàíèðàíè ñðàáîòâàíèÿ íà ñèñòåìèòå ïî
áåçîïàñíîñò (ÑÁ) - òå ñà 13, ñïðÿìî 3 â ïðåäõîäíèòå äâå ãîäèíè. Íàðàñòâàíåòî íà òîçè
ïîêàçàòåë ìîæå äà ñå îáÿñíè ñ àêòèâèðàíåòî íà ãîëÿì áðîé êàíàëè îò ÑÁ ïðè ñúáèòèå ñ
èçêëþ÷âàíå íà ðåçåðâåí òðàíñôîðìàòîð.

Ñ èçïúëíåíèåòî íà ïðîãðàìèòå çà ìîäåðíèçàöèÿ ñå íàáëþäàâà òåíäåíöèÿ çà
íàìàëÿâàíå íà êîåôèöèåíòà íà íåãîòîâíîñò íà ñèñòåìèòå çà áåçîïàñíîñò, êàòî â
ïîâå÷åòî îò ñëó÷àèòå ñòîéíîñòèòå ñà ïî-íèñêè îò ñðåäíèòå íà WANO çà ðåàêòîðè òèï
ÂÂÅÐ. Êàòî äîáúð ðåçóëòàò ìîæå äà áúäå îò÷åòåí ôàêòà, ÷å çà ïåðèîäà 2001-2004 ã.
êîåôèöèåíòèòå íà íåãîòîâíîñò íà ñïðèíêëåðíàòà ñèñòåìà è ñèñòåìàòà çà àâàðèåí
çàëèâ íà àêòèâíàòà çîíà ñà 0 è çà äâàòà áëîêà.

Èçïúëíåíèå íà ïðîãðàìè çà ìîäåðíèçàöèÿ

Óñëîâèÿòà íà èçäàäåíèòå îò ÀßÐ ëèöåíçèè çà åêñïëîàòàöèÿ íà áëîêîâå 3 è 4 èçèñêâàò
èçïúëíåíèå íà äåéíîñòèòå îò Êîìïëåêñíàòà ïðîãðàìà çà ïîâèøàâàíå íà áåçîïàñíîñò, ïî
êîÿòî èìà ïëàíèðàíè èëè ñòàðòèðàëè, íî íåçàâúðøèëè äåéíîñòè. Â ðàìêèòå íà
èíâåñòèöèîííèòå ïëàíîâå íà ÀÅÖ "Êîçëîäóé" ñà ïðåäâèäåíè ôèíàíñîâè ñðåäñòâà çà
èçïúëíåíèåòî íà ñïåöèôè÷íè ïðîãðàìè íà áëîêîâå 3 è 4, êîèòî ñå îòíàñÿò äî:

- ïðîäúëæàâàíå íà äåéíîñòèòå ïî ÂÀÁ (íàìàëÿâàíå íà ïîæàðíèÿ ðèñê ÷ðåç
èçïúëíåíèå íà ìåðêè, ïðîèçòè÷àùè îò ðåçóëòàòèòå îò ÂÀÁ - íèâî 2);

- ïðîäúëæàâàíå íà äåéíîñòèòå ïî ìîäåðíèçàöèÿ íà ñèñòåìàòà çà ëîêàëèçàöèÿ ïðè
àâàðèè (ðåàëèçèðàíè ñà ñèñòåìà çà êîíòðîë è óïðàâëåíèå íà âîäîðîäà, ñèñòåìà çà
ïðèíóäèòåëíà ôèëòúðíà âåíòèëàöèÿ íà ÑÕÏ);

- êâàëèôèöèðàíå íà áåçðàçðóøèòåëíèÿ êîíòðîë íà êîìïîíåíòèòå, âàæíè çà
áåçîïàñíîñòòà (èçïúëíåíî ïðåç 2004ã.);

- ðàçðàáîòâàíå è ðàçøèðÿâàíå íà îáõâàòà íà ñèìïòîìíî-îðèåíòèðàíèòå
àâàðèéíè èíñòðóêöèè;

- áúäåùè äåéíîñòè îòíîñíî ñåèçìè÷íî êâàëèôèöèðàíå íà îáîðóäâàíåòî;
- ïðîäúëæàâàíå íà äåéíîñòèòå ïî ìîäåðíèçàöèÿ íà ÊÈÏ è À (ïîäîáðÿâàíå êà÷åñ-

òâîòî è îáåìà íà èíôîðìàöèÿòà çà îïåðàòèâíèÿ ïåðñîíàë íà ÁÙÓ ïðè íîðìàëíè è àâà-
ðèéíè óñëîâèÿ, àðõèâèðàíå è ãðàôè÷íà âèçóàëèçàöèÿ íà äîïúëíèòåëíè ñèãíàëè è äð.);

ÀßÐ Ãîäèøåí îò÷åò 2004
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- èçïúëíåíèå íà ìåðêè ïî
óïðàâëåíèå íà òåæêè àâàðèè è
ðàçðàáîòâàíå íà ðúêîâîäñòâî çà
óïðàâëåíèå íà òåæêè àâàðèè; 

- äåéíîñòè ïî óïðàâëåíèå
íà îñòàòú÷íèÿ ðåñóðñ íà áëî-
êîâåòå (íà áàçàòà íà äåòåðìè-
íèñòè÷íè è âåðîÿòíîñòíè àíà-
ëèçè ñà èçìåíåíè òåõíè÷åñêèòå
óñëîâèÿ çà ïðîâåæäàíå íà õèäðî-
èçïèòàíèå íà 3-òè áëîê).

Îñíîâíàòà ÷àñò îò äåéíîñòè-
òå ñà èçïúëíåíè èëè ñå èçïúëíÿâàò
ñúãëàñíî ïðåäâèäåíèòå ñðîêîâå.
Âúâ âðúçêà ñ âúçìîæíîòî ïî-ðàííî
ñïèðàíå íà áëîêîâå 3 è 4, ÀÅÖ
"Êîçëîäóé" å îáîñíîâàë ëèïñàòà íà
íåîáõîäèìîñò è öåëåñúîáðàçíîñò
çà èçïúëíåíèå íà íÿêîè ìåðêè ïðåäè 2007 ã. Òàêèâà ñà ìåðêèòå, êàñàåùè óäúëæàâàíå íà
ðåñóðñà íà ðåàêòîðà è ãëàâíè öèðêóëàöèîííè ïîìïè íàä 30 ãîäèíè, äîñòàâêà íà
ñêúïîñòðóâàùî äèàãíîñòè÷íî îáîðóäâàíå, çàìÿíà íà àðìàòóðà, ìîäåðíèçàöèÿ íà
ñèñòåìàòà çà óïðàâëåíèå íà àâàðèéíàòà çàùèòà, óêðåïâàíå íà äåàåðàòîðíè ïëîùàäêè è
äð.

Èçïúëíåíè ñà è äîïúëíèòåëíè äåéíîñòè, êîèòî ñå îòíàñÿò äî: 
- ïîâèøàâàíå íàäåæäíîñòòà íà ñèñòåìà íàäåæäíî çàõðàíâàíå 1-âà êàòåãîðèÿ. ÷ðåç

çàìÿíàòà íà ÎÄÃ ñúñ ñòàòè÷íè èíâåðòîðè,
- ïîâèøàâàíå íàäåæäíîñòòà íà ñèñòåìè çà áåçîïàñíîñò (ÑÁ) è ñèñòåìè, âàæíè çà

áåçîïàñíîñòòà (ÑÂÁ), ïðîèçòè÷àùè îò àíàëèçè,
- ìîíòèðàíå íà ñèñòåìà çà "ñèïèíã" òåñò è ìîäåðíèçàöèÿ íà ïðåçàðåæäàùàòà

ìàøèíà (ÏÌ) è äð.
Ïðåç ïåðèîäà 01.01.2004ã. - 31.12.2004ã. íà áëîêîâå 1 äî 4 ñà ðàçðàáîòåíè è óòâúðäåíè 105

áðîÿ òåõíè÷åñêè ðåøåíèÿ. Ðåàëèçèðàíè ñà 80, êàòî 35 îò òÿõ ñà îöåíåíè çà ñâúðçàíè ñ
áåçîïàñíîñòòà è ïðåäñåäàòåëÿò íà ÀßÐ å èçäàë ðàçðåøåíèå çà ðåàëèçàöèÿòà èì. Â ïðîöåñ
íà ëèöåíçèðàíå ñà 5 òåõíè÷åñêè ðåøåíèÿ.

Åêñïëîàòàöèîííà áåçîïàñíîñò

Ïðåç 2004 ã. ïðîèçâîäñòâîòî íà åëåêòðîåíåðãèÿ îò áëîêîâå 5 è 6 ïðåäñòàâëÿâà 64.59%
îò îáùîòî ïðîèçâîäñòâî íà ÀÅÖ "Êîçëîäóé".

Ïðåç îò÷åòíèÿ ïåðèîä áëîê 5 ðàáîòè â ðàìêèòå íà äâå ãîðèâíè êàìïàíèè - êðàÿ íà X-
òà ãîðèâíà êàìïàíèÿ, èçïúëíåíèå íà ïëàíîâ ãîäèøåí ðåìîíò è íà÷àëîòî íà XI-òà êàìïà-
íèÿ. Áëîê 6 ðàáîòè ñúùî â äâå êàìïàíèè - äî 28.08.04 ã. çàâúðøâà IX-òà ãîðèâíà êàìïàíèÿ,
ïðåç ì. ñåïòåìâðè-íîåìâðè ñå èçâúðøâà ïëàíîâ ãîäèøåí ðåìîíò è îò 22.11.04 ã. çàïî÷âà
X-òà ãîðèâíà êàìïàíèÿ. 

Ñëåä ïðîâåäåíè èíñïåêöèè íà ãîòîâíîñòòà íà áëîêîâå 5 è 6 çà ïóñêàíå è åêñïëîàòàöèÿ
ñëåä ïëàíîâ ãîäèøåí ðåìîíò, ïðåäñåäàòåëÿò íà ÀßÐ èçäàäå çàïîâåäè çà îäîáðÿâàíå íà îñ-
íîâíèòå êîíñòàòàöèè è ïîëîæèòåëíàòà îöåíêà çà èçïúëíåíèå íà óñëîâèÿòà çà áåçîïàñíî
ïóñêàíå è ðàáîòà íà ìîùíîñò íà áëîêîâåòå íà ÀÅÖ "Êîçëîäóé", ñúîòâåòíî ïðåç XI-òà è X
ãîðèâíà êàìïàíèÿ. Âñè÷êè óñëîâèÿ îò êîíñòàòèâíèÿ ïðîòîêîë íà êîìèñèÿòà çà ïðîâåðêà
ñà èçïúëíåíè â ñðîê.

Ïðåç 2004 ã. çàïî÷íà âíåäðÿâàíåòî íà óðàí-ãàäîëèíèåâî ãîðèâî, êàòî ïúðâèòå 12 áðîÿ
êàñåòè, ñà çàðåäåíè â àêòèâíàòà çîíà íà áëîê 6. Ïðåäèìñòâàòà íà òåçè êàñåòè ñà: ïî-ãî-
ëÿìàòà äúëáî÷èíà íà èçãàðÿíå (äî 55 MWd/kgU); âúçìîæíîñò çà ÷åòèðèãîäèøåí òîïëèâåí
öèêúë íà êàñåòèòå; ãúâêàâè ñõåìè íà ïðåçàðåæäàíå ñ ðàçëè÷íà ïðîäúëæèòåëíîñò íà êàì-

ÁËÎÊÎÂÅ 5 È 6
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ïàíèÿòà; ïî-ìàëêîòî êîëè÷åñòâî
ÎßÃ; óñèëâàíå íà êîðïóñà íà êàñå-
òèòå, ñ êîåòî ñå èçáÿãâà òÿõíîòî
èçêðèâÿâàíåòî â àêòèâíàòà çîíà.
Îò ãëåäíà òî÷êà íà áåçîïàñíîñò-
òà íà àêòèâíàòà çîíà ïðåäèì-
ñòâàòà íà íîâèÿ òèï êàñåòè ñà
ñëåäíèòå:

- âúçìîæíîñò çà ïîñòàâÿíå íà
ñâåæè êàñåòè íà ïðîèçâîëíà êîîð-
äèíàòà â àêòèâíàòà çîíà;

- îñèãóðÿâàíå íà îòðèöàòåëåí
êîåôèöèåíò íà ðåàêòèâíîñò ïî
òåìïåðàòóðà íà òîïëîíîñèòåëÿ;

- çàäúðæàíå íà ãàäîëèíèåâèÿ
ïîãëúòèòåë ïðè àâàðèè;

- íåâúçìîæíîñòòà çà îòñòðà-
íÿâàíåòî íà ãàäîëèíèåâèÿ ïîãëú-
òèòåë áåç ðàçðóøàâàíåòî íà êàñå-
òàòà ïîâèøàâà áåçîïàñíîñòòà
ïðè îïåðàöèèòå ñúñ ñâåæî ãîðèâî. 

Íà áëîê 5 ïðîäúëæàâà èçïúëíå-
íèåòî íà ïðîãðàìà çà íàáëþäåíèå è êîíòðîë íà àêòèâíàòà çîíà. Îò 1998ã. äåéíîñòòà ïî
îáîñíîâàâàíå íà áåçîïàñíàòà åêñïëîàòàöèÿ ïðè îò÷èòàíå íà âëèÿíèåòî íà äåôîðìàöè-
èòå íà ãîðèâíèòå êàñåòè å ðóòèííà è å âêëþ÷åíà â ïðåñìÿòàíèÿòà íà íåóòðîííî-ôèçè-
÷åñêèòå õàðàêòåðèñòèêè çà âñåêè áëîê è çà âñÿêà ãîðèâíà êàìïàíèÿ. Âúâ âðúçêà ñ îïðåäå-
ëÿíå íà ñòàòóñà íà åäíà îò âúçìîæíèòå ïðè÷èíè - íèñêî-÷åñòîòíè âèáðàöèè íà âúòðåø-
íî êîðïóñíèòå óñòðîéñòâà (ÂÊÓ) å âúâåäåíà â åêñïëîàòàöèÿ àïàðàòóðà çà êîíòðîë íà ÂÊÓ.
Åêñïåðèìåíòàëíèòå äàííè îò íåéíàòà ðàáîòà ñà ïîëó÷åíè ïðåç IX-òà ãîðèâíà êàìïàíèÿ
íà 6-òè áëîê è X-òà ãîðèâíà êàìïàíèÿ íà 5-òè áëîê.

Ïðè àíàëèçà íà ðåçóëòàòèòå îò ïåðèîäè÷íèòå ïðîâåðêè íà ñèñòåìèòå çà áåçîïàñ-
íîñò íà áëîê 5 ïðåç 2004 ã. ñà ðåãèñòðèðàíè îáùî 41 çàáåëåæêè, ñâúðçàíè ñ ðàçëè÷íè îòê-
ëîíåíèÿ îò èçèñêâàíèÿòà çà ïðîâåæäàíå íà ïðîâåðêèòå, êîèòî ìîæå äà ñå êëàñèôèöèðàò
â ñëåäíèòå ãðóïè:

- Îòêëîíåíèÿ, êîèòî ñå äúëæàò íà ñúùåñòâóâàù äåôåêò â îáîðóäâàíåòî è èçìåð-
âàòåëíàòà òåõíèêà - 17 áðîÿ, êîåòî ïðåäñòàâëÿâà 42% îò îáùèÿ áðîé. Âñè÷êè äåôåêòè ñà
îòñòðàíåíè è å ïðîâåðåíà ðàáîòîñïîñîáíîñòòà íà ñúîòâåòíèòå êîìïîíåíòè; 

- Ïðîïóñêè íà îïåðàòîðèòå ïðè èçïúëíåíèå íà òåñòîâèòå ïðîöåäóðè - 12 áðîÿ, êî-
åòî ïðåäñòàâëÿâà 29% îò îáùèÿ áðîé, è ñå äúëæàò íà ïðîïóñíàòè ñòúïêè îò ïðîöåäó-
ðèòå çà èçïèòàíèå èëè ïðîïóñêè ïðè èçãîòâÿíå íà îò÷åòíèòå äîêóìåíòè çà èçïèòàíèÿ-
òà. Ïðîïóñíàòèòå è íåïðàâèëíî èçâúðøåíè ïðîâåðêè ñà ïîâòîðåíè è å ïðîâåäåí
èíñòðóêòàæ íà îïåðàòèâíèÿ ïåðñîíàë âúâ âðúçêà ñ ïðîïóñêèòå;

- Îòêëîíåíèÿ, ñ íåÿñíè äèðåêòíè ïðè÷èíè - 12, êîåòî ïðåäñòàâëÿâà 29% îò îáùèÿ
áðîé. Òåçè îòêëîíåíèÿ ñå äúëæàò îñíîâíî íà ëèïñà íà ðåãèñòðàöèÿ íà ñúñòîÿíèåòî íà àð-
ìàòóðèòå, êîåòî å ñâúðçàíî ñ îñîáåíîñòèòå ïðè ðåãèñòðàöèÿòà íà ñúáèòèÿòà â íîâà-
òà êîìïþòúðíà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà.

Áðîÿò íà íåïëàíîâèòå ñïèðàíèÿ íà áëîê å ïîêàçàòåë, êîéòî õàðàêòåðèçèðà èíòåíçèâ-
íîñòòà íà ïðåõîäíèòå ïðîöåñè, íàìàëÿâàùè îñòàòú÷íèÿ ðåñóðñ íà îñíîâíîòî îáîðóäâà-
íå. Ïðåç ïîñëåäíèòå ãîäèíè ñå çàáåëÿçâà òåíäåíöèÿ çà íàìàëÿâàíå íà áðîÿ íà íåïëàíîâè-
òå ñïèðàíèÿ. Ïðåç 2004ã. èìà ðåãèñòðèðàíè 3 áðîÿ íåïëàíîâè ñïèðàíèÿ íà áëîê 5. Åäíî îò
ñïèðàíèÿòà å àâòîìàòè÷íî ñúñ çàòâàðÿíå íà ñòîïîðíè êëàïàíè íà ÒÃ-9, ïîðàäè ñðàáîòè-
ëà çàùèòà. Îñòàíàëèòå äâå ñà èçâúðøåíè îò ïåðñîíàëà è ñà çà îòñòðàíÿâàíå íà ïðîïóñ-
êè îò ñ-ìà çà î÷èñòâàíå íà òîïëîíîñèòåëÿ îò I-âè êîíòóð è ïîðàäè íàðóøàâàíå íà ÂÕÐ íà
II-ðè êîíòóð.

Ïîêàçàòåëÿò çà áðîÿ íà çàäåéñòâàíå íà ÀÇ íà ðåàêòîðà õàðàêòåðèçèðà èíòåíçèâ-
íîñòòà íà äîñòèãàíå íà ïðåäåëíèòå ïàðàìåòðè, èçèñêâàùè çàãëóøàâàíå íà ðåàêòîðíàòà
óñòàíîâêà. Ïðåç 2004 ã. íà áëîêîâå 5 è 6 íå å çàäåéñòâàíà àâàðèéíàòà çàùèòà. Íà

ÀßÐ Ãîäèøåí îò÷åò 2004
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Èçïúëíåíèå íà ïðîãðàìè çà ìîäåðíèçàöèÿ

Ïðåç 2004 ã. ñà ðàçðàáîòåíè 190 òåõíè÷åñêè ðåøåíèÿ, îò êîèòî 10 âðåìåííè è 180
ïîñòîÿííè. 77 òåõíè÷åñêè ðåøåíèÿ ñà îöåíåíè êàòî èìàùè îòíîøåíèå êúì
áåçîïàñíîñòòà è ïðåäñåäàòåëÿò íà ÀßÐ å èçäàë ðàçðåøåíèå çà ðåàëèçàöèÿòà èì. 32
òåõíè÷åñêè ðåøåíèÿ ñà ðàçðàáîòåíè â ðåçóëòàò íà íåîáõîäèìîñò îò ðåàëèçèðàíå íà

22.12.2004ã. ñå íàâúðøèõà 8 ãîäèíè áåç ñðàáîòâàíå íà àâàðèéíàòà çàùèòà íà ðåàêòîðà íà
áëîê 6.

Îöåíêàòà íà âîäîõèìè÷íèÿ ðåæèì íà ïàðîãåíåðàòîðèòå å èçâúðøåíà ñúãëàñíî óíèôè-
öèðàíà ìåòîäèêà íà WANO çà èç÷èñëÿâàíå íà ÕÈ. Äàííèòå, êîèòî îïðåäåëÿò õèìè÷åñêèÿ
èíäåêñ ñà îò÷åòåíè çà ïåðèîäà, â êîéòî áëîêîâåòå ñà ðàáîòèëè íà ìîùíîñò. Ñúïîñòàâ-
êàòà íà îïðåäåëåíèòå ïî ìåòîäèêàòà ñðåäíîãîäèøíè ñòîéíîñòè çà ÕÈ - ñúîòâåòíî
0.349 çà 5-òè è 0.231 çà 6-òè áëîê ñ ìàêñèìàëíî äîïóñòèìèòå (ÕÈìàêñ =1.0) ïîêàçâà ðàâíî-
ìåðåí è ïðåöèçíî ïîääúðæàí ÂÕÐ íà ðàáîòíàòà ñðåäà ïî II êîíòóð ïðåç 2004 ã. Ïîñòîÿí-
íèòå ðåçóëòàòè ïî îòíîøåíèå íà õèìè÷íèÿ èíäåêñ ñà ñâúðçàíè ñ âíåäðÿâàíå íà ïðåöèçíè
àâòîìàòè÷íè àíàëèçàòîðè íà ðàçòâîðåí êèñëîðîä ïðåç 1995 ã., ïðèëàãàíå íà íîâà ìåòî-
äèêà çà ðàçøèðåíî êîìïëåêñíî îïðåäåëÿíå íà èíäåêñà îò 1999 ã. è äåéñòâèåòî íà  íîâè
íîðìè ïðåç 2004 ãîäèíà. Îòíîñèòåëíî çàâèøåíèÿò ñðåäíîãîäèøåí ÕÈ íà áëîê 5 çà 2004 ã.
å ñëåäñòâèå îò ñúáèòèåòî ñ íàðóøàâàíå íà ÂÕÐ è óâåëè÷åíèòå ïðîïóñêè êúì îñíîâíèÿ
êîíäåíçàò íà îõëàæäàùà âîäà îò êîíäåíçàòîðèòå.

Îñíîâåí ïîêàçàòåë çà õåðìåòè÷íîñòòà íà îáâèâêèòå íà òîïëîîòäåëÿùèòå åëåìåí-
òè (ÒÎÅ) å íèâîòî íà ñïåöèôè÷íàòà àêòèâíîñò íà òîïëîíîñèòåëÿ íà I-âè êîíòóð ïðè ðà-
áîòåù ðåàêòîð. Êàòî ðåïåðíè ñå èçïîëçâàò ðàäèîíóêëèäèòå íà I131±135 è ñóìà éîä ΣI131±135. Ïðå-
äåëúò çà áåçîïàñíà åêñïëîàòàöèÿ çà ÂÂÅÐ-1000 ïî ñïåöèôè÷íà àêòèâíîñò íà òîïëîíîñèòå-

ëÿ íà I-âè êîíòóð å AI131±135 = 1,85.108 Bq/kg à çà íîðìàëíà åêñïëîàòàöèÿ å AI131±135 = 3,7.107 Bq/kg.
Åæåìåñå÷íî ñå èç÷èñëÿâà, ïî óòâúðäåíà ìåòîäèêà, ñïåöèôè÷åí ïîêàçàòåë çà áåçîïàñíîñò
– ÍßÃ (íàäåæäíîñò  íà ÿäðåíîòî ãîðèâî), êîéòî å ÷àñò îò ñòðàòåãè÷åñêè ïîêàçàòåë çà çà-
ùèòà â äúëáî÷èíà. Ñòîéíîñòèòå íà ïîêàçàòåëÿ çà 2004 ã. ñà ïîä ñðåäíèòå çà ïðåäõîäíè
ãîäèíè. 

Çà îöåíêà õåðìåòè÷íîñòòà íà I-âè êîíòóð ïî îòíîøåíèå íà  âúçìîæíè ïðîòå÷êè îò
ïúðâè êúì âòîðè êîíòóð ñå èçâúðøâà êîíòðîë íà ñïåöèôè÷íàòà àêòèâíîñò íà ïðîäóâú÷-
íàòà âîäà íà ïàðîãåíåðàòîðèòå. Êàòî ðåïåðè ñå ïîëçâàò ðàäèîíóêëèäèòå I-131, K-42 è Na-
24. Ãàìà-ñïåêòðîìåòðè÷íî ñå îïðåäåëÿ ñïåöèôè÷íàòà àêòèâíîñò íà ðåïåðíèòå ðàäèî-
íóêëèäè â òîïëîíîñèòåëÿ íà I-âè êîíòóð è ïðîäóâú÷íàòà âîäà íà ïàðîãåíåðàòîðèòå.
Èçâúðøâà ñå ïðåñìÿòàíå çà êîëè÷åñòâåíî îïðåäåëÿíå íà âåëè÷èíàòà íà ïðîòå÷êàòà. Ïðå-
äåëèòå çà áåçîïàñíà åêñïëîàòàöèÿ ñà 5 l/h è ñïåöèôè÷íà àêòèâíîñò ïî I-131 ïî ìàëêà îò

7,4.102 Bq/kg çà îòäåëåí ïàðîãåíåðàòîð. 
Â íà÷àëîòî íà X-òà ãîðèâíà êàìïàíèÿ íà áëîê 5 å ðåãèñòðèðàíî ïîâèøàâàíå íà ñïåöè-

ôè÷íàòà àêòèâíîñò íà êîíòðîëèðàíèòå ðàäèîíóêëèäè â 4-òè ïàðîãåíåðàòîð. Ðåãèñòðè-
ðàíèÿò ïðîïóñê å â ïîðÿäúêà îò 0.050 l/h ïî ñïåöèôè÷íà àêòèâíîñò íà Ê-42. Íå å äîñòèã-
íàò êðèòåðèÿ 0.500 l/h çà ó÷åñòåí êîíòðîë èëè íà ïðåäåëà çà áåçîïàñíà åêñïëîàòàöèÿ.
Êîíñòàòèðàíî å, ÷å íÿìà ðàçâèòèå íà äåôåêòà. Îò íà÷àëîòî íà XI-òà êàìïàíèÿ íå ñå ðå-
ãèñòðèðà ïðîòå÷êà â íèòî åäèí ïàðîãåíåðàòîð. 

Íà áëîê 6 íå å ðåãèñòðèðàíî ïîâèøàâàíå íà ñïåöèôè÷íàòà àêòèâíîñò íà êîíòðîëèðà-
íèòå ðàäèîíóêëèäè. 

Êîíòðîëúò íà íàïðåãíàòî-äåôîðìèðàíîòî ñúñòîÿíèå  íà çàùèòíèòå ÷åðóïêè íà 5-òè
è 6-òè áëîê â ïåðèîäà íà åêñïëîàòàöèÿ ñå èçâúðøâà ñúñ ñèñòåìà çà àâòîìàòè÷åí êîíò-
ðîë. Ïîëó÷åíèòå ðåçóëòàòè îò èçâúðøåíèòå èçìåðâàíèÿ è èçïèòàíèÿ íà çàùèòíèòå ÷å-
ðóïêè ïîçâîëÿâàò äà ñå íàïðàâè èçâîäà, ÷å ñúùèòå ìîãàò äà èçïúëíÿò ïðîåêòíîòî ñè
ïðåäíàçíà÷åíèå çà âñè÷êè ïðîåêòíè ðåæèìè, âêëþ÷èòåëíî è ìàêñèìàëíà ïðîåêòíà àâàðèÿ.
Íà 5-òè áëîê å ïîñòèãíàòî å 95.4%, à íà 6-òè áëîê - 92.5% íàïðåãíàòî ñúñòîÿíèå íà çà-
ùèòíàòà ÷åðóïêà ïðè ìèíèìàëíî äîïóñòèìî - 85%.

Ñëåä ãîäèøíèòå ðåìîíòè íà áëîêîâåòå ñà ïðîâåäåíè ôóíêöèîíàëíè èçïèòàíèÿ íà ñèñ-
òåìèòå çà ëîêàëèçèðàíå íà àâàðèèòå. Ñòîéíîñòòà íà èíòåãðàëíàòà ïðîòå÷êà îò õåðìå-
òè÷íèÿ îáåì íà áëîê 5 å 0,239 %/äåí., à íà áëîê 6 - 0,208 %/äåí., êîèòî íå íàäâèøàâàò ïðî-
åêòíèÿò ïðåäåë - 0,3 %/äåí.
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ìåðêè îò ïðîãðàìàòà çà ìîäåðíèçàöèÿ. Êúì êðàÿ íà 2004 ã. îáùîòî èçïúëíåíèå íà
ïðîãðàìàòà å 74%. Îò öåëèÿ ñïèñúê íà ìåðêèòå èçöÿëî ñà ïðèêëþ÷åíè 143. Â
ñúîòâåòñòâèå ñúñ ñðîêîâåòå è óñëîâèÿòà íà ëèöåíçèèòå çà åêñïëîàòàöèÿ íà áëîêîâå 5 è
6 ïðîãðàìàòà ñëåäâà äà áúäå ðåàëèçèðàíà öÿëîñòíî äî êðàÿ íà 2006 ã. Äî êðàÿ íà 2005 ã. ñå
ïëàíèðà çàâúðøâàíå íà äåéíîñòèòå ïî îñíîâíèòå òåõíîëîãè÷íè ñèñòåìè è ïî çàìÿíà íà
åëåêòðè÷åñêîòî è ÊÈÏ îáîðóäâàíå, à ïðåç 2006 ã. å ïëàíèðàíî çàâúðøâàíå íà çàêëþ÷èòåë-
íèòå èçñëåäâàíèÿ, âêëþ÷èòåëíî àêòóàëèçàöèÿ íà ÒÎÁ íà áëîêîâåòå.

Ïî âðåìå íà ãîäèøíèòå ðåìîíòè ïðåç 2004 ã. ñà ðåàëèçèðàíè ñëåäíèòå ìåðêè îò
ïðîãðàìàòà çà ìîäåðíèçàöèÿ:

- Ïîäìÿíà íà äàò÷èöè òèï "Ñàïôèð";
- Çàìÿíà íà êîìïëåêñà "Òèòàí";
- Çàìÿíà íà ñèñòåìè "Õèíäóêóø" è ÑÌ-2Ì;
- Ïîäìÿíà íà òîïëîèçîëàöèÿòà íà îáîðóäâàíåòî è òðúáîïðîâîäèòå â õåðìî-

çîíàòà;
- Ïîäîáðÿâàíå íà íàäåæäíîñòòà íà ïðåäïàçíèòå êëàïàíè íà ïàðîãåíåðàòîðèòå;
- Âúâåæäàíå íà ñèñòåìà çà áúðçî îòêðèâàíå è ëîêàëèçèðàíå íà ïðîòå÷êèòå îò I-âè

êîíòóð;
- Ïîäîáðÿâàíå íà íàäåæäíîñòòà íà ðåëåéíèòå çàùèòè è àâòîìàòèêàòà íà ãëàâíà

åëåêòðè÷åñêà ñõåìà;
- Ïîäîáðÿâàíå íà íàäåæäíîñòòà íà ïðåêúñâà÷èòå 6 êV;
- Îãðàíè÷àâàíå íà ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà ïîæàðà ïðåç âåíòèëàöèîííèòå êàíàëè;
- Îñèãóðÿâàíå íà íåïðåêúñíàò êîíòðîë íà ñòàòîðíèòå íàìîòêè íà 6 kV

åëåêòðîäâèãàòåëè íà ïîìïè ïî âðåìå íà ðåçåðâ;
- Ïîäìÿíà íà ïðåêúñâà÷ ÊÀÃ-24;
- Ïîäîáðÿâàíå íàäåæäíîñòòà íà âúçáóæäàíåòî íà  ãåíåðàòîðà;
- Èíñòàëèðàíå ïî åäèí äîïúëíèòåëåí ÄÃ íà áëîê çà îáùîáëî÷íè êîíñóìàòîðè;
- Çàìÿíà íà òðúáíèòå ñíîïîâå íà êîíäåíçàòîðèòå íà òóðáèíàòà ñ òðúáè îò

íåðúæäàåìà ñòîìàíà;
- Âíåäðÿâàíå èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà çà ïîääúðæàíå íà ÂÕÐ âúâ II êîíòóð. 
Âúâåäåíè ñà â äåéñòâèå äèàãíîñòè÷íè êîìïþòúðíè ñèñòåìè, êîèòî ïðåäîñòàâÿò íà

îïåðàòîðèòå èíôîðìàöèÿ çà ñúñòîÿíèåòî íà ñèñòåìèòå è êîìïîíåíòèòå íà I êîíòóð,
âúç îñíîâà íà êîÿòî ìîãàò äà áúäàò âçåìàíè ñâîåâðåìåííè è ïðàâèëíè ðåøåíèÿ îòíîñíî
äîïóñòèìîòî åêñïëîàòàöèîííîòî ñúñòîÿíèå íà áëîêîâåòå. 

Íîâèòå åëåêòðè÷åñêè ñèñòåìè è êîìïîíåíòè, êîèòî ñà ìîíòèðàíè è âúâåäåíè â
ðàáîòà, ñúîòâåòñòâàò íà ìåæäóíàðîäíèòå ñòàíäàðòè è ïðàêòèêè è ñå îñíîâàâàò íà

ñúâðåìåííè, âèñîêîêà÷åñòâåíè
òåõíîëîãèè, âå÷å âíåäðåíè íà
äðóãè ÀÅÖ.

Âñè÷êè ìåðêè îò ïðîãðàìàòà
çà ìîäåðíèçàöèÿ, ñâúðçàíè ñ áåçî-
ïàñíîñòòà, ñå èçïúëíÿâàò ñàìî
ñëåä èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå îò
ÀßÐ, âúç îñíîâà íà äåòàéëíà
îöåíêà íà áåçîïàñíîñòòà íà ìî-
äèôèêàöèÿòà è ïðåäñòàâÿíå íà
òåõíè÷åñêî ðåøåíèå çà èçïúëíå-
íèåòî è. Çà îáîñíîâàâàíå íà áå-
çîïàñíîñòòà ÀßÐ îöåíÿâà ïðåäñ-
òàâåíàòà äîêóìåíòàöèÿ, èçïîëç-
âàíåòî íà íàøè è ÷óæäè ñòàí-
äàðòè è ñïàçâàíåòî íà èçèñêâà-
íèÿòà íà ÀßÐ.

ÀßÐ Ãîäèøåí îò÷åò 2004
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ÐÅÃÓËÈÐÀÙÈ ÈÍÑÏÅÊÖÈÈ
Общата цел на регулиращите инспекции и прилагането на принудителни мерки е

да се осигури изпълнение на всички дейности от оператора по безопасен начин и в
съответствие с изискванията, нормите и правилата за ядрена безопасност и
радиационна защита. За изпълнение на тази цел, в годишния план на АЯР се включват
областите на регулиращ контрол, произтичащи от ЗБИЯЕ и условията на действащите
лицензии и разрешения. При планиране на инспекционните дейности се отчитат
експлоатационните състояния на ядрените съоръжения, резултатите от предишния
контрол и планираните модификации, т.е. осигурява се обвързване с планираните
дейности на операторите.

АЯР отделя приоритетно внимание на регулиращите инспекции в своята дейност.
Разбирането е, че за действителното провеждане на инспекциите трябва да е
посветено около 20-25% от времето на инспекторите от централното управление на
АЯР, отговорни за контрола на съответното ядрено съоръжение. Контролът на
текущите проблеми на безопасността, на пределите и условията за безопасна
експлоатация, състоянието на системите, важни за безопасността и поддържането на
експлоатационния ред в помещенията се обхваща от ежедневните (рутинни) проверки
на отдела за оперативен контрол на площадката. Текущото състояние на АЕЦ се
докладва и разглежда ежедневно на ниво зам. председател на АЯР, с участието на
специалисти от главна дирекция "Регулиране безопасността на ядрени съоръжения". При
наличие на проблеми от особено важно значение, се осъществяват системни (ежедневни)
контакти с лицензиантите и титулярите на разрешения от АЕЦ, при които въпросите
се обсъждат в открит диалог. Обсъжданията се извършват в оперативен порядък, както
на площадката на АЕЦ, така и в АЯР по инициатива на една от двете страни.

При разработването на годишния план за инспекционната дейност, стремежът е
всяка тематична област на надзор да бъде проверявана поне веднъж на две години. В
същото време, при планиране на тематичните инспекции се вземат предвид статуса на
решаване на изявените от предишни инспекции проблеми, настъпилите промени
вследствие на въвеждането в действие на нови нормативни документи по безопасност
или намеренията на експлоатиращата организация. С тематичните инспекции се
изяснява състоянието на определената тематична област на надзор по отношение на
създадената организация, разработените вътрешни документи и тяхното прилагане,
осигуряването на дейността с материални и човешки ресурси, документирането на
резултатите и оценката на ефективността на изпълняваните дейности. При
установяване на недостатъци в няколко тематични области на надзор се провежда
комплексна проверка с цел определяне на взаимните връзки между отделните проблеми.

Изпълнението на комплексни (общи) инспекции за установяване готовността на
блоковете за пуск и експлоатация след планов годишен ремонт е едно от условията на
издадените лицензии за експлоатация. При тях се проверява:

- изпълнението на ремонтната програма;
- резултатите от неразрушаващия контрол на метала и от функционалните изпи-

тания на системите, важни за
безопасността;

- изпълнението на пред-
видените мерки за повишаване
на безопасността;

- изпълнението на кори-
гиращи мерки от случили се екс-
плоатационни събития и об-
ратна връзка от анализа на
експлоатационния опит;

- безопасното зареждане
на активната зона;

- състоянието на кон-
струкциите, системите и ком-
понентите, важни за безопас-
ността и експлоатационния
ред в помещенията. 
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В съответствие с плана през 2004 г. са изпълнени 10 регулиращи инспекции на
блокове 1 до 6 на АЕЦ "Козлодуй". Тематиката, изразходваните ресурси и броя на
направените предписания са показани в таблицата.

ÀßÐ Ãîäèøåí îò÷åò 2004

По-долу са коментирани резултатите от някои от посочените тематични
инспекции.

Издаването на лицензия за експлоатация на блокове 1 и 2 в състояние "Е", с
отработило ядрено гориво, съхранявано в приреакторния басейн, е предшествано от
регулираща инспекция, при която са оценени следните въпроси:

- състояние на блоковете и  БОК 1,2;
- условия за съхранение на ОЯГ- контрол на ниво, температура, мощност на дозата,

водохимичен режим;
- физическа защита и транспорт на ОЯГ - процедури, маршрути, състояние на

презареждащата машина, аварийни инструкции и действия, картограми за разположение
на ОЯГ;

- изпълнение на условия от предишни разрешения за съхранение на ОЯГ в БОК;
- организация на експлоатацията в състояние "Е";
- изпълнение на мерки и програми за поддържане на безопасността на ОЯГ;
- поддържане на оборудването, системите и компонентите за продължително

съхранение на ОЯГ;
- радиационна защита и изпълнение на мерките по извеждане от експлоатация;
- състояние на оперативната документацията и експлоатационния ред.
Като специфично условие в лицензиите е предвидено, до края на 2005 г., горните

стелажи на БОК да бъдат освободени от ОЯГ. За безопасното поддържане на блокове 1 и
2 в състояние "Е" е изискано и разработено специално допълнение към технологичния
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регламент за експлоатация, в съответствие с който се контролират условията на
съхранение на ОЯГ и се проверява готовността на  системите, важни за безопасността.

При регулиращата инспекция на състоянието на управлението на РАО на блокове 1
и 2 са проверени: организационни въпроси, персонал, дейности по минимизиране на РАО,
събиране, сортиране, контрол на движението, съхраняване, предварително преработ-
ване, отчетност на РАО, управление  на документацията, състояние на съоръженията за
управление на РАО и планове за развитие. Констатирани са слабости в организацията на
дейностите, състоянието на системите и съоръженията и оперативния контрол.

Състоянието на ядрената безопасност и радиационна защита в АЕЦ е проверено
от комисия на АЯР в следните тематични области на надзор:

- система за обучение и квалификация на персонала;
- система за ОК - документи, персонал, управление на измененията, работа с

външни организации, доставчици, договори, одити;
- експлоатационни събития - ефективност на коригиращите мерки, свързани с

откази на ел.съоръжения;
- радиационна защита в ППРАО и ХОГ;
- изпълнение на условия на лицензията за експлоатация на ХОГ.
Констатирани са слабости в УТЦ на АЕЦ "Козлодуй" по отношение на

преподавателите и учебния процес. С оглед привеждане на обучението и квалификацията
на персонала в съответствие с изискванията на новите нормативни документи по
безопасност следва да се вземат мерки, които да подобрят ефективността на
дейностите.

В резултат на въвеждането в действие на нови нормативни документи и издава-
нето на лицензии за експлоатация се извършва актуализация на документацията,
обхваната от системата по качество, както и цялата документация в АЕЦ. Разработени
и утвърдени са програми на структурните звена. По време на инспекция са установени
слабости в организацията на контрола на качеството, както и наличие на прекомерно
много по количество и по обем документи по осигуряване на качеството с повтарящи се
изисквания.

От анализа на събитията, свърза-
ни с чести повтарящи се откази на
прекъсвачи Record Plus, са установени
слабости, произтичащи от неефекти-
вен контрол при внасяне на изменения
в проекта и слабости в управление на
конфигурацията.

От комисията на АЯР е конста-
тирано, че много от условията на ли-
цензиите за експлоатация на ХОГ и на
отделните енергийни блокове не се
разбират правилно от персонала на
АЕЦ "Козлодуй". По тази причина, сро-
кът на изпълнение на няколко условия на
лицензията за експлоатация на ХОГ мо-
же да бъде забавен. Установена е необ-
ходимост от внасяне на изменения в
годишния график за ППР, в който тряб-
ва да се ревизират обемите и често-
тата на ремонтните и профилактич-
ните дейности на системите и компо-
нентите, изпълняващи функции на бе-
зопасност.
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Поддържане на защитата в дълбочина, работоспособността на физическите
бариери и готовността на всички нива на защита, са едни от основните фактори,
определящи безопасното състояние на ядрената централа. Откриването на скритите
слабости с анализа на събитията, прилагането на ефективни програми и по-строги
критерии за контрол, непрекъснатото подобряване на квалификацията на персонала и
качеството на работните документи са сред използваните средства за поддържане на
безопасността. 

През последните години броят на докладваните събития и отклонения се запазва
на относително високо ниво, което се дължи както на разширяване на критериите за
докладване, така и на осъзнатата от персонала значимост на дейностите по анализ на
събитията и обратната връзка от експлоатационния опит. Наредбата за условията и
реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и
обекти с източници на йонизиращи лъчения поставя по-строги изисквания, както към
събитията, подлежащи на докладване в агенцията и представяните за тях анализи и
доклади, така и цялостно към системата за обратна връзка от собствения и
международния опит. 

Данните за броя на събитията трябва да се разглеждат съвместно с тежестта на
събитията, т.е. оценката им по Международната скалата на ядрените събития INES.
През 2004 г. броят на събитията докладвани в АЯР е 74. От тях 17 са "извън" скалата, 56
са от ниво "нула" и едно събитие е от ниво "1". Допълнително са докладвани и 14 събития,
нямащи отношение към безопасността. 

Анализът на събитията и отклоненията показва, че е необходимо да се повиши
ефективността на превантивните действия на подразделения с контролни функции -
пренасочване на опитни специалисти в контролните звена, засилено наблюдение на
процесите и дейностите, привеждане на документите с изискванията на новите
наредби на АЯР, ангажиране на ръководния персонал с подобряване на системата за
обучение на персонала.

В частта на електрооборудването са констатирани слабости в управлението на
проекта и управлението на конфигурацията. Повечето събития са по причина на откази
в новомонтирани системи, които в много от случаите се явяват единични или за
откриването им е необходима специализирана помощ от производителя или от
инженерингови организации. В резултат на анализите са предприети адекватни мерки за
откриване на причината за отказите. 

ÀÍÀËÈÇ ÍÀ ÑÚÁÈÒÈß È ÈÇÏÚËÍÅÍÈÅ ÍÀ
ÊÎÐÈÃÈÐÀÙÈ ÌÅÐÊÈ
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Анализите на събития с повторение на човешка грешка показват, че не се прилага
в достатъчна степен систематичния подход за обучение на персонала. Неточностите
в инструкциите, процедурите и ремонтните технологии са способстващи фактори за
възникването на отказите в оборудването или допускането на грешки от персонала. 

Добра практика е прилагането на обратна връзка от чуждестранния експлоатаци-
онен опит. АЯР активно използва базата данни на МААЕ - IRS за събития, възникнали в
атомни централи от цял свят. Агенцията поддържа тесни двустранни отношения с ре-
гулиращите органи на страни, експлоатиращи реактори тип ВВЕР. Периодично до АЕЦ
"Козлодуй" се изпращат
анализи на събития от
международния опит, ко-
ригиращите мерки и изво-
дите,  които биха имали
благоприятно влияние
върху подобряването на
безопасността на цент-
ралата.

Агенцията за ядре-
но регулиране ръководи и
е домакин на срещите на
работната група за об-
ратна връзка от експлоа-
тационния опит към Фо-
рума на регулиращите ор-
гани на страните, експло-
атиращи реактори тип
ВВЕР.
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АЯР осъществява постоянен контрол за състоянието на радиационната защита в
ядрените енергийни блокове на АЕЦ "Козлодуй" и за радиационната обстановка на
промишлената площадка, в санитарно-защитната и наблюдаваната зона около
централата. Програмите за проверка, отнасящи се до радиационната защита в АЕЦ
"Козлодуй" включват:

- техническо състояние на системите и оборудването за радиационен и
дозиметричен контрол;

- оценка на радиационната обстановка;
- професионално облъчване на персонала;
- радиоактивни изхвърляния, мониторинг на околната среда и  дозово натоварване

на населението.

В ЗСР се осъществява непрекъснат контрол на радиационната обстановка чрез
щатните автоматизирани информационни системи за дистанционно измерване на
мощността на дозата, специфичната обемна активност на въздуха в производствени-
те помещения и на водата в технологичните контури. 

Резултатите от проведения радиационен контрол в ЗСР през 2004 г. показват, че в
обслужваните и полу-обслужваните
помещения мощността на еквива-
лентната доза, повърхностното бета-
замърсяване и концентрацията на бета-
активни аерозоли във въздуха не
превишават допустимите стойности,
определени в съответствие с наредба-
та за ОНРЗ. Защитните радиационни
бариери са функционирали нормално и са
осигурили ефективна защита на пер-
сонала. По време на ремонтни дейности
са предприемани своевременни мерки за
локализиране на замърсени участъци,
провеждане на дезактивация, поставяне
на дистанциращи ограждения и марки-
ровка, осъществяване на допълнителен
радиационен контрол. За всяка ремонт-
на кампания на реактор е изготвяна
програма за радиационна защита и прог-
нозен дозов бюджет.

Колективната доза от външно и вътрешно облъчване на 5235 контролирани лица
в АЕЦ "Козлодуй" през 2004 г. е 4198.96 man.mSv. За персонала на ЕП-1 и ЕП-2 колективната
ефективна доза е 39% от общата, за персонала от други структурни звена - 5%, за
персонала на Управление "РАО и ОЯГ" - 2% и за външните организации - 54%. Колективната
доза от вътрешно облъчване е 1.4% от колективната ефективна доза на контролира-
ните лица в АЕЦ "Козлодуй".

Средната индивидуална ефективна доза през 2004 г. е 0.80 mSv. За персонала на ЕП-
1 тя е 0.92 mSv, за персонала на ЕП-2 - 0.72 mSv, на други структурни звена на АЕЦ "Козлодуй"
- 0.22 mSv и за външни организации - 1.08 mSv. 

Максималната индивидуална доза за 2004 г. е 19.93 mSv на контролирано лице

ÀßÐ Ãîäèøåí îò÷åò 2004
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от външна организация, работило в ЗСР-1 и ЗСР-2, което представлява около 40% от
определената в наредбата за ОНРЗ граница за професионално облъчване.

Колективната ефективна доза в АЕЦ "Козлодуй" през 2004 г. е по-висока от
предходната година, което се дължи на проведените продължителни планови годишни
ремонти и модернизация на пети и шести енергоблокове. 

Фигурата показва стойностите на колективната доза през последните 10 години.
През 1999 г., 2002 г. и 2003 г. плановите годишни ремонти са с един по-малко от
останалите години, което обяснява по-ниските стойности. 

Нормализирана към броя експлоатирани реактори, колективната доза през 2004 г.
за АЕЦ "Козлодуй" е 0.71 man.Sv/реактор, т.е. равна на осреднената стойност на
показателя за 255 реактори тип PWR през 2003 г. 0.71 man.Sv/реактор, по данни от доклада
"WANO'2003 Performance Indicators" .

Позицията на АЯР е, че е налице устойчива тенденция за намаляване на
професионалното облъчване на работещите в АЕЦ "Козлодуй". Тази позиция се
потвърждава от фактите, че:

- През последните осем години в АЕЦ "Козлодуй" няма регистрирана индивидуална
ефективна доза, превишаваща границата за професионално облъчване 50 mSv, съгласно
наредбата за ОНРЗ;

- През последните шест години няма регистриран случай на превишена граница за
професионално облъчване за пет последователни години 100 mSv, съгласно наредбата за
ОНРЗ;

- През последните четири години в АЕЦ "Козлодуй" няма регистрирано  превишение
на контролното ниво 20 mSv, съгласно наредба 40 на МЗ за индивидуалния дозиметричен
контрол.

През 2004 г. от вентилационните тръби на АЕЦ "Козлодуй" в атмосферата са
освободени  70.9 TBq радиоактивни благородни газове, 1.31 GBq йод-131 и 105 MBq
дългоживеещи аерозоли. Тези стойности са съответно 0.28%, 0.26% и 0.015% от
лимитите, определени в технологичните регламенти.

Общата активност на освободените през годината в р. Дунав дебалансни и от-

ÐÀÄÈÎÀÊÒÈÂÍÈ ÈÇÕÂÚÐËßÍÈß, ÄÎÇÎÂÎ ÍÀÒÎÂÀÐÂÀÍÅ ÍÀ
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падни води е 1.23 GBq, а на три-
тия 13.1 TBq - съответно 0.17% и
7.1% от лимитите.

Максималната стойност
на индивидуалната ефективна го-
дишна доза за населението в след-
ствие на газообразните изхвърля-
ния от АЕЦ "Козлодуй" през 2004 г

е оценена на 6,53.10-8 Sv/a. Тази
стойност е пренебрежимо малкa
и възлиза на 0.03% от дозовата
квота и под 0.003% от фоновото
облъчване на българското населе-
ние.

Според направените оцен-
ки, получените дози от население-
то от течните изхвърляния също

са много ниски - до 2,5.10-6 Sv/a за
критичната група от население-
то.

Районът около АЕЦ "Козло-
дуй" е обект на подробни и систе-
матични изследвания от пуска на

централата до сега. Мониторингът, който осъществява операторът, обхваща граници-
те на 100 км зона на АЕЦ "Козлодуй". В съответствие с програмата за радиационен мони-
торинг ежегодно се анализират над 2000 проби и провеждат над 4000 гама-спектромет-
рични, течносцинтилационни и др. измервания на тези проби.

Паралелни програми за радиационен мониторинг в района на АЕЦ "Козлодуй" се
изпълняват и от МОСВ и МЗ.

Данните от контрола на околната среда през 2004 г. (в това число от анализите
на атмосферен въздух, питейни, повърхностни и подземни води, почви, храни и др.) са в
границите на нормалните стойности, характерни за Република България. Сравнението на
резултатите от 2004 г. с тези от минали години и от предексплоатационния период
1972-1974 г. не показва настъпили неблагоприятни тенденции и промени в радиационната
обстановка.

Независимо от постигнатите добри резултати в областта на радиационната
защита, считаме за необходимо по-нататъшното утвърждаване на добрите практики в
прилагане на принципа ALARA и  на прегледите за самооценка на звената, отговарящи за
радиационната защита в АЕЦ.

ÀßÐ Ãîäèøåí îò÷åò 2004
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Хранилището за отработено ядрено гориво (ОЯГ) е предназначено за дълговре-
менно съхранение на отработено ядрено гориво от реактори тип ВВЕР-440 и ВВЕР-1000.

Отработеното ядрено гориво се съхранява в басейните на хранилището в
химически обезсолена вода.

В басейните на ХОГ се съхранява ОЯГ, разположено в 130 чохли от ВВЕР-440 и 14 - от
ВВЕР-1000. За поддържане херметичността на касетите и на басейните за съхраняване на
ОЯГ се спазва строг водо-химичен режим. Качеството на поддържания водо-химичен
режим се оценява с т.н. химически индекс, който дава отношението на фактическите
стойности за pH, електропроводност и съдържание на примеси към стойностите,
определени от съответните предели за нормална експлоатация. В приложената по-долу
фигура са показани средномесечните стойности на химическия индекс по pH,
електропроводност и съдържание на хлорни йони, които са по-ниски от установената
граница 1,0.

Контролът на състоянието и работоспособността на конструкциите, системите
и компонентите, важни за безопасността, се извършват в съответствие с установени
процедури. През 2004 г. няма регистрирани събития, възникнали в резултат на откази в
съоръженията за съхранение на ОЯГ, транспортно-технологичното оборудване и
човешки грешки. Планираните ремонтни дейности са извършени в пълен обем, с което е
осигурена необходимата работоспособност на съоръженията.

През юни 2004 г., след извършване на преглед и оценка на представената
документация, от  председателя на АЯР е издадена 10-годишна лицензия за експлоатация
на ХОГ с увеличен капацитет на съхраняваното отработено ядрено гориво. В лицензията
са определени основните изисквания за осъществяване на дейностите по
експлоатацията на ХОГ, квалификацията на персонала, осигуряване на радиационна и
физическа защита, отчитане и контрол на ядрения материал, радиоактивните
материали и радиоактивните отпадъци, както и условията и реда за предоставяне на
периодична информация. В издадената лицензия са включени и специфични условия с
конкретни срокове за изпълнение, като:

- разработване на програма за дългосрочно надеждно обезпечаване с охлаждаща
вода, химически обезсолена вода, реагенти, електрозахранване и приемане на РАО след
извеждане от експлоатация на блокове 3 и 4 на АЕЦ "Козлодуй";

ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÇÀ ÎÒÐÀÁÎÒÅÍÎ ßÄÐÅÍÎ ÃÎÐÈÂÎ
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- разработване на дългосрочна програма за извозване на ОЯГ;
- разработване и изпълнение на програма за извършване на съответните

изменения в системата за физическа защита с отчитане извеждането от експлоатация
на блокове 1 до 4 на АЕЦ "Козлодуй";

- разработване на план за управление на стареенето на конструкции, системи и
компоненти;

- оценка на остатъчния ресурс на конструкциите, системите и компонентите,
които не подлежат на възстановяване.

В изпълнение на условия-
та на лицензията, експлоати-
ращата организация предста-
вя в АЯР ежемесечни отчети,
съдържащи конкретни показа-
тели, които служат за оценка
на експлоатационното състоя-
ние и изпълнението на изисква-
нията по безопасност. Извър-
шената от АЯР оценка за 2004
показва, че експлоатацията на
ХОГ се осъществява в съотве-
тствие с технологичния регла-
мент и действащите инструк-
ции за експлоатация, както и в
съответствие с условията на
издадената лицензия за експло-
атация.

ÀßÐ Ãîäèøåí îò÷åò 2004
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С решение на Министерския съвет № 332 от 17.05.1999 г. експлоатацията на ИРТ-
2000 е прекратена окончателно. Въз основа на подробен технико-икономически анализ на
необходимостта от изследователски реактор за учебни и научни цели, Министерският
съвет взема решение № 552 от 06.07.2001 г. за реконструкция на ИРТ-2000 в реактор с
малка мощност - 200 kW.

В изпълнение на условията на издаденото от АЯР разрешение за проектиране на
изследователски реактор на малка мощност, през 2004 г. от ИЯИЯЕ-БАН е представен
проекта за реконструкция на изследователския реактор. В процеса на оценка на
представената документация е поискана допълнителна информация и документи,
относно конфигурацията на активната зона и отчета за анализ на безопасността. При
оценката на проекта АЯР е използвал и помощта на външни експерти (Serco Assurance -
Англия, Институт по енергетика - България). В резултат на това е изготвена експертиза,
съдържаща конкретни препоръки, която е предоставена на ИЯИЯЕ-БАН за отчитане при
подготовка на изисканите допълнителни документи. Лицензионният процес продължава,
като следваща стъпка е одобряване на проекта, след представяне на необходимата
документация.

На площадката на ИРТ-
2000 в специален басейн (шах-
тохранилище) се съхранява в
химически обезсолена вода от-
работеното ядрено гориво. За
извършване на дейностите по
съхраняването му, основните
системи на ИРТ-2000, като сис-
темата за дозиметричен кон-
трол, системата за вентили-
ране, очистване и контрол на
въздуха в работните помеще-
ния на ИРТ-2000, както и систе-
мата за поддържане на водо-
химичен режим се поддържат
в работоспособно състояние,
в съответствие с експлоата-
ционните инструкции. Планово-предупредителните прегледи и ремонти се извършват
съгласно утвърдени програми и план-графици.

За повишаване безопасността при съхранение на ОЯГ и ограничаване скоростта на
корозия на обвивката на горивото допълнително е монтирана система, осигуряваща
циркулация и очистване на водата от хранилището за ОЯГ. Водата в хранилището се
контролира чрез провеждане на месечни радио-химични анализи. Резултатите от тези
анализи показват ниски специфична активност на Cs-137, Co-60 и другите характерни
радионуклиди и ниска обща бета активност. В добро експлоатационно състояние се
поддържа и системата за събиране и съхраняване на ниско-активни води, като около
двата съда за дълговременно съхранение са изградени пробоотборни канали и са
монтирани пиезо-метрични датчици за мониторинг на дренажните води.

Дозовото натоварване на персонала се контролира съгласно изискванията на
нормативната база, като средните годишни дози, получени от персонала, са значително
по-ниски от границата, определена в наредбата за ОНРЗ. Това е резултат от добрата
организация на работа и изпълнението на програмата за радиационна защита.

ÈÇÑËÅÄÎÂÀÒÅËÑÊÈ ÐÅÀÊÒÎÐ ÈÐÒ-2000

ÅÊÑÏËÎÀÒÀÖÈÎÍÍÎ ÑÚÑÒÎßÍÈÅ È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒ

ËÈÖÅÍÇÈÈ È ÐÀÇÐÅØÅÍÈß
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Радиационният монито-
ринг се извършва периодично в
съответствие с утвърдена
програма, като се контроли-
рат активността на освобож-
давания в атмосферата въздух
и повърхностните и подземни-
те води и почви. Извършва се и
оценка на въздействието вър-
ху растителността. Стойнос-
тите за общата бета актив-
ност на подпочвените и дре-
нажните води, както и на поч-
вите и растителността, не се
различават от средните за
страната стойности. Измере-
ният радиационен фон в райо-
на на изследователския реак-
тор не се различава от есте-
ствения за гр. София и Софийс-
ка област.

ÀßÐ Ãîäèøåí îò÷åò 2004

ÐÀÄÈÀÖÈÎÍÅÍ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ ÍÀ ÎÊÎËÍÀÒÀ ÑÐÅÄÀ



27

Постоянното хранилище за радиоактивни отпадъци (ПХРАО) Нови хан е изградено
през 60-те години на миналия век за дълговременно съхраняване на радиоактивни отпадъ-
ци (РАО), получени в резултат на използването на източници на йонизиращи лъчения
(ИЙЛ) за стопански, научни и медицински цели. През 1994 г. с предписание на Инспекцията
по безопасно използване на атомната енергия (ИБИАЕ) е преустановена експлоатацията
на хранилището, с цел привеж-
дането му в съответствие
със съвременните изисквания
за безопасност. В периода
след 1997 г. са осъществени
дейности по реконструкция и
модернизация на хранилище-
то. През 2000 г. ИБИАЕ разре-
шава приемането на РАО за
временно съхранение в новои-
зградени хранилищни едини-
ци. 

През 2004 г. в ПХРАО не
са констатирани отклонения
от нормалната експлоатация
и аварийни събития.

Повишаването на безопасността на ПХРАО Нови хан започва през 1997 г. с
разработването на програма за реконструкция и модернизация на хранилището.
Програмата е подкрепена от МААЕ с финансиране на технически проект "Повишаване
безопасността на ПХРАО Нови хан". В резултат на изпълнението на програмите за
повишаване на безопасността, физическата защита и пожарната безопасност са
приведени в съответствие със съвременните изисквания. Извършени са подобрения по
съоръженията за дълговременно съхранение, инфраструктурата, системата за
мониторинг на площадката и околната среда.

През 2004 г. е завършено строителството на пункт за дезактивация на
транспортни средства, усъвършенствана е системата за радиационен контрол и
радиационна защита и са реализирани подобрения по инфраструктура на площадката.

ПХРАО Нови хан се експлоатира в съответствие с издадено от АЯР през 2003 г.
разрешение за съхранение на РАО в хранилището. Стриктното спазване на условията на
разрешението се гарантира от ефективен контрол от страна на АЯР върху приемането
на отпадъци, радиационната обстановка на площадката и експлоатационното
състояние на хранилището.

През юни 2004 г. от Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" е подадено
заявление за издаване на лицензия за експлоатация на ПХРАО. Подадените документи са в
процес на оценка от инспекторите на АЯР.

В съответствие с плана за инспекционната дейност на АЯР, през 2004 г. е
извършена комплексна проверка на организацията и изпълнението на дейностите по
реконструкция и подготовка за лицензиране на ПХРАО Нови хан. На тази база е издаден
констативен протокол, съдържащ препоръки за привеждане на ПХРАО в съответствие с
новата нормативна база и изискванията за лицензиране като ядрено съоръжение.

ÏÎÑÒÎßÍÍÎ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÇÀ ÐÀÄÈÎÀÊÒÈÂÍÈ
ÎÒÏÀÄÚÖÈ ÍÎÂÈ ÕÀÍ

ÅÊÑÏËÎÀÒÀÖÈÎÍÍÎ ÑÚÑÒÎßÍÈÅ

ÌÅÐÊÈ ÇÀ ÏÎÂÈØÀÂÀÍÅ ÍÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÒÀ

ÐÅÃÓËÈÐÀÙ ÊÎÍÒÐÎË
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На площадката и в окол-
ната среда на ПХРАО Нови хан
се осъществява системати-
чен радиационен мониторинг
по специална програма, чието
изпълнение е обект на конт-
рол от компетентните дър-
жавни органи. В рамките на
програмата за мониторинг на
ПХРАО Нови хан ежегодно се
анализират около 100 проби от
околната среда на площадка-
та, радиационно-защитната
и наблюдавана зони. Обект на
контрол са водни, почвени и
растителни проби, хранител-
ни продукти. Пробите се под-

лагат на гама-спектрометричен и течно-сцинтилационен анализ. При всяко измерване се
контролират всички значими техногенни гама-емитери от инвентара на Нови хан.

В почвени и растителни проби, събирани от всички мониторингови точки на пло-
щадката, радиационно-защитната и наблюдавана зона, в т.ч. и от селскостопанските
дворове и обработваеми земи в околността на селата Нови хан, Крушовица и Габра, не са
открити техногенни радионуклиди от инвентара на хранилището. 

През 2004 година са измерени следните концентрации на радионуклиди в проби от
хранителни продукти.

ÀßÐ Ãîäèøåí îò÷åò 2004

ÐÀÄÈÀÖÈÎÍÍÀ ÇÀÙÈÒÀ

Измерените концентрации са многократно по-ниски от разрешените норми и
напълно сравними с данни от предходните години.

Концентрацията на тритий се контролира на различна дълбочина в четири
контролни сондажа, в постоянен водоизточник на площадката на ПХРАО и във води за
питейни и стопански нужди. Приведените по-долу стойности за съдържание на тритий
във води за питейни и селскостопански нужди, измерени през 2004 г., не показват
отклонения в резултат на дейността на хранилището. Резултатите от измерванията
на други характерни за хранилището радионуклиди показват, че не се наблюдава
замърсяване на води за питейни и стопански нужди с радионуклиди от инвентара на
хранилището.
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Резултатите от радиационния мониторинг през целия експлоатационен период на
ПХРАО показват, че радиационният статус на контролираните компоненти на околната
среда (вода, почва, растителни и хранителни продукти, въздух, естествен радиационен
фон) не се е променил в сравнение с периода преди пускането в експлоатация на ПХРАО.
Регистрираните стойности на контролираните радиационни величини за
компонентите на околната среда са значително по-малки от нормативно установените
граници, според българското и европейското законодателство.

В резултат на многогодишните усилия в тази област, понастоящем физическата
защита на ПХРАО Нови хан отговаря на съвременните изисквания за такъв род обекти.
През 2004 г. с финансовата подкрепа на САЩ са реализирани мерки за усъвършенстване на
физическата защита, включващи доставка и монтаж на тежка бариера, засилено видео
наблюдение на площадката и изграждане на естакада за проверка на специализирани
транспортни средства.

ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀ ÇÀÙÈÒÀ

ÎÖÅÍÊÈ ÍÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÒÀ

Резултатите от оценката на експлоатационната безопасност на ПХРАО от 1996 г.
са използвани при дефиниране на мерките за модернизация. Във връзка с предстоящото
лицензиране на обекта се разработва актуализирана оценка, отразяваща осъществените
мерки за повишаване на безопасността на хранилището.

В съответствие със съвременните изисквания към съоръжения за погребване на
РАО, са разработени серия от оценки, целящи доказване на безопасността на ПХРАО Нови
хан след неговото затваряне. Оценките показват, че не съществува непосредствен риск
от отрицателно въздействие на съоръжението върху населението и околната среда. На
базата на резултатите от оценките на потенциалното въздействие на съоръжението
в дългосрочен аспект, ще бъде взето решение за бъдещето на съоръженията за
погребване в ПХРАО Нови хан.



30 ÀßÐ Ãîäèøåí îò÷åò 2004

ÍÎÂÀ ßÄÐÅÍÀ ÌÎÙÍÎÑÒ
Лицензирането на нова ядрена мощност е сложен и продължителен процес, поради

изключителната сложност и важност на обществените отношения, които се засягат -
налице е подчертан икономически и екологичен аспект. Развитието на ядрената
енергетика е въпрос на стратегическо решение за всяка държава, доколкото подходът
трябва да е отговорен, с грижа за бъдещите поколения.

Въпреки сложността на процеса на лицензиране като цяло, значително предимство
при изграждането на новата ядрена мощност към момента представлява
обстоятелството, че по предложение на АЯР са приети нови, съвременни наредби, в
условията на хармонизиране на българското законодателство с правото на Европейския
съюз, които дават гаранции за осъществяване на дейността по лицензиране на високо
ниво, отговарящо на международните стандарти.

На заседание в края на м. април 2004 г., от Министерския съвет бе взето "решение
по принцип" за изграждане на АЕЦ на площадка "Белене". 

Процесът на лицензиране започна в края на 2004 г. с издаването от председателя
на Агенцията за ядрено регулиране на разрешение за определяне на местоположението (из-
бор на площадка) на ядрено
съоръжение - нова ядрена
централа. Издаването на
разрешението се основава
на писменото заявление от
юни 2004 г. и на пълнотата и
достатъчността на съпро-
вождащите го документи,
прегледани и оценени от екс-
перти на АЯР. Титуляр на раз-
решението е НЕК ЕАД.

Процесът на лицензи-
ране ще продължи с одобря-
ване на избраната площадка
за изграждане на ядрена
централа и разрешение за
проектиране. 
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ÐÀÄÈÀÖÈÎÍÍÀ ÇÀÙÈÒÀ Â ÎÁÅÊÒÈ Ñ
ÈÇÒÎ×ÍÈÖÈ ÍÀ ÉÎÍÈÇÈÐÀÙÈ ËÚ×ÅÍÈß (ÈÉË)

Съгласно ЗБИЯЕ, държавното регулиране на безопасното използване на радиоактив-
ни източници (закрити и открити) и генератори на йонизиращи лъчения, както и държав-
ното регулиране на безопасното управление на РАО, генерирани в обектите с ИЙЛ, се осъ-
ществява от АЯР чрез дирекция "Радиационна защита и аварийна готовност" (РЗАГ). Съг-
ласно Устройствения правилник на АЯР, дирекция "РЗАГ" осъществява главно три вида
дейности:

- лицензионна и разрешителна дейност при използване, съхраняване, производство,
внос/износ и транспортиране на  ИЙЛ, строителство и извеждане от експлоатация на
обекти с ИЙЛ;

- инспекционна дейност в обекти с ИЙЛ и контрол за спазване на  нормативните
изисквания за радиационна защита, включително контрол за изпълнение на  условията,
при които са издадени съответните лицензии и разрешения за обекти и дейности с ИЙЛ; 

- дейности по контрола и поддържането на аварийна готовност и аварийно реа-
гиране в случай на инциденти или аварии с ИЙЛ в страната.

Общият брой на ИЙЛ, кои-
то са регистрирани и контро-
лирани от АЯР, е 106 836 до
31.12.2004 г. От тях 9465 ИЙЛ се
използват за стопански, меди-
цински, научни и контролни це-
ли в 1534 обекти в страната.
Останалите сa монтирани в
пожароизвестителни датчици,
използвани в 658 обекти. 

Общият брой на регист-
рираните и контролираните
обекти с ИЙЛ в страната е 2192
(промишленост - 533, медицина
- 770, наука - 181, контролни цели
- 708). На фигурата е показано
разпределението на обектите по области на приложение. 

Съгласно ЗБИЯЕ, АЯР издава следните лицензии и разрешения за дейности с ИЙЛ:
- лицензия за използване на ИЙЛ;
- лицензия за производство на ИЙЛ;
- лицензия за работа с ИЙЛ с цел извършване на услуги за други лица;
- лицензия за превоз на радиоактивни вещества; 
- разрешение за строителство на обекти с ИЙЛ, монтаж и предварителни изпита-

ния;
- разрешение за временно

съхраняване на радиоактивни
вещества, получени от дейнос-
ти с ИЙЛ;

- разрешение за еднокра-
тен превоз на радиоактивни
вещества;

- разрешение за внос и из-
нос на ИЙЛ;

- разрешение за извежда-
не от експлоатация на обект с
радиоактивни вещества;

През 2004 г. АЯР издаде
959 лицензии и 1440 разрешения
(от тях 1114 разрешения за внос-
износ) на юридически и физичес-
ки лица за дейности с ИЙЛ. 

През 2004 г. в страната
са внесени 2445 ИЙЛ - главно в
областта на медицината и за



целите на  безразрушителния контрол на метала (гама дефектоскопия). За дълговременно
съхраняване в ПХРАО - Нови Хан са предадени 1316 неизползваеми (отработени) ИЙЛ и 17
712 източници от демонтирани пожароизвестителни датчици. 

Инспекционната дейност на АЯР е ключов елемент на регулиращия контрол, чиято
цел е да се установи на място как се спазват нормативните изисквания за радиационна
защита и условията на издадените лицензии  и разрешения. Приоритетът и честотата
на инспекциите (планови и извънредни) се определят въз основа на степента на риска и
сложността на извършваните дейности в контролираните обекти. Инспекциите се про-
веждат в съответствие с утвърдения от председателя на АЯР годишен план за контрол-
ната дейност. Резултатите от инспекциите се документират по установения в агенци-
ята ред.

През 2004 г. са извършени общо 260 инспекции на обекти с ИЙЛ. Издадени са 24 пред-
писания за отстраняване на констатирани недостатъци в областта на радиационната
защита. В един случай е връчен акт за нарушение. 

АЯР разполага със съвременна радиометрична, дозиметрична и гамаспектромет-
рична апаратура, която се използва от инспекторите при проверките в обекти с ИЙЛ и
при възникнали аварийни ситуации. 

През периода 2003/2004 г. в АЯР е създадена и въведена в действие нова интегри-
рана компютърна информационна система, която включва специализирани модули и
съдържа подробна информация за всички контролирани от АЯР обекти с ИЙЛ, включител-
но данни за лицензиантите и титулярите на разрешения, както и за възникналите ава-
рийни събития и инциденти с ИЙЛ. В съответствие с изискванията на МААЕ и с цел да
се повиши безопасността, защитата и ефективността на контрола при използване и
съхраняване на ИЙЛ, се планира съществуващата база данни да се усъвършенства, създа-

вайки цялостен национален регистър на ИЙЛ.  
През 2004 г. в страницата на АЯР са публикувани в достъпен и удобен за ползване

вид форми-образци на необходимите документи и сведения, които следва да се предста-
вят за издаване на лицензии и разрешения за дейности с ИЙЛ. В страницата се публикува
и информация за възникнали инциденти и събития с ИЙЛ. По този начин АЯР осъществя-
ва един от своите приоритети - политика на пълна прозрачност и откритост в проце-
са на регулиране на безопасното използване на ИЙЛ в Република България.     

32 ÀßÐ Ãîäèøåí îò÷åò 2004
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ßÄÐÅÍ ÌÀÒÅÐÈÀË
България е страна, която не притежава ядрено оръжие и е сключила с Международ-

ната агенция по атомна енергия споразумение за прилагане на системата за гаранции по
Договора за неразпространение на ядреното оръжие (в сила от 29.02.1972 г.). Съгласно Спо-
разумението, България приема спазването на задълженията по Гаранциите към всеки изхо-
ден или специален делящ се материал в своята дейност. 

Контролът върху неразпространение на ядреното оръжие зависи в голяма степен
от ефективната система за отчет на ядрения материал в дадена страна. МААЕ изпъл-
нява този контрол в Република България чрез Агенцията за ядрено регулиране. Ядрените
съоръжения, които се инспектират са: изследователски реактор ИРТ-2000, енергийните
блокове в АЕЦ "Козлодуй" и хранилището за отработено гориво на площадката на АЕЦ
"Козлодуй". През 2004 г. съвместно с инспектори от МААЕ са проведени 12 инспекции по
спазване на гаранциите в АЕЦ "Козлодуй".

Инспекторите от АЯР извършват държавен контрол върху наличността, движени-
ето и отчета на ядрения материал на територията на страната. Председателят на
АЯР издава разрешения за внос и превозване на свежото ядрено гориво за АЕЦ "Козлодуй"
и съответно при извозване на отработено ядрено гориво от страната. През 2004 г. са
издадени 4 разрешения за внос и транспорт на свежо ядрено гориво за ВВЕР-440 и ВВЕР-
1000, 3 разрешения за износ и транспорт на отработено ядрено гориво. 

Във всички ядрени съоръжения наличният ядрен материал съответства по коли-
чество, обогатяване, форма и изотопен състав на инвентарното, според водените от-
четни документи.

През 2004 г. са подготвени и изпратени в МААЕ 29 отчета за инвентарни промени
на ядрения материал (ICR) и 155 отчета за годишна инвентаризация на ядрено гориво (PIL
и MBR) в АЕЦ "Козлодуй". Официалното изявление на МААЕ е, че България е изпълнила изцяло
задълженията си по отчета и контрола на ядрения материал за 2004 г. 

Допълнителният протокол към Споразумението между Република България и МААЕ
за прилагане на гаранциите към Договора за неразпространение на ядреното оръжие е
ратифициран на 10.10.2000 г. В изпълнение на изискванията на Допълнителния протокол,
Република България се задължава да подготвя и представя ежегодно в МААЕ информация,
свързана с дейностите на страната в областта на ядрено-горивния цикъл. 

Отчетът на България по Допълнителния протокол за 2003 г. е изпратен в МААЕ на
14 май 2004 г. и съдържа 11 декларации съгласно изискванията на чл. 2.а. и чл. 2.b. През
отчетната година са изпратени и 3 декларации за износ на специфично оборудване и не-
ядрен материал по чл.2.а (ix)(а) за тримесечните отчетни периоди.

Инспектори на МААЕ, в сътрудничество с инспектори на АЯР, са осъществили три
инспекции - на площадките на АЕЦ "Козлодуй", ИРТ-2000 към ИЯИЯЕ-БАН и завод "Звезда" в
село Елешница. 

В обектите са направени измервания на мощността на дозата, взети са проби и
са направени снимки с цел да се провери дали се извършва недекларирана дейност или има
недеклариран ядрен материал. Направените анализи от проведените инспекции показ-
ват добра организация от страна на ведомствата за осигуряване на двучасов достъп до
обектите на инспекторите на МААЕ и АЯР. Основният извод, направен от инспектори-
те на МААЕ е, че на проверените площадки не се извършват недекларирани дейности и
не се съхранява недеклариран ядрен материал.

ÎÖÅÍÊÈ ÍÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÒÀ È ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÇÀ
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÍÀ ßÃ

ÎÒ×ÅÒÈ ÏÎ ÃÀÐÀÍÖÈÈÒÅ 

ÎÒ×ÅÒÈ ÏÎ ÄÎÏÚËÍÈÒÅËÍÈß ÏÐÎÒÎÊÎË

ÐÅÃÓËÈÐÀÙÈ ÈÍÑÏÅÊÖÈÈ



Република Българя е изградила и поддържа на национално и местно ниво система за
постоянна готовност за действие при авария, което гарантира в максимална степен
защитата на персонала, населението и околната среда при ядрена и радиационна авария. 

В изграждането и поддържането на системата за аварийна готовност активно
участват министерства и ведомства, имащи правомощия и задължения за действие при
кризи, бедствия, авари и катастрофи, като Държавна агенция "Гражданска защита", МВР,
МЗ, МОСВ, НИМХ и др. Готовността за реагиране при авария се поддържа на високо ниво
чрез провеждане на периодични инспекции, курсове за обучение, учения и тренировки,
участие в международни проекти и семинари. 

В съответствие с плана за инспекционната дейност на АЯР, през 2004 г. са
извършени проверки на аварийната готовност в ядрени съоръжения и обекти,
използващи ИЙЛ. Проверявани са вътрешните аварийни планове, провежданите
обучения, учения и тренировки, както и необходимите технически средства за аварийно
реагиране.

През 2004 г. АЯР участва в национални и международни учения, като:
- международно учение под кодовото название "Convex2c", организирано от

Международната агенция по атомна енергия. Целта на учението беше да се провери
системата ENAC за обмен на информация по време на развитието на ядрена или
радиационна авария. В учението взеха участие 41 страни, както и представители на
Европейската Комисия.

- аварийна тренировка в АЕЦ "Козлодуй" с цел повишаване на готовността на
персонала за действие по Аварийния план на АЕЦ "Козлодуй". В процеса на тренировката
са проверени комуникациите между АЯР, АЕЦ и Държавна агенция "Гражданска защита".

През 2004 г. АЯР проведе цикъл от лекции за обучение по аварийно планиране и
готовност, радиационна защита и приложение на ИЙЛ в промишлеността, медицината,
селскостопанската дейност и др. Целта беше да се запознаят служителите от
различните ведомства с различните видове ИЙЛ, тяхното местоположение, методите
за защита от радиация и за организация на взаимодействието при единния контрол
върху ИЙЛ и съвместните действия при аварии.

Продължи участието на АЯР в международни проекти в областта на аварийното
планиране, готовност и реагиране, като:

- проект на МААЕ "Хармонизиране на аварийното планиране в страните от
Централна и Източна Европа" и неговото продължение с включване на въпросите за
медицинското реагиране при радиационна и ядрена авария;

- проект на Европейския съюз за инсталиране на системата RODOS в Република
България;

- програма на Евро-
пейския съюз за присъединя-
ване към проекта за ранно
уведомяване и обмен на ин-
формация при ядрена и ра-
диационна авария ECURIE.

Общият брой на ради-
ационните инциденти с
ИЙЛ регистрирани през из-
теклата 2004 г. е 23. Най-
много са случаите на откри-
ване на радиоактивни
материали в скрап. Служи-
тели на АЯР участват като
експерти при ликвидиране-
то на инцидентите, съвме-
стно с представителите
на другите компетентни
органи. 
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Съгласно разпоредбите на чл.9. на Закона за безопасно използване на ядрената
енергия, към председателя на АЯР са създадени Консултативни съвети по въпросите на
ядрената безопасност (КСВЯБ) и на радиационната защита (КСВРЗ). Председателят на
АЯР със своя заповед е определил конкретния състав на консултативните съвети, в
които са включени изтъкнати учени и специалисти в областта на ядрената енергия и
йонизиращите лъчения, управлението на радиоактивни отпадъци и отработеното
гориво и радиационната защита. 

През 2004 г. са проведени 6 редовни заседания на КСВЯБ, на които са изнасяни
доклади, предлагани са становища и решения, разработени са проекти за нормативни
актове.  Изнасяните доклади и представените становища са по следните теми: 

- Концепция за разработване на подзаконовата нормативна база в областта на
безопасното използване на ядрената енергия; 

- Анализ, концепция и структура на Наредба за осигуряване безопасността на
атомни електроцентрали; 

- Относно критериите за приемливост на риска и динамика на нормативните
изисквания към риск метричните критерии за атомни електрически централи в страни
с развита атомна енергетика; 

- Статус и перспективи на обучението в магистърската степен на висше
образование в катедра ТЯЕ на ЕМФ на Техническия университет - София 

През 2004 г. от КСВРЗ са проведени обща 14 заседания. Приоритетните теми за
обсъжданията бяха новите нормативни документи, свързани с радиационната защита и
дейностите с ИЙЛ и с РАО, генерирани извън АЕЦ. По- подробно е обсъждан и въпросът
за критериите за освобождаване от регулиращ контрол на материали и суровини с ниско
съдържание на радионуклиди. Специално внимание е отделено на т.н. "Медицинско
облъчване", като е поискано и становището на националните консултанти в областта
на лъчетерапията, нуклеарната медицина и рентгенологията

По предложение на
председателя на АЯР и на
членовете на КСВРЗ в някол-
ко от заседанията, посве-
тени на обсъждане на на-
редбата за аварийно плани-
ране и готовност взеха
участие представители на
експертния съвет по ядре-
на безопасност и радиаци-
онна защита към научно- ко-
ординационния съвет
ПКЗНБАК при МС, а в обсъж-
данията на наредбата за
безопасно управление на
РАО взеха участие предста-
вители на комисията по
енергетика в НС.



Доброто сътрудничество в областта на радиационната защита и аварийната
готовност при радиационни аварии между Държавна агенция "Гражданска защита" и
Агенцията за ядрено регулиране продължи и през 2004 г. Експертите на двете ведомства
работиха съвместно по множество тематики и проблеми, по важните от които са:

- разработване на проекта на наредба за аварийно планиране и аварийна
готовност за действие при ядрена и радиационна авария;

- подготовка на третия Национален доклад за изпълнение на задълженията по
Конвенцията за ядрена безопасност в частта му Аварийно планиране;

- провеждане на аварийни учения;
- работа със средства за масово осведомяване и обществени организации;

Съвместната дейност на МВР и АЯР през 2004 г. беше насочена към оптимизиране
на физическата защита, пожарната и аварийна безопасност на ядрените съоръжения в
съответствие с новите рискове и заплахи. Засилен е контролът по границите и във
вътрешността на страната по отношение на нелегалния трафик, незаконното
преместване и съхранението на ядрените материали и радиоактивните вещества. 

Министерството на околната среда и водите (МОСВ), съгласно националното
законодателство, е компетентният орган, който осъществява специализиран контрол
на радиационното състояние на околната среда.

Данните за мощността на еквивалентната доза на гама-лъчение в наблюдаваните
пунктове от страната се получават от Националната автоматизирана система за неп-
рекъснат контрол на радиационния гама-фон. Системата осигурява с данни и Аварийния
център на Агенцията за ядрено регулиране и Държавна Агенция "Гражданска защита". Тези
данни се изпращат в обща база данни - EURDEP на Европейската комисия и се публикуват
в Годишен доклад за нивата на
радиоактивност в околната
среда на страните от Евро-
пейската общност. 

Извършеният анализ на
данните от радиационния мо-
ниторинг на околната среда
през 2004 г. показва че:

- Радиационният гама-
фон е в границите на характер-
ните за страната фонови
стойности;

- Не са регистрирани из-
менения на специфичната ак-
тивност на естествени и тех-
ногенни радионуклиди на ком-
понентите на околната среда.
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Съвместната дейност на МЗ и АЯР през 2004 г. беше насочена към извършване на
проверки и приемателни комисии за въвеждане в експлоатация на обекти с ИЙЛ,
лицензиране на дейности за работа с ИЙЛ за медицински цели и в областта на
разработване на новата нормативна уредба. В тази връзка през 2004 г. по
предварителния санитарно-радиационен контрол са дадени радиационно-хигиенни
заключения по 150 проекта за нови и преустройвани обекти. На предварителен
санитарно-радиационен
контрол са подлежали 160
обекта, обхванати от 204
проверки. Въведени са в
експлоатация 106 обекта. В
изпълнение на ЗБИЯЕ при из-
даване на разрешения и ли-
цензии за използване на из-
точници на йонизиращи лъ-
чения за медицински цели,
Националният център по
радиобиология и радиацион-
на защита е изготвил 318 са-
нитарни заключения. Успеш-
но приключи и работата по
разработването на наред-
бата за ОНРЗ, приета от
МС през м. август.



Агенцията за ядрено регулиране осъществява международното сътрудничество на
Република България в областта на безопасното използване на ядрената енергия,
йонизиращите лъчения и при управлението на радиоактивните отпадъци и
отработеното гориво в съответствие със Закона за безопасно използване на ядрената
енергия. 

През 2004 г. АЯР продължи успешно дейността си в областта на международното
сътрудничество и европейската интеграция. Приоритетно място в тази дейност заема
взаимодействието с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) - Виена,
Европейската комисия и Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) - Дубна. На
двустранна основа сътрудничеството се осъществяваше с редица водещи в
приложението на ядрените технологии срани, като САЩ, Германия, Великобритания,
Украйна, Норвегия и др.

През 2004 г. България активно взаимодействаше с Международната агенция за
атомна енергия. Делегацията на Република България под ръководството на министъра на
енергетиката взе участие в 48-ата редовна сесия на Генералната конференция на МААЕ.
Това даде възможност на нашата страна да участва във формирането на основните
насоки и вземането на решения, определящи текущата и бъдеща дейност на тази най-
голяма международна организация в системата на ООН. 

Делегация от представители на АЯР и АЕЦ "Козлодуй" взе участие в две регионални
съвещания на страните-членки на МААЕ от Европа, на които беше разгледано
изпълнението на Програмата за техническо сътрудничество за 2003-2004 г. г. и беше
съгласувана Програмата за регионални проекти за Европа за 2005-2006 г. Бяха направени
конкретни предложения за бъдещи проекти по проблеми на безопасната експлоатация на
АЕЦ "Козлодуй" и бяха подкрепени предложените от другите страни проекти, които
представляват интерес за нашата страна.

По програмата за техническо сътрудничество на България с МААЕ през 2004 г.
приключи работата по следните национални проекти:

- Преподготовка на персонала, ангажиран с извеждането от експлоатация в АЕЦ
"Козлодуй" (BUL/4/007);

- Планиране и управление на извеждането от експлоатация на блокове 1 и 2 на АЕЦ
"Козлодуй" (BUL/4/008);

- Оценка на съоръжението за изгаряне на радиоактивни отпадъци (BUL/4/012).
През ноември Съветът на управляващите на МААЕ продължи с още един

двугодишен цикъл действащия проект за техническо сътрудничество - Укрепване на
регулиращия орган по ядрена
безопасност (BUL/9/018) и одобри
три нови национални проекти за
България:

- Подобряване на управле-
нието на радиоактивни отпадъ-
ци (BUL/3/003);

- Укрепване на национална-
та ядрено-енергийна инфраст-
руктура (BUL/4/013);

- Реконструкция на изсле-
дователския реактор (BUL/4/014).

В таблицата по-долу са по-
сочени усвоените средства през
2004 г. (в щатски долари), отпус-
нати от МААЕ за всеки от проек-
тите.
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България, заедно със страните-членки на МААЕ от регион Европа участва в 23
регионални проекта по Програмата за техническо сътрудничество с МААЕ за 2003-2004 г.
Проектите са свързани с приоритетни за страната дейности и се обуславят от по-
нататъшното прилагане на ядрените технологии и ядрените знания. Някои от по-
значимите проекти с българско участие са:

- Подпомагане в процеса по извеждане от експлоатация на АЕЦ (RER/3/003);
- Подобряване на експлоатационните характеристики и ресурса на АЕЦ (RER/4/027);
- Подобряване на проектните основи и документацията, свързана с изменение на

конфигурацията (RER/9/082);
- Засилване на способностите при оценка на безопасността и при вземане на

решения с отчитане на риска (RER/9/083);
- Ефективност на регулиращата дейност и повишаване на нивото на обучение в

областта на ядрената безопасност (RER/9/084);
- Ядрена медицина (RER/6/011);
- Радиационна онкология (RER/6/012).
Международната агенция за атомна енергия провежда и финансира множество

различни по тематика и съдържание регионални учебни курсове и семинари. Като основен
партньор във взаимодействието на България с МААЕ АЯР организира голям брой български
учени и специалисти да участват в тези мероприятия, проведени в Словения, Словакия,
Чехия, Украйна, Беларус, Унгария, Испания, Германия, Русия. Също така много други учени и
специалисти бяха изпратени на специализации и научни посещения по линия на МААЕ. 

През 2004 г. в международни конференции, симпозиуми и семинари, организирани от
МААЕ по различни аспекти на мирното използване на атомната енергия, взеха участие с
доклади български учени и специалисти от АЯР, ИЯИЯЕ, ТУ-София, АЕЦ "Козлодуй", Риск
Инженеринг, НЦРРЗ, БАН, НЦАН и др. Значителен брой български специалисти участваха в
технически съвещания, експертни, консултантски и работни групи.

Научни работници от
различни лаборатории и инс-
титути в България продължиха
дългогодишното участие на
нашата страна в изследовате-
лската програма на МААЕ. Бяха
продължени няколко действа-
щи изследователски договора и
утвърдени нови такива в раз-
лични области на мирното из-
ползване на атомната енергия.

Съгласно Правилата за
провеждане на изпити по чужд
език на кандидати за специали-
зации и научни посещения, учеб-
ни курсове и семинари, органи-
зирани от МААЕ и от други
международни организации,



утвърдени със заповед на председателя на АЯР, през изминалата година Ведомствената
изпитна комисия по английски език проведе 20 изпитни сесии, на които бяха атестирани
45 български специалисти. От тях 35 успешно са положили изпита и са получили свидете-
лство за владеене на английски език. 

През годината експерти от АЯР участваха в работата по приключване на
преговорите за присъединяване към Европейския съюз в рамките на глава 14 "Енергетика"
и глава 22 "Околна среда", сектор "Ядрена безопасност и радиационна защита" като
подготвиха и представиха на ръководителите на работните групи по присъединяване
необходимите материали относно ядрената безопасност и радиационната защита. Те
взеха участие в редица съвещания и в разработването и съгласуването на нормативни
документи. 

Ръководената от АЯР работна група 30 "Ядрена безопасност" подготви
необходимите  материали по приключването на преговорите на Република България в
сектора "Ядрена безопасност и радиационна защита" на глава 22 "Околна среда", което
допринесе за поставяне на началото на процеса по подготовка и съгласуване на
присъединителните документи.

Сътрудничеството с ЕС по линията на Програмата PHARE е фокусирано основно в
ядрената безопасност. Техническата помощ за АЯР се реализира чрез проекти, които са
насочени към конкретни дейности, свързани с регулиращата практика. По-важните теми
на взаимодействие са:

" Подпомагане на АЯР и нейните организации за техническа помощ в прегледа на
безопасността на блокове 3, 4, 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй и в оценката на мерките за
осигуряване целостта на корпусите на реакторите на тези блокове;

" Трансфер на ноу-хау за АЯР и нейните организации за техническа помощ в
дългосрочна перспектива за укрепване на тяхната компетентност и способности;

" Подпомагане на АЯР в процеса на лицензиране на блокове 1 и 2 за извеждане от
експлоатация, като се осигурява съответствие със западноевропейския подход в тази
област;

" Подпомагане на АЯР за подобряване на безопасното управление на закритите
радиоактивни източници, включително на използваните;

" Приближаване към практиката на ЕС в областта на аварийната готовност и
създаване на ефективна и приемлива рамка за по-добро комуникиране и разбиране между
съоръженията в експлоатация и аварийните центрове (инсталиране на системата
RODOS). 

" Разработване на съвременна, документирана система за управление на качество-
то и въвеждането й в АЯР.

През годината се изпълняваха два проекта по Програма PHARE с общото
наименование "Укрепване способността на АЯР в оценките на безопасността".
Проектите включват оценки на мерките за модернизация на блокове 3, 4, 5 и 6 и оценка
на Техническата обосновка на безопасността (ТОБ) на блокове 3 и 4. Проектът, свързан с
ТОБ, приключи успешно през м. ноември 2004 г., а за другия е планирано да завърши през
2005 г. Направени са предложения за нови проекти, насочени към безопасното управление
на закрити източници, извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2 (продължение на
приключен през 2003 г. проект), разработване на ръководства за управление на тежки
аварии, оценка на ТОБ на блокoве 5 и 6, инсталиране на системата RODOS.
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През 2004 г. делегация на  Република България участва в заседанието на Комитета
на пълномощните представители на страните членки на ОИЯИ и в заседанията на
Финансовия комитет. Български учени участваха и в заседанията на програмно-
консултативните комитети, на които е разработена програмата за научните
изследвания и международното сътрудничество на института за 2005 г.

По двустранно споразумение между Република България и ОИЯИ бяха одобрени 25
проекта с приоритетно финансиране, предложени от учени от институтите на БАН на
обща стойност 40 500 щатски долара.

През 2004 г. на дългосрочна работа в лабораториите на ОИЯИ бяха изпратени 6
български специалисти, с което общият им брой достигна 24. С цел участие в
експерименти, работа по договори и съвместни задачи, участие в научни мероприятия,
организирани от института и други научни дейности, продължи и се задълбочи
сътрудничеството с ОИЯИ под формата на тримесечни и краткосрочни командировки
на български учени и специалисти в института. През 2004 година са осъществени 21
тримесечни командировки.

САЩ

През 2004 г., със съдей-
ствието и финансовата подк-
репа на американския регули-
ращ орган (US NRC), по линия на
МААЕ бе осигурено 6-месечно
обучение на двама български
инспектори от АЯР в САЩ.
Обучението бе акцентирано
върху вероятностните оценки
на безопасността и приложе-
нието им в инспекционната
дейност. Бяха организирани по-
сещения в две АЕЦ и в един от
регионалните центрове на
американския регулиращ орган.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

През 2004 г. успешно приключиха първите проекти за укрепване дейността на АЯР,
реализирани в рамките на програмата по ядрена безопасност на британското
правителство. Програмата е администрирана от британския департамент по
търговия и индустрия и предназначена специално за обезпечаване на приоритети в
областта на енергетиката и особено на ядрената безопасност в централна и източна
Европа. Приключилите през годината проекти покриваха следните теми:

• Подпомагане на АЯР при разработване на ръководства за регулаторен преглед на
програмите по управление на стареенето и тяхното прилагане;

• Подпомагане на АЯР при лицензиране на реконструкцията на изследователския
реактор;

• Обучение на персонала на АЯР с цел подобряване на познанията по английски език.
Започна изпълнението на други три проекта в рамките на програмата на

Британското правителство, които имат за цел подпомагане на АЯР в регулаторния
подход  при оценката на безразрушителния контрол и при оценка квалификацията на
безразрушителния контрол, както и обучение на персонала на АЯР при формиране и



усъвършенстване на управленски способности.
Допълнително са предложени два проекта, свързани с оценката на рисково

информиран безразрушителен контрол и разработването на ръководства за регулаторен
преглед и оценка на компютърно базирани системи за информация и управление.
Проектите ще бъдат реализирани след януари 2005.
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ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

Федералното министерство на околната среда, защитата на природата и
реакторната безопасност на Германия осъществява програмата за научно-техническо
сътрудничество между Федерална Република Германия и страните от ОНД, централна и
източна Европа, като организира семинари и работни съвещания на различни теми,
свързани с безопасното управление на АЕЦ и физическата защита на АЕЦ, регулаторни
въпроси в областта на лицензирането, ядрено законодателство и др. В тези курсове,
финансирани от германска страна, участваха шест български специалисти.

ЯПОНИЯ

През годината двама български специалисти взеха участие в учебни курсове
организирани и финансирани от японска страна: учебен курс по гаранциите на учебния
център JAERI и учебен курс по управление на ядрената безопасност на учебния център
JEPIC-ICC.

НОРВЕГИЯ

През 2004 г. продължи участието на България в проекта за реактора Халден.
Основните дейности по този проект са в три направления:
• Всестранно изследване на горивото за енергийни реактори, насочено главно към

повишаване на дълбочината на изгаряне, изследване на нови типове гориво и поведение-
то му по време на експлоатация;

• Усъвършенстване на системите за управление на енергийни реактори, включи-
телно мониторинг на със-
тоянието на материали-
те в активната зона;

• Обучение на кадри
в областта на реакторна-
та физика и техника.

Председателят на
АЯР е член на Съвета на
управляващите на проек-
та. В съответствие с
възприетата политика,
всяка страна-членка тряб-
ва да има свои представи-
тели  в научния съвет.
През 2004 г. към България
бе отправена покана да
предложи кандидатурите
си.

ÀßÐ Ãîäèøåí îò÷åò 2004
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ÍÀÖÈÎÍÀËÅÍ ÖÅÍÒÚÐ ÍÀ INIS

През годината Националният център на International Nuclear Information System (INIS)
продължи да работи по изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на
България в системата. В съответствие с тези задължения националният център под-
държаше функционирането на системата като осигуряваше достъп до библиографската
информация (при необходимост и чрез допълнителни споразумения с издатели и др.) за
всички публикувани на територията на страната документи, свързани с мирното
използване на атомната енергия, ядрената наука, техника и технологии и въвеждането є
в базата данни на МААЕ. Освен информация за публикуваните документи, задължение на
центъра е да предоставя информация и за т. нар. "неконвенционална" или труднодостъп-
на литература, включваща доклади от конференции, отчети, патенти и др. Пълните
текстове на тези документи се обработваха и изпращаха в отделна база данни за пълни
текстове на МААЕ. 

През годината са прегледани и категоризирани над 600 документа, от които общо
330 са реферирани за България. Реферираната конвенционална литература (70 документа)
включва статии от списанията "Енергетика", "Рентгенология и радиология", "Клинична
онкология". Реферирани са и 180 документа неконвенционална или трудно достъпна
литература от български източници, представляващи докладите от 6 международни
конференции, проведени в България. Пълните текстове на всички документи са въведени
в базата данни на МААЕ.

През годината са извършвани следните информационни услуги:
• Предоставяне на библиографски справки от базата данни INIS и други бази данни

за български потребители;
• Предоставяне на пълни текстове на български потребители от базата данни за

пълни текстове в МААЕ и от наличната в Националния център неконвенционална лите-
ратура (на CD-ROM);

• Предоставяне на пълни текстове от български източници за други национални
центрове.

Българският INIS център поддържа постоянна връзка с МААЕ, както и с други на-
ционални центрове по текущи въпроси, свързани с  работата на системата.

Координирането на работата на всички центрове се извършва от секретариата
в МААЕ и се отчита и планира на консултативните срещи на представителите за
връзка. В резултат от сътрудничеството между INIS и ЕTDE (Energy Technology Data
Exchange, DOE - САЩ), България получи свободен достъп до базата данни на ЕTDE. През
юни 2004 г. в София и през ноември 2004 г. в Международния център по теоретична
физика (ICTP) в гр. Триест се проведоха два семинара, свързани с инициативата на МААЕ
за запазване на ядрените знания. Основни теми на тези семинари бяха структурирането,
организирането, запазването и предаването на ядрена информация и ядрени знания. 
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МААЕ

• От 19 до 23 април 2004 г. АЯР бе домакин на техническо съвещание по разработ-
ване на база данни за честота на изходни събития за реактори тип ВВЕР 440;

• От 26 до 29 април 2004 г. също в АЯР се проведе и семинар по рисково ориенти-
рана регулаторна дейност; 

• От 5 до 9 юли 2004 г. в София бе проведено техническо съвещание на тема "Изпо-
лзване на ВАБ с цел подпомагане на експлоатационната практика, включваща оптимиза-
ция на ППР за реактори тип ВВЕР 440;

• От 27 септември до 1 октомври 2004 г. в АЯР се проведе регионална работна сре-
ща "Оценка на безопасност-
та при лицензиране на при-
повърхностни хранилища за
погребване на РАО";

• От 4 до 8 октомври
2004 г. в ИЯИЯЕ беше орга-
низиран семинар на тема
"Експлоатационен стабили-
тет на съоръженията за
преработка и съхранение
на РАО";

• От 22 до 24 ноемв-
ри 2004 г. отново АЯР бе до-
макин на регионално работ-
но съвещание на тема "Бе-
зопасно извеждане от
експлоатация на изследова-
телски реактори".

Европейска Комисия

• От 11 до 12 март 2004 г., по съвместна инициатива на АЯР и на ЕК в учебния
център на АЯР се проведе семинар по въпросите, свързани с инсталирането на система-
та RODOS в България;

• На 22 и 23 юни 2004 г., със съдействието на отдел "Аварийно планиране и готов-
ност", в АЯР се проведе двустранен семинар по "Аварийно планиране". В семинара участ-
ваха инспектори на АЯР и заместник-директора на Института по радиационна защита
и ядрена безопасност (Франция);

• От 10 до 12 май 2004 г. в София се проведе 25-ата среща на Специализираната гру-
па на Европейската комисия за координиране на регулиращата дейност в ядрената енер-
гетика (CONCERT Group). В срещата взеха участие ръководители на регулиращите органи
на страните-членки на Европейския съюз, на страните от централна и източна Европа,
както и отговорни експерти от Европейската комисия.

Практическите цели на групата бяха:
- Обмяна на опит и информация по програмите за взаимопомощ и сътрудничест-

во, засягащи отговорността на регулиращите органи;
- Предлагане на мерки и препоръки за бъдещи дейности;
- Определяне на технически области, в които могат да се включат регионални про-

екти;

През 2004 г. България организира провеждането на няколко международни съвещания
и семинари, по линията на МААЕ и ЕК.
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- Развиване на обща стратегия за продължително сътрудничество и подпомагане
на членовете при
прилагането на
тази стратегия
към съответните
национални плано-
ве;

- Поощряване на
развитието на
общ подход за яд-
рена безопасност
в Европа, посред-
ством дискутира-
не на тематични
регулиращи аспек-
ти.

Срещата включва-
ше доклади, дискусии и
кръгли маси, както и посе-
щение в АЕЦ Козлодуй.
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Връзките с обществеността в сферата на ядреното регулиране са свързани с два
специфични за тази област фактора. От една страна обществената значимост на
сектора предполага във всеки един кризисен момент на представителите на медиите да
бъде осигурена подробна и максимално достъпна информация. Информираността е най-
важният фактор за създаване на доверие и опровергаването на характерните за такива
случаи съмнения, че "когато става въпрос за радиация, не всичко се казва". От друга
страна непрекъснатото технологично развитие на бранша и неговото приоритетно
икономическо значение за България го правят особено интересен за медиите.

Затова дейността на Агенцията за ядрено регулиране, наред с увеличаване
авторитета на регулаторния орган, има и сложната задача да създава доверие към
ядрените технологии, да гарантира навременното информиране на медиите за всичко,
случващо се в областта и подобряване на комуникацията между експертния език на
специалистите и този на обикновения човек по една толкова важна тема.

Информираността е приоритет на АЯР не само в случаите, когато има реални
събития - обект на медиен интерес. Тя е също толкова важна тогава, когато трябва да
бъдат опровергани слухове, непочиващи на реални данни.

През изминалата година АЯР организира семинар за обучение на журналисти, на
който присъстваха представители от националните масмедии в България,
пресцентровете на АЕЦ "Козлодуй", ДП "РАО", ДКЕР и ръководството на регулаторния
орган. Освен с изнесените пред журналисти лекции за отговорностите на регулатора,
основните понятия за източниците на йонизиращи лъчения и аварийното планиране,
събитието беше полезно и с възможността да бъде обсъдена и подобрена комуникацията
между медиите и представителите на АЯР. 

Представянето на регулиращата дейност в Република България пред
международните организации, експерти и цялата световна общественост също е сред
приоритетите на АЯР. През февруари 2004 г. в Барселона, Испания се проведе среща,
организирана от Европейското ядрено дружество, в която взе участие представител на
АЯР. Целта на срещата, е обмяна на опит между информационните звена на организации,
работещи в областта на ядрената енергия.

През март в Карлс-
руе, Германия се проведе
регионална работна среща
между представители на
отделите за връзки с меди-
ите на регулаторните ор-
гани и АЕЦ в Източна Евро-
па, организирана от МААЕ.
Целта на срещата беше да
се представят процедури-
те за информиране на об-
ществеността в различ-
ните страни и организа-
ции и да се отчетат до-
брите практики. Предста-
вител на АЯР представи
доклад на тема "Парт-
ньорска проверка или защо
политиците не вярват на
експертите?".

ÀßÐ Ãîäèøåí îò÷åò 2004

ÂÐÚÇÊÈ Ñ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÎÑÒÒÀ
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АЕЦ Атомна електроцентрала 
АЗ Аварийна защита
АЯР Агенция за ядрено регулиране
БАН Българска академия на науките 
БОК Басейн за отлежаване на касети
БЩУ Блочен щит за управление
ВАБ Вероятностен анализ 

на безопасността
ВВЕР Водo-воден енергиен реактор 
ВХР Водохимичен режим
ДАГрЗ Държавна агенция 

"Гражданска защита"
ДГ Дизел генератор
ДП "РАО" Държавно предприятие 

"Радиоактивни отпадъци"
ЕБ Енергоблок
ЕК Европейска комисия 
ЗБИЯЕ Закон за безопасно използване 

на ядрената енергия
ЗСР Зона със строг режим
ИЙЛ Източници на йонизиращи

лъчения 
ИРТ Изследователски реактор 
ИЯИЯЕ-БАН Институт за ядрени 

изследвания и ядрена енергетика 
КИПиА Контролно измервателни 

прибори и автоматика
КСВЯБ Консултативен съвет по 

въпросите на ядрената
безопасност

КСВРЗ Консултативен съвет по 
въпросите на радиационната
защита

КХО Контрол на херметичността 
на обвивките

МААЕ Международна агенция 
за атомна енергия 

МС Министерски съвет
НЕК Национална електрическа 

компания
ОДГ Обратим двигтел-генератор
ОИЯИ Обединен институт 

за ядрени изследвания
ОК Осигуряване на качеството
ОНРЗ Основни норми на радиационна

защита
ОР СУЗ Органи за регулиране от

системата за управление 
и защита

ОЯГ Отработено ядрено гориво
ПГ Парогенератор
ПМ Презареждаща машина
ПИЙД Пожароизвестителни

йонизационни датчици
ППР Планов предупредителен 

ремонт

ППРАО Предприятие за преработка 
на РАО

ПХРАО Постоянно хранилище 
за радиоактивни отпадъци 

РАО Радиоактивни отпадъци
СБ Системи за безопасност
СВБ Системи, важни за 

безопасността
СК Спец корпус
СС Спринклерна система
СОДС Система за откриване на 

дефектни сборки
СУК Система за управление 

на качеството
СХП Система херметични 

помещения
ТГ Турбогенератор
ТОБ Техническа обосновка 

на безопасността
ТОЕ Топлоотделящи елементи
ТЯЕ Топлоядрена енергетика
УТЦ Учебно-тренировъчен 

център
ХИ Химически индекс
ХОГ Хранилище за отработено 

гориво
ХРАО Хранилище за радиоактивни 

отпадъци
ЦПРАО Цех за преработка на РАО
ЯМ Ядрен материал

ALARA As Low As Reasonably Achievable
CONCERT CОNCertation on European

Regulatory Task
ENAC Emergency Notification and 

Assistance Convention
ETDE Energy Technology Data 

Exchange
FRI Fuel Reliability Indicator
ICR Inventory Change Report
INES International Nuclear Event Scale
INIS International Nuclear Information 

System
IRS Incident Reporting System
JAERI Japan Atomic Energy Research 

Institute
JEPIC Japan Electric Power Information 

Center
MBR Material Balance Report
PIL Physical Inventory Listing
PIME Public Information Materials 

Exchange
RODOS Real time On-line DecisiOn Support 

system 
WANO World Association of Nuclear 

Operators

ÑÏÈÑÚÊ ÍÀ ÈÇÏÎËÇÂÀÍÈÒÅ ÑÚÊÐÀÙÅÍÈß:
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