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Стрес-тестове и партньорски проверки 

 

Обща декларация на ENSREG и Европейската комисия 

 

Националните европейски регулатори и Европейската комисия като Група на 

европейските ядрени регулатори (ENSREG), одобриха днес доклада на 

Ръководството по провеждане на стрес-тестовете (Peer Review Board) за резултатите 

от извършените партньорски проверки, изготвен в отговор на мандата, възложен от 

Европейския съвет на 25 март 2011 г., относно провеждане на стрес-тестове на 

европейските ядрени централи; 

ENSREG и Европейската комисия споделят мнението, че работата, свършена след 

аварията във Фукушима е изключителна по своето естество, както от качествена, 

така и от количествена гледна точка. Седемнадесетте национални доклада (15 страни 

от ЕС плюс Швейцария и Украйна), които обхващат всички атомни електроцентрали 

на ЕС и на участващите държави са оценени от 80 експерти от 24 държави в Европа 

и от Европейската комисия; 

ENSREG и Европейската комисия подчертават, че стрес-тестовете и последвалите 

партньорски проверки представляваха щателен преглед на безопасността на 

атомните електроцентрали в светлината на трите основни области, произтекли от 

аварията във Фукушима. Прегледът беше осъществен на три различни етапа: 

1) Първият етап изискваше операторите да извършат оценка и да направят 

предложения за подобрения на безопасността, следвайки методологията на 

ENSREG; 

2) Вторият етап налагаше извършване на независим преглед от националните 

регулатори по отношение оценките на операторите, придружен с формулиране на 

съответстващи изисквания (при необходимост); 

3) Третият етап включваше провеждане на европейски партньорски проверки на 

националните доклади, представени от регулаторите, разпределени в 2 фази: 

- Партньорска проверка, основана на националните доклади: януари - март 2012 

г. Този преглед беше проведен тематично чрез структуриране на 3 области на 

стрес-тестовете (природни рискове, загуба на системи по безопасност и 

управление на тежки аварии). Всеки регулатор представи своя национален 

доклад и отговори на поставените му въпроси; 



 

- "Партньорска проверка по държави": март – април 2012 г. Всяка държава-

обект на проверка, беше посетена за няколко дни от екип, съставен от осем 

експерти (бяха посетени съответните площадки, с цел да бъде предоставена 

допълнителна информация по някои аспекти на провеждането и резултатите от 

стрес-тестовете). 

С отчитане на принципа за непрекъснато подобрение, ENSREG и Европейската 

комисия смятат, че стрес-тестове са идентифицирали осезаеми подобрения. И 

обобщения доклад от проведените партньорски проверки и докладите на отделните 

държави съдържат практически препоръки, насочени към постигането на тези 

конкретни подобрения: 

-  обобщеният доклад очертава четири основни области за подобрение, които да 

бъдат проучени в Европа: 

1) Издаване на ръководство на WENRA с отчитане на най-добрите налични 

европейски практики относно оценката на природните рискове и запасите 

по безопасност, като се вземат предвид съществуващите ръководства на 

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ)  

2) Подчертаване важността на периодичния преглед на безопасността 

3) Изпълнение на приетите мерки за защита целостта на херметичния обем 

4) Намаляване на авариите в резултат на природни бедствия и ограничаване 

на последствията от тях 

-  националните планове за действие вече са или скоро ще бъдат дефинирани във 

всички страни; 

ENSREG и Европейската Комисия декларират, че резултатите от стрес тестовете, 

свързани със загуба на системи по безопасност и управление на тежки аварии 

предоставят също и ценно изследване по отношение на всички косвени изходни 

събития, като например самолети катастрофи.  

ENSREG и Европейската комисия положиха всички усилия, за да направят процеса 

на стрес тестове възможно най-прозрачен и да се гарантира възможно най-добрата 

достъпност от всички заинтересовани страни и гражданите. Прозрачността и 

обществената достъпност са признати като ключови цели от началото на процеса. 

Националните доклади, както и всички документи на ЕС са направени публично 

достояние в своята английска версия на интернет страницата на ENSREG. През 

януари 2012 г беше проведена открита европейска среща, с цел да се информират 

заинтересованите страни относно процеса и да се предизвика конструктивен диалог. 

Нова европейска публична проява е насрочена за 8 май в Брюксел, на която да бъдат 

представени резултатите от стрес тестовете; ENSREG и Европейската комисия 

насърчават провеждането на национални срещи за допълнително информиране на 

обществеността; 

ENSREG и Европейската комисия приветстват факта, че тази безпрецедентна проява 

намери бърз отклик в международен план. Няколко други държави например, 

демонстрираха силен интерес към текущия процес и впоследствие решиха да се 

включат в него. Стрес-тестовете по този начин допринесоха за засилване на 



 

ангажимента на ЕС за активно популяризиране на ядрената безопасност в световен 

мащаб. 

ENSREG и Европейската комисия осъзнават, че пълното прилагане на мерките, 

посочени в докладите за подобряване на безопасността ще бъде дългосрочен процес. 

ENSREG и Европейската комисия се договориха да предложат план за действие в 

национален, европейски и глобален контекст. Този план за действие следва да 

включва: 

• Изпълнение на препоръките от доклада за извършените партньорски проверки; 

• Изпълнение на плана за действие на МААЕ по ядрена безопасност; 

• Резултатите от извънредното заседание по Конвенцията за ядрена безопасност; 

• Допълнителни посещения на площадки [както е договорено] 

ENSREG и Европейската комисия ще гарантират, че цялата информация отнасяща се 

до стрес-тестовете, получена от лицензианти, национални органи, включително 

конкретна информация за централи, ще бъде достъпна чрез нейната интернет- 

страница, с изключение на поверителната информация. 

ENSREG и Европейската комисия споделят разбирането, че е възможно да са 

необходими дейности и в други области, освен в областта на ядрената безопасност - 

като например в поддържането на аварийна готовност и реагиране извън 

площадката. 

Одобреният от Ръководството доклад за извършените партньорски проверки ще бъде 

изпратен до Европейския съвет през юни за информация. ENSREG и Европейската 

комисия разбират, че въз основа на доклада за партньорските проверки и 

допълнителните елементи, изброени по-горе, Европейската комисия ще представи 

свое Комюнике до Европейския съвет. 


