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1. Въведение 
 
Ядрената безопасност в ЕС и другаде е тема, която се обуславя от специфични национални 
правила и наредби.  За нуждите на процеса на разширяването е представена оценка на 
законодателството в ядрения сектор, организацията и управлението на регулаторните органи 
и нивото на безопасност  на ядрените инсталации във всяка от страните кандидатки в 
Доклада по ядрена безопасност в контекста на разширяването. 
 
Докладът по ядрена безопасност в контекста на разширяването (Доклад NSCE) определя 
нивото на безопасността на страните кандидатки като се сравнява с “високото ниво на ядрена 
безопасност” в рамките на ЕС. 
 
България приема препоръки на доклада NSCE. Важно е да се отбележи, че фактите от 
доклада са приети от АЕЦ “Козлодуй” и са взети съответните коригиращи мерки. Мерките, 
които са изпълнени, изпълняват се или ще се изпълняват в съответствие с всяка препоръка, 
се обсъждат в различните раздели в текста по-надолу и в приложението, което изтъква 
програмите за подобряване на безопасността,които се осъществяват в АЕЦ “Козлодуй”. 
Анекси към приложението изброяват и планират мерките за подобряване на безопасността за 
3-4 блок, 5-6 блок на АЕЦ “Козлодуй” и предприятието за преработка на РАО, свързани с 
препоръките на доклада NSCE. Анекс 5 представя график за изпълнение на препоръките на 
Регулаторния орган по ядрена безопасност – Комитета за използване на атомната енергия за 
мирни цели. 
 
България е готова да представи допълнителна информация, включително в рамките на 
партньорската проверка, предвидена в процеса на това изпълнение. 
 
Обсегът на настоящия документ включва предоставяне на необходима информация относно 
статута на АЕЦ “Козлодуй”, изпълнени мерки, мерки, които се изпълняват или се планират 
за изпълнение, също и допълнително разясняване на препоръките на доклада NSCE. 
Направени са  справки с доклади за специфичен анализ, документи за оценка, програми 
и/или планове, които осигуряват повече технически подробности за модернизация на 
статута. Тези документи трябва да се смятат за неразделна част от българската позиция 
относно препоръките на доклада NSCE. 
 
Целта на настоящия документ е: 

- Да се представи българската позиция относно фактите и препоръките, намиращи се в 
приложените раздели на доклада NSCE. Целта е по-нататъшно разясняване на 
мерките, които са предприети, предприемат се или ще бъдат предприети за 



 

адресиране както на основни така и на специфични препоръки на доклада NSCE и 
утвърждаване  на програма за тяхното изпълнение. 

- За установяване на българските задължения в отговор на препоръките от тип 1 и тип 
2. 

 
2. Преглед и коментари свързани с наблюдения на България 

 
Като допълнение към предложените специфични препоръки за България, докладът NSCE 
представи наблюдения на България. Наблюденията основно разглеждат ангажиментите на 
България относно затваряне на блокове, разработване и изпълнение на програмите по 
затварянето, като се спазва Споразумението от 29 ноември 1999г. 
 
Относно модернизиране на енергийната стратегия, която ще бъде завършена през 2002г, 
България ще вземе решение, в съгласие с Комисията и взимайки под внимание Споразумение 
NSA (агенцията по ядрената безопасност) и други съответни фактори, за окончателните дати 
за затваряне на 3 и 4 блок. 
 
1 и 2 блок на АЕЦ “Козлодуй” са тип ВВЕР 440/V-230 и датите на тяхното затваряне са 
фиксирани. Що се касае до блокове 3 и 4 на АЕЦ “Козлодуй”, които са по-съвременен модел 
реактори ВВЕР 440 с три-канални системи за безопасност, графикът за затваряне ще се 
решава следващата година. 5 и 6 блок са тип ВВЕР 1000/V 320 и са предмет на голяма 
програма за  модернизация. 
 
От началото на 90-те години всички блокове на АЕЦ “Козлодуй” са в постоянна 
модернизация. За 1-4 блок първоначално беше извършена така наречената краткосрочна 
програма за модернизация в периода от 1992 до 1997г. Бяха разработени програми за 
обширна модернизация както за блокове 1-4 така и за 5-6 във втората половина на 90-те 
години и в момента са в процес на изпълнение.  
 
Мащабната програма за  подобряване за блокове от 440 MW на АЕЦ “Козлодуй”, наречена 
PRG’97, беше разработена с използване на съвременни западни стандарти и стандарти на 
МААЕ и отчитане на  международните констатации и препоръки, както и собствения опит и 
анализи на България.  
 
Обсегът на PRG’97 значително превишава предложената от MAAE “книга с въпроси” за този 
тип реактори. Трябва да бъде отбелязано, че от 60 въпроса, установени от TECDOC 640 на 
МААЕ, по които е постигнат консенсус от международни експерти (включително мерки по 
отстраняване на проектни недостатъци на реактора, съпоставими с международните 
стандарти), всички освен 4 въпроса са напълно изпълнени на 3-4 блок на АЕЦ “Козлодуй”. 
Този факт бе документиран от мисията на МААЕ за България, проведена през октомври 
2000г. Останалите 4 въпроса са признати за добре адресирани от PRG’97. Освен това, 
следвайки препоръките на международните експерти, PRG’97 бe допълнено от 15 мерки и 
ревизираната версия е издадена като PRG’97/A. 
 
Така, програмата за модернизация на 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй” е по-обширна, 
отколкото програмите за модернизация в някои други страни. Следователно, въпреки някои 
забавяния, възникнали по време на изпълнението, всички съществени въпроси и 
международни изисквания са адресирани.  
 
Трябва да се вземе предвид, че има много съществени разлики между 1-2 блок и 3-4 блок на 
АЕЦ “Козлодуй”. Докато 1-2 блок са наистина стандартен проект V-230 и имат няколко 
основни разлики в проекта (т.е. корпус без оболочка), 3-4 блок са първоначално 



 

конструирани и построени с много модернизации, които от гледна точка на главните 
проектни характеристики ги доближават до стандартите на ВВЕР 440/213. 
 
Трябва да се отбележи, че 1 и 2 блок на АЕЦ “Козлодуй” всъщност са предмет на 
продължителни и обстойни модернизации. Само поради ангажимента по затваряне, 
програмата за модернизация за 1-2 блок не е извършена на същото ниво като за 3–4 блок. 
Тъй като затварянето на 1-2 блок се планира за следващата година, някои от мерките 
наистина няма да бъдат изпълнени. Дейнoстите, които продължават на 1 и 2 блок също са 
свързани с подготовка за извеждане от експлоатация, като по този начин с подобаващо 
внимание и усърдие се осигурява постигане на експлоатационната безопасност за остатъчния 
ресурс на тези блокове.  
 
Както е посочено за 3 и 4 блок, голям брой мерки за адресиране на препоръките на МААЕ бе 
изпълнен до края на 2000г. Tтекущата програма за модернизация на блоковете, свързана с 
първоначално изпълнена краткосрочна програма за подобряване на безопасността и 
програма за продължително подобряване на AEЦ “Козлодуй” изиска инвестиции от повече 
от 200 милиона евро за повишаване на безопасността през последното десетилетие. С 
планираното завършване на основната програма за модернизация PRG’97/A (виж 
Приложението) в периода 2001-2003г, експертите на МААЕ оцениха, че нивото на 
безопасност на 3 и 4 блок е съпоставимо с нивото на безопасност на блокове от същото 
поколение, които са в експлоатация в други страни. 
 
Освен това нивото на експлоатационната безопасност значително се повиши в посока на най-
добрите международни практики, популяризирани от МААЕ. Тези положителни промени са 
разработени и изпълнени в процеса на широко международно сътрудничество и подкрепа на 
такива организации като МААЕ и WANO и предприятия като EDF (Франция). 
 
Последната OSART мисия и следващата OSART Follow-up, проведени на 1-4 блок на АЕЦ 
“Козлодуй” през 1999г и 2001г потвърдиха, че АЕЦ не само отговаря на изискванията на 
МААЕ по експлоатационната безопасност, но също е постигнала ниво, съпоставимо с нивото 
на експлоатационната безопасност на западните електроцентрали от същото поколение. В 
доклада на повторната мисия е изказано следното твърдение: 
 
ОСНОВНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ПОВТОРНИЯ ПРЕГЛЕД 
 
Проверяващ екип на МААЕ с удоволствие откри, че голям брой препоръки и съвети, 
предложени от екипа през 1999 е решен от АЕЦ, няколко имат задоволителен напредък 
досега и само един съвет бе класифициран с незадоволителен напредък досега. 
 
През1999г екипът на OSART установи, че ръководният  екип и персоналът на АЕЦ 
“Козлодуй” са ангажирани да подобрят експлоатационната безопасност на 
електроцентралата и това може да повторено отново по време на това посещение. 
Резултатите от този преглед показват, че общото ръководство и ръководството на 
централата продължават да дават приоритет на непрекъснато подобряване на 
експлоатационната безопасност на АЕЦ “Козлодуй” и това насърчава развиването на 
култура на безопасност на площадката. 
 
Няколко действия, предприети от централата надминават намерението на препоръките и 
съветите, предложени от екипа. Примери на това са подобренията в БЩУ и предприетите 
мерки за проверка на ефективността на йодните филтри на централата. 
 
За 5 и 6 блок изпълнението на програмата за модернизация за около 400 млн. Евро започна 
през 1995г (Анекс 4 от Приложението). Разработването и изпълнението на програмата са под 



 

строгия  контрол на регулаторния орган на България. С приключването на програмата по 
график, 5 и 6 блок ще трябва да отговарят на всички критерии за постигане на “високо ниво 
на ядрена безопасност”. 
 
 

3. Българска позиция относно основни препоръки на доклада NSCE 
 
Три основни препоръки, приложими за всички страни кандидатки са установени в доклада 
NSCE. Приложимостта на тези препоръки към АЕЦ “Козлодуй” и съответните ангажименти 
на централата се обсъждат по-нататък. 
 
Относно първа основна препоръка – тип 1 
 

Препоръката изисква завършване на специфични за централата програми за подобряване на 

безопасността в срокове посочени в програмата за изпълнение от всички страни членки. 

 
Понастоящем, има две основни текущи програми за модернизация в АЕЦ “Козлодуй”, 
съответно за 1-4 блок и 5-6 блок. 
 
Поради близостта на затварянето на 1-2 блок, от 2001г дейностите по тези блокове повече не 
се смятат за част от програмата за модернизация. Дейностите по модернизация основно се 
фокусират върху осигуряване на необходимото ниво на експлоатационната безопасност за 
останалото време на експлоатация също както и подготовка на блоковете за извеждане от 
експлоатацията.  
 
На 3-4 блок програма PRG’97/A по комплексна модернизация продължава. Установен е 
обхват на програмата, който следва международни препоръки, както и собствени разработки 
и наблюдения на AEЦ “Козлодуй”. Тази програма първоначално бе разработена през 1997г и 
бе направена партньорска проверка от международни експерти. През 2000г програмата бе 
подобрена за да адресира въпроси, които не бяха адресирани преди това и за да се 
разграничат ясно 3 и 4 блок от стандартния проект модел V-230 на ВВЕР 440. 
Допълнителната програма, наречена PR-209M допълва оригиналната PRG’97/A. 
Комплексната програма, такава каквато е сега, се вижда като най-обширната програма за 
подобряване на безопасността за реактори на 3-4 блок на АЕЦ “Козлодуй”. Изпълнението на 
програмата е планирано на 2003г. В Приложението са определени обхват на програмата и 
стегнат график за изпълнение на специфични точки. 
 
АЕЦ “Козлодуй” е осигурила  достатъчни финансови и човешки ресурси за навременно 
изпълнение на тази програма. Още повече, подписани са договори с различни 
квалифицирани доставчици. Управлението на програмата се извършва от специално 
основана дирекция и нейното изпълнение се контролира от Изпълнителния директор на 
централата и Борда на директорите всеки месец. 
 
Програмата за модернизация на 5 и 6 блок започна през 1996г с подготовка на международен 
търг и, след приключване на основна инженерна фаза, през 2001г влиза в активна фаза за 
изпълнение. Подписани са договори по отделните  части на програмата с Framatome ANP, 
Westinghouse и Atomenergoexport. Финансирането на програмата се осъществява от 
собствените фондове на АЕЦ “Козлодуй” и от гарантирани от държавата кредитни договори 
с EURATOM, Citibank и Росексимбанк. Управлението на програмата се осъществява от 
специално основана дирекция на АЕЦ “Козлодуй”, подпомагана от международен екип, 
формиран от известната консултантска компания Parsons (САЩ) и опитния ядрен оператор 



 

EDF (Франция). Изпълнението на програмата се контролира от Изпълнителния директор на 
централата и Борда на директорите на ежемесечно. 
 
Резюме по програма за модернизация на 5 и 6 блок е дадено в Анекс 4 към Приложението.  
 
AEЦ Козлодуй потвърждава ангажимент си относно завършването на всички елементи на 
програмата за модернизация за 3 и 4 блок и 5 и 6 в съответствие с графикa: 
 

- Централата – специфичната за АЕЦ "Козлодуй" програма за подобряване на 
безопасността на 3 и 4 блок ще бъде приключена до края на 2003г 

- Централата – специфичната за АЕЦ "Козлодуй" програма за подобряване на 
безопасността на 5 и 6 блок ще бъде приключена до края на 2006г 

 
Относно втората обща препоръка – тип 1 
 
Втората обща препоръка включва 5 точки, които до различна степен са приложими в АЕЦ 
“Козлодуй”.  
 
По-нататък се обсъжда приложимостта на всяка от тях и българската позиция/ангажимент 
към всяка от тях 
Относно пълна документация на Техническата обосновка на безопасността (ТОБ) и 
свързаните  мерки за подобряване на безопасността 
 

Препоръката изисква завършване, включително преглед и одобрение от Регулаторния орган 
на  специфична за централата Техническата обосновка на безопасността (ТОБ) в 
съответствие със западните стандарти, която покрива: 

 
- всички подобни експлоатационни режими; 
- всички съответни вътрешни и външни опасности (например, сеизмични) с използване 

на реални данни за централата и площадката; 
- анализ на уязвимостта на централата от  тежки аварии, включително всички нива 

на защита в дълбочина; 
- отчитане на резултатите от всички анализи, направени при разработване и 

изпълнение на специфични за централата мерки за подобряване на безопасността. 
 
Първоначалният процес за лицензиране на блоковете на АЕЦ “Козлодуй” всъщност не 
изискваше подготовката на цялостна документация на Техническата обосновка на 
безопасността спрямо западния стандарт. Обаче, трябва да се уточни, че документацията по 
безопасност, включена в документи за оригиналния проект на блоковете, съдържа много 
елементи, които са част от Техническата обосновка на безопасността.  
 
Обсегът на проектната авария, който трябваше да се анализира, също се отклоняваше от 
съвременните западни практики. Над-проектните аварии не са разглеждани в оригиналния 
проект. 
 
Разбирайки, че липсата на високо-качествена Техническа обосновка на безопасността е 
съществено важна за определяне на нивото на безопасност на блоковете, АЕЦ “Козлодуй” 
инициира изпълнение на анализа и разработка на необходима документация за създаване на 
Техническата обосновка по безопасност по западен стандарт за 3-4 и 5-6 блок. Разработката 
на пълномащабна Техническата обосновка на безопасността (и подкрепяща обосновка по 
безопасност) е инициирана за да отговаря на всички изисквания на USNRC RG 1.70. 
 



 

През 2000г е разработен Доклад за обосновка на безопасността (RSS) за 1-4 блок. Формата и 
съдържанието на RSS са в съответствие с документа, разработен в рамките на програмата 
ФАР –, проект подпомаган за Български ядрен регулаторен орган (PHARE/BG/TSO/05), 
целта на който е създаването на база от западен стандарт за Техническата обосновка на 
безопасността. Вече завършен Докладът за обосновка на безопасността (RSS) е добра база за  
Техническата обосновка на безопасността тъй като  те представят текущото състояние на 
блокове, включително изпълнението на съответните мерки за безопасност. 
 
Трябва да бъде отбелязано, че в рамките на изпълнение на програмата за подобряване на 
безопасността, са извършени голям брой анализи на аварии, анализи за надеждност и 
вероятностен анализ за оправдаване на мерките, които следват западните стандарти за 
съответните анализи, които  също са подходящи за включване в Техническата обосновка на 
безопасността. Резултатите от анализите са взети предвид при реализиране на подобренията 
на 3-4 блок на АЕЦ “Козлодуй”, те са нов компенсатор на обема и предпазни клапани на 
паро генератора, сеизмично квалифицирани за 0,2g, подобрения в ограничителите на 
Системата за циркулация на топлоносителя, мерки в подхода теч преди скъсване, хидро-
изолация на подове на кота 14.7 и т.н. 
 
Разработването на пълномащабната Техническа обосновка на безопасността за 3-4 блок 
започна в края на 2000г и целия процес се предполага да бъде приключен през 2002г.  
 
В рамките на разработване на Техническата обосновка на безопасността, пълен комплект на 
проектните аварии, както се изисква от USNRC RG 1.70, се анализира с използване на 
западни термо-хидравлични норми и пакет входни данни специално разработени и 
валидирани за 3-4 блок на АЕЦ “Козлодуй”. В рамките на тези анализи над проектните 
аварии също са адресирани с използване на западните норми, валидирани за 3-4 блок на AEЦ 
“Козлодуй”. 
 
Всички експлоатационни режими, както се изисква от RG 1.70 също се адресират. 
Вътрешните рискове от пожар, наводнение и камшични удари на тръбопроводите се 
разглеждат в детерминистичен подход, а пожарът се взима предвид във Вероятностния 
анализ на безопасността, докато сеизмичните рискове се отчитат както в детерминистичния 
подход така и във вероятностния подход. 
 
За 5-6 блок на АЕЦ “Козлодуй”, Техническата обосновка на безопасността е разработена на 
етап въвеждане на блокове в експлоатация. В рамките на програмата за модернизация на 5-6 
блок се анализират допълнителни аварии с използване на съвременните норми. Всички 
вътрешни и външни рискове, приложими за площадката на АЕЦ “Козлодуй” са вече 
анализирани. За евентуално липсващи анализи или събития, които трябва да бъдат 
реализирани, причиняват промени в реагирането на оборудването или го правят уязвимо, ще 
се извършат допълнителни анализи по време на Програмата за модернизация.  
 
Над проектните аварии и ответната реакция на централата на тях се адресира в рамките на 
Програмата за модернизация за 5-6 блок. Тъй като Програмата за модернизация ще 
продължи след като анализите приключат, някои и всички специфични уязвимости, 
констатирани по време на анализите, ще бъдат допълнително адресирани по време на 
изпълнението на Програмата. Механизми за преглед и/или разширение на програмата за 
подобряване на безопасност на 5-6 блок се предвиждат в рамките на управление на проекта. 
 
Документацията за Техническата обосновка на безопасността се разработва за да отговаря 
напълно на западните стандарти. Българския ядрен регулаторен орган получава раздели на 
Техническата обосновка на безопасността и друга документация за прегледи, докато тези се 
подготвят. Целият процес на актуализиране/допълване на документация, която да е в пълно 



 

съответствие със западните стандарти, ще бъде осъществен едновременно с изпълнение на 
програмата за подобряване на безопасността за 5-6 блок. 
 
   
Относно практики за преоценка на безопасност 
 

Препоръчва се, националните практики да се реализират чрез преоценката на 

безопасността  периодично, координирани с националните графици за подновяване на 

лиценз и с продължителни специфични за централата програми за подобряване на 

безопасността. 

 

Българското законодателство относно ядрени електроцентрали изисква лиценз да бъде 

издаван за срок от максимум 5 години. Обаче, практиката е такава, че регулаторния орган 

издава лиценз за експлоатация за единичен цикъл (т.е. 1 година). Причините са често в 

специфични подобрявания на безопасност или други дейности, които е необходимо да бъдат 

извършени преди да се разреши експлоатация на блоковете.  

 

С пълна и цялостна преоценка на 3-4 блок и 5-6 блок, ще бъде извършен пълен анализ на 

безопасността, като се използват западните методи и подходи в рамките на подготовка на 

основните програми за подобряване на безопасността на тези блoкове, и с условието за 

допълнителен анализ на безопасността, който ще бъде извършен едновременно с 

подобрявания на  безопасност, ще бъде издаден по дълъг (т.е. 5-годишен) лиценз за 

експлоатация. В края на 5-годишния срок издаването на следващия лиценз ще бъде 

обусловено от преоценка на безопасността (т.е. периодичен преглед за безопасност), който 

ще адресира всички промени, които са направени в централата и също отразяват 

подходящите промените в стандартите и критериите за безопасност. 

 

На базата на извършените анализи  и последващ преглед от Българския ядрен регулаторен 

орган, АЕЦ “Козлодуй” очаква да получи лиценз за експлоатация за по-дълъг период. 

Последните очаквания за получаване на този вид лиценз са 2002г за 5-6 блок и 2003г за 3-4 

блок.  

 
В рамките на разработване на нова Наредба по осигуряване на безопасността на ядрена 
електроцентрала по време на проектиране, изграждане и експлоатация, ще влязат в сила 
изисквания за периодична преоценка на безопасността. Очаквания срок е 30 ноември 2002г. 
 
Относно аварийни експлоатационни процедури 



 

 
Препоръките предлагат реализиране  на аварийни експлоатационни процедури, 
включително съответни указания за управление на над проектни аварии. 
 
Разработването на съвременни Симптомно ориентирани аварийни експлоатационни 
процедури следват широко приетата методология на Westinghouse, инициирана през 1994г. 
Днес е разработен пълния обхват от процедури, верифицирани и сега те са в процес на 
подготовка за изпълнение в БЩУ-та за блоковете на АЕЦ “Козлодуй”. Оперативния 
персонал обстойно се обучава  по прилагането на процедурите. Реализирането на 
процедурите ще се извърши през 2002г. 
 
Самите симптомно ориентирани процедури също подхождат за управление на определени 
над проектни аварии. Оперативния персонал се обучава също за използване на тези 
процедури за евентуални сериозни събития. По време на изпълнението на програмите за 
подобряване на безопасността за 3-4 блок и 5-6 блок, АЕЦ “Козлодуй” очаква да се фокусира 
върху разработването и изпълнението на Ръководство за управление на тежки аварии, което 
ще е логично продължение на Симптомно ориентираните аварийни експлоатационни 
процедури. 
 
Относно обратна връзка от експлоатационния опит 
 

Препоръката изисква изпълнението на систематичен анализ на експлоатационния опит и 

проучването за  нова информация да продължи, както в ядрените електроцентрали така и 

в регулаторния орган, за да осигури непрекъснато  изучаване и подобряване като елемент 

на култура за национална култура на безопасност. 

 
Процес на систематична обратна връзка от експлоатационния опит с използване на 
методология на анализа на основна причина и анализ на собствени събития и избрани 
събития, които се случват в други блокове на AEЦ Козлодуй е иницииран в началото на  90-
те години следвайки препоръки, получени от различни мисии на МААЕ OSART и ASSET. 
 
Както е предложено, един систематичен процес, където всички експлоатационни събития се 
записват и анализират в съответствие със значимостта им за безопасността, е напълно 
уместен. Методологията ASSET се използва за анализ на основна причина. Общия брой на 
персонала посветен на анализите на експлоатационни събития е повече от 30 човека. 
 
През 1997г прагът за отчитане на събитията е намален значително за да бъде увеличен броя 
на анализираните събития за извличане на полза от анализите. През 1999г е представена 
процедура за отчитане и анализиране на маловажни събития и “почти събития”. Всичко това 
доведе до повишаване на броя на анализираните събития и стабилна тенденция на 
намаляване на оценки по INES. 
 
Цялата част на обратната връзка от експлоатационния опит също редовно се контролира от 
Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели (КИАЕМЦ). Всички анализи на 
събитията на значителни събития се представят на КИАЕМЦ за преглед и коригираща 
дейност (зависи дали са критични за  безопасността). 
 
В рамките на годишната програма за обучение на инспектори на КИАЕМЦ, за обобщаване 
на експлоатационен опит и въвеждане на нова информация, която е свързана с култура за 
безопасност, се очаква провеждане на работни срещи. Очаквания срок за първата работна 
среща е края на май 2002г.  



 

 
Последната мисия OSART проучи обратната връзка от експлоатационния опит и установи 
нейното съответствие с най-добрите международни практики. Въпреки това са дадени някои 
препоръки за по-нататъшни подобрения и по време на повторната мисия бяха оценени като 
задоволителен напредък. 
 
Относно ресурси на регулиращия орган 
 
Този въпрос се адресира подробно в съответния раздел относно препоръките към България. 
 
Относно трета основна препоръка – тип II 
 
Относно вероятностен анализ на безопасност 

 
Препоръчват се мерки за извършване на обширни, специфични за централата вероятностни 
анализи на безопасността (ВАБ). Те трябва да бъдат направени с използване на западни 
стандарти и трябва да бъдат инструменти за идентифициране и  категоризиране на 
проблемите, възникващи от Техническата обосновка на безопасността и периодични 
преоценки на безопасността. 
 
Всички блокове на AEЦ Козлодуй имат специфични за централата  вероятностни анализи на 
безопасността, разработени през последните 5 години. Тези проучвания са разработени с 
използване на доказана западна методология и компютърни кодове. Проучвания се 
извършват от местна инженерна организация (Risk Engineering Ltd). За ВАБ за 3-4 блок 
Empresarios Agrupados от Испания действуваше като външен консултант и осигури подкрепа 
от гледна точка на методологията. MAAE осигури много ВАБ, свързани с мисии, които 
адресират специфични въпроси, необходими за разработване на ВАБ. 
 
За всички блокове e разработен ВАБ ниво 1, включително сеизмичен ВАБ. Като допълнение 
за 3-4 блок подробен вероятностен анализ за пожар е в процес на разработване. ВАБ при 
спиране на блоковете също се разработва за 3 и 4 блок, който трябва да бъде готов през 
2001г. Всички проучвания са прегледани от МААЕ, или като пълномащабен IPERS или като 
тематични прегледи на специфични части. IPERS получи ВАБ през 1999г за 3 и 4 блок. След 
включване на коментарите, повторната проверка на IPERS, предприета през 2000, заяви, че 
проучването е с приемливо качество .  
 
Ниво 2 на ВАБ проучване за 3-4 блок е планирано след завършването на основните 
реконструкции на системата за локализиране на аварии.  
 
ВАБ проучвания за 3-4 блок и 5-6 блок се използват в подкрепа на програмите за 
подобряване на безопасност на тези блокове, за да се определят въпроси, които се нуждаят от 
подобрения и да се даде приоритет на графика за подобрения, като отразяват значимостта на 
риска. Най-малко 5 индивидуални точки за подобряване се идентифицират на 3-4 блок като 
пряко следствие от ВАБ. 
 
АЕЦ “Козлодуй” планира да задържи и двата модела ВАБ в работоспособно състояние, с 
въвеждане на всичките промени в централата, които възникват постоянно. С извършване на 
програмите за модернизация на 3-4 блок и 5-6 блок, и двете ВАБ ще бъдат прегледани 
изцяло за да се отрази новото състояние на централите и подкрепи по-нататъшно вземане на 
решение за даване на приоритет на фондове, свързани с безопасността и необходимите 
подобрения. Прегледът на ниво 1 на ВАБ за 3-4 блок вече е започнал. 
 



 

Относно управление на качество от регулаторния орган 
 
Назначаване на длъжностно лице за управление на качеството от КИАЕМЦ се предвижда 
към края на ноември 2001г. Одобряване на план за актуализиране на документи в сила и 
разработване на нови документи по управление на качеството в КИАЕМЦ е следващата 
мярка, която трябва да се осъществи към края на 2001г, следвана от изпълнение на 
одобрения план до края на 2002г. 
  
 
6. Българската позиция и ангажираност  по отношение на специфичните препоръки 
 
Докладът NSCE за България даде 11 специфични препоръки. Те са разделени според 
приоритета си на два типа Тип I и Тип II. Надолу са дискутирани препоръките, позицията и 
ангажимента на АЕЦ "Козлодуй" към всяка от тях.  
 
По отношение на ДОКЛАД NSCE препоръка Тип I – Относно ядреното 
законодателство 
 
Приемането на Закона за използване на ядрената енергия за мирни цели се предвижда да 
стане най-късно до края на март 2002 г. 

 

Относно независимостта на регулаторния орган българската страна смята за важни следните 

изисквания, които са отразени в проектозакона.  

 

НЕЗАВИСИМОСТ НА РЕГУЛАТОРНИЯ ОРГАН 

Разделяне на функциите 

 
Според проектозакона, Държавната агенция по атомна енергия (ДААЕ) – наследник на 
Комитета за използване на ядрената енергия за мирни цели, няма да има функции по 
отношение на популяризирането или използването на ядрената енергия.  

Например едно от условията в проектозакона определя държавното управление на 
дейностите с радиоактивни отпадъци на Министерския съвет и на Председателя на 
Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси (ДАЕЕР).  

Това означава, че на ДАЕЕР е упълномощена с управленчески функции, но ДААЕ е 
регулаторния орган според проектозакона.  

Според проектозакона ДААЕ участва в разработването на стратегия за управление на 
отработило гориво и радиоактивни отпадъци, което гарантира правилното отчитане на 
аспектите на радиационната защита и ядрената безопасност. Основното задължение за 
разработването на тази стратегия е на ДАЕЕР от управленческа гледна точка. Министерски 
съвет одобрява стратегията и парламентът я приема. По отношение на строителството на 
ядрени съоръжения от изключителна важност, тогава става въпрос за управление в областта 
на ядрената енергия и йонизиращите лъчения. Процесът за вземане на решения относно 
ядрени съоръжения, споменат горе, е създаден чрез препратки към Закона за енергия и 
енергийна ефективност от 1999, променен и допълнен през 2000.Държавната комисия по 
енергетика и енергийни ресурси е създадена по силата на този закон. 

Достатъчен брой персонал и финансови средства 



 

Достатъчният персонал и финансови средства са друг елемент от независимостта на 
регулаторния орган. 

В настоящия закон няма условия, касаещи независимостта на регулаторния орган КИАЕМЦ 
и за това как да се определи неговия бюджет. В проектозакона има условие, че председателя 
на ДААЕ предлага бюджета на Агенцията пред Министерския съвет. 

Фондът за ядрени изследвания, ядрена безопасност и радиационна защита е предвиден в 
проектозакона. Този фонд ще бъде управляван от Председателя на ДААЕ. Основните 
дейности на ДААЕ ще бъдат финансирани от този фонд, включително и допълнителното 
заплащане на персонала.  

Персоналът на ДААЕ е определен от вторичното законодателство. Организационният статут 
трябва да бъде одобрен от министерски съвет. Това означава, че изискванията, по отношение 
на персонала на регулаторния орган, могат лесно да се променят.  

Пряка линия за докладване 

Според проектозакона, Председателят на ДААЕ се назначава от Министерски съвет и 
докладва директно на Министерски съвет.  

 

Информиране на обществеността  
Възможността обществеността да участва в процеса на лицензиране не е ограничена в 
проектозакона. Основните условия за процедурата по участието на обществеността в 
дейността на държавните власти са предмет на Закона за достъп до обществена информация.   
 
 
По отношение на ДОКЛАД NSCE препоръка Тип I – Относно ресурсите на 
регулаторния орган 
 
Персоналът на КИАЕМЦ се състои от 80 човека към дата 15 октомври 2001 г. 

Министерският съвет с указ No.142 от 6 Юни 2001 г. Прие организационната структура на 
КИАЕМЦ и неговата администрация, за да приведе длъжностите на персонала в 
съответствие със Закона за администрацията. Така заплатите на персонала бяха почти 
удвоени.  

 
Разработването на анализ на необходимостта на КИАЕМЦ от човешки и финансови ресурси 
се предвижда да се изготви до края на март 2002 г., за да продължи качественото 
изпълняване на бъдещите задължения. 
 
Уточняването на график за реализиране на мерките за осигуряване на необходимите човешки 
и финансови ресурси и неговото предаване заедно с горе споменатия анализ се предвижда да 
стане до края на април 2002 г.  
 
Одобряването на графика от министерски съвет се предвижда да стане до края на май 2002 
г., последван от реализиране на графика.  
 
Паралелно с това е предвидено да се предложи в проектозакона за използване на ядрената 
енергия за мирни цели, да се включат условията за създаване на съответния фонд, който да 
се управлява от регулаторния орган за финансиране на неговите дейности.  
 
 
По отношение на ДОКЛАДА NSCE препоръка тип I – Документация, свързана с 
безопасността 



 

 
Тази препоръка повтаря основната препоръка #2/I но специално акцентира върху 
състоянието на документацията, свързана с безопасността на блокове 3-4 и 5-6 на АЕЦ 
"Козлодуй". 
 
Както беше дискутирано в позицията на АЕЦ"Козлодуй" по основната препоръка #2, 
АЕЦ"Козлодуй" се стреми активно да разработва документация за безопасността за блокове 
3-4 и 5-6 както за завършването на Техническата обосновка на безопасността така и за 
завършването на необходимите анализи на безопасността, като се използват западните 
методи и признати подходи и принципи. 
 
Техническата обосновка на безопасността в съответствие със западните стандарти (US NRC 
RG 1.70) за блокове 3-4 е разработена на две фази – доклад за обосновка на безопасността 
(RSS) и пълномащабна Техническа обосновка на безопасността. 
Първият доклад е завършен през 2000 г. След специално създадени изисквания за такъв вид 
документ в рамките на проекта PHARE/BG/TSO/05. Този доклад отразява повечето от 
изискванията според западните стандарти Техническа обосновка на безопасността и на 
практика е основата за разработването на пълномащабната Техническа обосновка на 
безопасността 
 



 

 
Разработването на пълномащабна Техническа обосновка на безопасността за 3 и 4 блок 
започна през 2000 чрез сключване на договор за консорциум от български инженерни 
компании технически подкрепени от EDF – Франция. Завършените глави на Техническата 
обосновка на безопасността  се предават следователно за проверка на Българския орган по 
ядрена безопасност Завършването на Техническата обосновка на безопасността е планирано 
за 2002 като всички необходими актуализации и промени да се въведат и да отразят 
завършването на програмата за подобряване на безопасността. 
 
За блокове 5 и 6 Техническата обосновка на безопасността , която следва от RG 1.70 се 
разработва паралелно с реализирането на програмата за повишаване на безопасността. В 
рамките на програмата се разработват многобройни допълнителни анализи като се адресират 
специфични характеристики на проекта и аварии. Те също ще бъдат изцяло повторени в 
Техническата обосновка на безопасността. Техническата обосновка на безопасността, 
включително и проверката от Българския орган по ядрена безопасност се очаква да бъдат 
завършени до приключването на програмата за повишаване на безопасността , т.е. до 2005. 
 
 
По отношение на експлоатационната безопасност на  1 и 2 до окончателното спиране  
 
С оглед на споразумението постигнато между Българското правителство и ЕС по отношение 
на спирането на блокове 1-2на АЕЦ"Козлодуй", ръководството на централата разработва 
програма и график на дейностите, които се предполага, че ще подпомогнат реализирането на 
това споразумение. Докато се акцентира значително върху разработването на плановете за 
извеждане от експлоатация, част от дейностите са насочени към поддържане на 
безопасността за останалия период на експлоатация на блокове 1 и 2. 
 
Концептуален технически проект за извеждане бе завършен през 2000 г. и подробен 
технически проект е в процес на подготовка и трябва да бъде завършен през декември 2001г. 
В разработването на подробния проект ще се използва ще се използва също съответния опит 
на западните електроцентрали. Подробния технически проект ще бъде даден на Българския 
орган по ядрена безопасност като първа стъпка от процеса на лицензиране на извеждането от 
експлоатация.  
 
Всички необходими модификации(без тези, които са необходими за продължителна работа 
на блоковете) са реализирани на 1-2 блок. Още повече редовните и разширените ремонтни 
дейности се изпълняват без никакво намаляване в обхвата или акцента. Ръководството на 
АЕЦ "Козлодуй" ясно заяви своето становище, че двата блока трябва да бъдат годни за 
експлоатация без никакво намаляване в изпълнението на оборудването, системите и 
конструкциите до момента, в който бъдат спрени. 
 
Ръководството на АЕЦ "Козлодуй" отчита различните възможности за запазване 
мотивацията на персонала, работещ на 1 и 2 блок. В разработените планове за минимизиране 
на социалните последици се предвижда нова квалификация на персонала за експлоатацията 
на 3 и 4 блок и за изпълняване на специфични дейности по извеждането от експлоатация. 
Смята се за ефективна мярката да се даде гаранция на персонала за определен период от 
време и да се запазят работните места на целия персонал. 
 
Очаква се тази и други мерки, планирани за реализиране да подсигурят поддържането на 
мотивацията на персонала за останалото време на експлоатация на 1 и 2 блок на АЕЦ 
"Козлодуй". 
 



 

Организационната структура за извеждане от експлоатация е създадена да управлява и 
координира дейностите по извеждане от експлоатацията.  
 
Ръководството на АЕЦ "Козлодуй" поема една специфична роля и ще наблюдава отблизо 
изпълнението на изискванията, заложени в Плана за действие. При всяко едно влошаване по 
отношение на безопасността ще се действа незабавно. 
 
По отношение на подобренията на блокове 3 и 4 на АЕЦ "Козлодуй" 
 
 
Препоръката включва три важни проблема свързани с безопасността. Първият е свързан 
със съответствията на системата за защита на реактора, втората е свързана с 
реализирането на концепцията теч преди скъсване, а третата е да се планират мерки, 
свързани с повишаване на херметичността на оболочката. 
 
 
Всички тези въпроси са напълно адресирани и предвидени за реализиране в PGR 97/2A. 
 
Системата за защита на реактора е всъщност по-стар проект и през периода 1993-1998 беше 
предмет на оценка в дълбочина и модернизация. Критериите за приемане сега съответстват 
на настоящите изисквания. По време на тази модернизация основната конструкция на 
системата не беше променена, така че с оглед на по-дългия период за експлоатация на тези 
блокове беше взето решение тя да се подмени с нова система.  
 
Първоначално, един подробен анализ за определяне на точната степен на заместване 
отчитайки опита на централите, които вече са предприели това заместване, трябва да бъде 
завършен до края на 2001 г. Този анализ ще определи детайлно необходимите действия за 
спазване на изискванията, които се прилагат в Европейския съюз. 
 
След което ще се продължи с основна модернизация на системата за защита на реактора , 
която трябва да бъде завършена през 2003 г. Допълнително освен заместването на 
автоматиката на електронната апаратура за събиране на данни, инструментариума от 
системите за безопасност и последователността на аварийното захранване, са заменени с 
цифрови. Възбудителя на дизел генератора и системите за управление са заменени също. 
Всички тези дейности трябва да бъдат завършени до 2002 г. Като това зависи от графика за 
плановия ремонт на блоковете. 
 
Анализът за теч преди скъсване е проведен за 3 и 4 блок на АЕЦ"Козлодуй". Анализът 
констатира, че системата от тръбопроводи и материалите, които са използвани са такива че 
осигуряват пълното приложение на теч преди скъсване за тръбопроводите с голям диаметър 
от първи контур , в съответствие с методиката и критериите, описани в USNRC SRP 23.6.3, и 
други приложими документи. Методите, които са използвани и проведения анализ напълно 
съответстват на изискванията на документите за теч преди скъсване на страните от 
Европейския съюз 
 
За да бъде напълно квалифициран подхода за теч преди скъсване на тръбопроводите от 
първи контур три независими системи за откриване на теч ще бъдат на разположение за 
блокове 3 и 4 на АЕЦ "Козлодуй" до края на 2003 г. Те включват квалифицирана акустична 
система за откриване на теч, система, която използва измерванията кондензата на въздушния 
охладител /топлоносител в оболочката, квалифицирана акустична система за откриване на 
теч, система, която използва измерването на кондензата на въздухоохладителя в оболочката, 
която се квалифицира в момента, и една квалифицирана система за откриване наличието на 



 

влага по системата от тръбопроводи и избрано оборудване от първи контур. Първите две 
системи са вече инсталирани.  
Като допълнение към модернизацията/квалифицирането на системата за радиационен 
мониторинг "System 8004" е вече на път да направи възможно използването и за ранно 
откриване на теч. 
 
Функцията на оболочката на 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй" е всеобхватно адресирана в 
обхвата на програмата за повишаване на безопасността. Анализът на конструкцията за 
потвърждаване на функцията на оболочката за целия спектър от проектни и някои над 
проектни аварии е изпълнен. Резултатите показаха, че дори в случай на скъсване на 
тръбопровода от първи контур с най-голям диаметър, оболочката ще продължи да 
функционира и конструкцията няма да бъде повредена. Допълнителна обосновка се 
разработва в рамките на основната реконструкция на оболочката, която трябва да бъде 
завършена през 2002 г. 
Програмата за намаляване на теча от хермо зоната е създадена като е използвана 
техническата помощ на VUEZ (Словакия), с цел да се намали степента на теча поне под 100 
% на ден. Един от най-важните елементи в модернизирането на оболочката за аварийни 
условия е инсталирането на струйно вихровия кондензатор, който ще предотврати 
неконтролираното изхвърляне на радиоактивност както при един ранен етап на авария така и 
по време на по-продължителния период на охлаждане на активната зона след авария с 
голямо скъсване и загуба на топлоносител без да се създава свръх налягане в херметична 
обвивка. Работоспособността на тази система е потвърдена чрез експерименти, проведени в 
Русия. Инсталирането на тази система ще бъде завършено през 2002 за двата блока.  
Всички мерки, свързани с подобренията на оболочката трябва да бъдат завършени до края на 
2003 г. 
 
По отношение подобренията на блокове 5 и 6 на АЕЦ"Козлодуй" 
 
Докладът NSCE препоръчва предпазна мярка (safety case), която да демонстрира, че 
съществува адекватна защита от скъсване на високо енергийни тръбопроводи, която 
съответства на общо приетите  изисквания и практики в рамките на Европейския съюз 
 
Решението на проблемите (което също е един от въпросите касаещи безопасността, 
определени от МААЕ, и по този начин напълно отразени в програмата за повишаване на 
безопасността на блокове 5 и 6 в АЕЦ "Козлодуй") е разработено от SIEMENS и е успешно 
приложено и на други места (напр. Моховце). В рамките на програмата за модернизация на 5 
и 6 блок всички анализи  (на конструкцията, термо хидравличен, радиологичен и т. н.) ще 
бъдат разработени и използвани като база за решаване на проблемите. При завършването на 
анализа ще бъде взето решение относно действителните мерки, които трябва да бъдат 
реализирани. Завършването на всички анализи е планирано за 2002 г. и реализирането на 
действителните мерки ще бъде завършено до 2005 г. 
 
По отношение на увеличаващия се брой експлоатационни събития на блоковете на 
АЕЦ "Козлодуй" 
 
Докладът NSCE препоръчва да бъдат реализирани мерки за анализ на коренните причини за 
експлоатационните събития и значително да се намали техния брой 
 
Както беше дискутирано  в отговора на основна препоръка #2, в АЕЦ "Козлодуй" съществува 
система за обратна връзка с експлоатационния опит. В същност няколко международни 
мисии дадоха положителна оценка на системата включително и на анализа на коренните 
причини, който систематично се изпълнява за всички събития в АЕЦ "Козлодуй", 
определени като важни за безопасността. Тъй като в бъдеще АЕЦ "Козлодуй"ще продължи 



 

да търси начини за повишаване на безопасността при експлоатация, което включва и обратна 
връзка с експлоатационния опит, смятаме, че тази препоръка е вече адресирана в АЕЦ 
"Козлодуй". 
 
Увеличеният брой изследвани експлоатационни събития в АЕЦ "Козлодуй" през последните 
няколко години, което се вярва, че е базата за препоръките, заслужава допълнителни 
пояснения. През 1997 г. в търсена на начини за повишаване на експлоатационната 
безопасност, АЕЦ "Козлодуй" намали прага за докладваните събития. Това беше съчетано с 
действия на ръководството за стимулиране на докладването за всички видове събития, които 
възникват в АЕЦ "Козлодуй". Затова докато броя на докладваните експлоатационни събития 
всъщност се е увеличил, това се дължи на промяна на критериите за докладване а не е 
признак за значително понижаване на безопасността. Това е илюстрирано долу от общия 
брой на всички разследвани събития. , отклонения и значителни събития за блокове 1-4 през 
последните четири години:  
 
 
година Общ брой събития и отклонения Събития важни за 

безопасността 
1997 20 6 
1998 52 6 
1999 99 5 
2000 103 5 

 
Трябва да се добави, че за блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй" от 1994 г., съответно 1996 г. не е 
активирана автоматичната защита на реакторите. 
 
Стратегическите цели на АЕЦ "Козлодуй" са да работи върху по-нататъшното намаляване на 
експлоатационните събития важни за безопасността чрез подобряване на анализа на 
събитията и засилване на за получаване на обратна връзка от експлоатационните събития. В 
същото време увеличаването на броя на докладваните и анализирани отклонения и "почти 
събития" цели като стратегическа политика на централата да засили ефективността на 
процеса. 
 
По отношение на програмата за наблюдение на корпуса на реактора на 3 – 4 блок на 
АЕЦ"Козлодуй" 
 
Докладът NSCE препоръчва програмата за наблюдение на корпусите на реакторите и 
допълнителния анализ да осигурят безопасен резерв на корпуса на реактора за всички 
проектни събития през целия проектен живот.  
 
Корпусите на всички реактори в АЕЦ "Козлодуй" са били винаги обект на подробно 
изследване както от АЕЦ "Козлодуй", така и от регулаторния орган и международни 
организации. Вземани са допълнителни проби от корпусите на реакторите на 1 и 2 блок на 
АЕЦ "Козлодуй". Състоянието на корпусите за всеки от блоковете редовно се предава на 
Българския орган по ядрена безопасност  за проверка като част от процедурите за лиценз за 
експлоатация. 
 
Обширен анализ е предприет за корпусите на 3 и 4 блок. Резултатите от анализа, а също и 
използването на резултатите от детайлния металургичен анализ на пробите от 1 и 2 блок на 
АЕЦ "Козлодуй", са потвърдили, че действителния живот на корпуса е много дълъг, в 
същност много по-дълъг отколкото проектния живот на централата. Предварителните 
резултати от текущите проекти за оценка на остатъчния ресурс , която се извършва от 
консорциума FRAMATOME-ANP и ATOMSTROYEXPORT – Русия, показват, че корпуса на 



 

реактора на 3 блок е сигурен без никакви коригиращи дейности най-малко до 26 горивни 
цикъла (понастоящем той е в 17 горивен цикъл), а за 4 блок проблема с окрехкостяването 
при облъчване не съществува поради високото качество на метала от който е произведен. 
Въпреки това програмата за повишаване на безопасността на 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй" 
обхваща няколко специфични дейности с цел непрекъснато наблюдение и удостоверяване на 
корпусите на реактора на двата блока. 
 
По отношение на програмата за наблюдение на корпуса на реактора на 5 и 6  блок на 
АЕЦ"Козлодуй" 
 
Докладът NSCE препоръчва програмата за наблюдение на корпусите на реакторите и 
допълнителния анализ да осигурят безопасен резерв на корпуса на реактора за всички 
проектни събития през целия проектен живот.  
 
По време на някои от мисиите на МААЕ в АЕЦ "Козлодуй", беше акцентирано върху 
необходимостта да се обърне внимание на програмата за наблюдение на корпусите на 
реакторите на тези два блока в рамките на програмата за повишаване на безопасността за 
блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй", се предвижда подобряване на текущото наблюдение 
корпусите на реакторите на тези блокове. Това ще включва оценка на резултатите от анализа 
на проби от материала на корпуса на реактора, които са монтирани вътре в корпуса на 
реактора както и анализи на допълнителни проби, които са подложени на ускорено 
облъчване. На базата на тази оценка, всички възможни необходими подобрения ще бъдат 
адресирани по подходящ начин. Програмата за наблюдението на корпуса на реактора трябва 
да се реализира между 2001 и 2007 г.. Изследванията на пробите, подложени на ускорено 
облъчване трябва да започне през 2005 г. Редица допълнителни проучвания и технически 
решения са изпълнени извън рамките на програмата за модернизация, за да се увеличи 
значително качеството на резултатите. 
 
По отношение на управлението на големите модификации на 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй" 
 
Докладът  NSCE повдига въпроса за координирането на многобройните задачи между 
множеството компании, които участват в реализирането на програмата за повишаване 
на безопасността на 5 и 6 блок на АЕЦ "Козлодуй". А също така поставя и въпроса отново 
касаещ модификациите относно включването на разнообразни технологии, например 
инструментариум и подмяна на система за управление.  
 
За управлението на Програмата за модернизация за 5 и 6 блок на АЕЦ "Козлодуй" , беше 
създадена отделна Дирекция за управление на реконструкциите и модернизациите. Тази 
дирекция има всички правомощия и носи всички отговорности за управлението на 
дейностите включени в Програмата за модернизация на 5 и 6 блок на АЕЦ "Козлодуй". 
 
Един от подизпълнителите, избран за реализирането на Програмата е Европейски 
Консорциум-Козлодуй (ЕКК), сформиран от FRAMATOME ANP (Франция и Германия) и 
ATOMSTROYPROGRESS (Русия).  Консорциумът носи пълна отговорност за 
координирането и управлението на дейностите както и за контролирането на участниците и 
включените в програмата подизпълнители. Работата на консорциума също се координира и с 
друг Изпълнител - Westinghouse (САЩ).  
Координирането се ръководи от Дирекция Реконструкции и Модернизации на АЕЦ 
"Козлодуй", която е подпомагана от известната консултантска компания за управление на 
проекти PARSONS POWER (САЩ). Ролята на консултанта Parsons е да осигурява съвети и 
независимо да наблюдава както техническите ,така и финансовите аспекти на реализирането 
на програмата за модернизация, а също и да дава съвети по всички специфични въпроси, 
включително съвместимост на технологиите. Консултантът Parsons също адресира 



 

разработването на конфигурация за управление на системата за големи модификации в 
централата в резултат на реализирането на Програмата за модернизация. 
Наскоро международния консултантски екип беше допълнен от опитния ядрен оператор EDF 
(France). Освен това, Европейските компании с богат опит в управлението на програми за 
повишаване на безопасността като Empresarios Agrupados (Испания) и British Energy 
(Великобритания), също участват в осигуряването на консултантски услуги и обучение на 
екипа за управление на проекта от АЕЦ "Козлодуй". 
 
По този начин, въпросите за дейностите по координиране, управление на модификациите на 
централата и съвместимостта на различните технологии са правилно адресирани в 
управлението на Програмата за модернизация на 5 и 6 блок на АЕЦ "Козлодуй". 
 
По отношение на националния авариен план – препоръка тип II 
 
Планира се актуализиране на Националния авариен план до края на 2001 г. 
 
Одобрението на плана за периодични пълномащабни национални аварийни тренировките 
предвидено да стане до края на Март 2002, включително и анализа на постиженията, 
недостатъците и адекватността на аварийното планиране.  
Актуализирането на националния авариен план според резултатите на пълномащабните 
национални аварийни тренировки се предвижда да се прави след всяка тренировка.  
 
7. Препоръки относно други типове ядрени инсталации и свързаната с тях регулаторна 
рамка в контекста на разширяването.  
 
По отношение на доклада NSCE – препоръка Тип I за България, във връзка с 
регулаторната рамка 
 
Предвижда се създаване на план за разработване на нормативни документи съгласно приетия 
Закон за използване на ядрената енергия за мирни цели, който да включва всички ядрени 
съоръжения в България. Срокът е тридесет дни след приемането на законa. 
 
Разработването на нормативните документи според този план се предвижда да стане една 
година след приемането на закона.  

Тези нормативни документи са в сила и сега, свързани са с безопасността на ядрените 
съоръжения, процеса на лицензиране, обучението на персонала и т.н., които трябва да бъдат 
повторени от нови които да отговарят на условията на приетия Закон за използване на 
атомната енергия за мирни цели. Набор от нови документи ще бъде разработен, който 
урежда социалните връзки в процеса на вземане на решения за построяването на нови 
ядрени съоръжения, регулиране по отношение на зоните със специален статут и регулиране 
относно предпазните мерки за безопасност (safeguards) съгласно Правилата на 
Европейската общност (Acquis) и т.н.  
 
Безопасността на други видове ядрени инсталации и свързаната с тях регулаторна 
рамка 
 
България има своя дългосрочна национална стратегия за управление на отработило гориво и 
радиоактивни отпадъци, включително и подходящи схеми за съхранение на радиоактивни 
отпадъци. Съществуващите съоръжения за междинно съхраняване на отработило гориво 
бяха модернизирани и лицензирани и има планове за допълнително изграждане на сухо 
хранилище за отработило гориво. 
 



 

Два специални национални фонда бяха създадени за Безопасно съхранение на радиоактивни 
отпадъци и за Извеждане от експлоатация. Фондовете са налице за необходимото 
финансиране на съответните дейности както за АЕЦ "Козлодуй" така и за други видове 
инсталации. 
 
Фондът за безопасно съхранение на радиоактивни отпадъци има 32,5 милиона лева 
финансови ресурси към октомври 2001 г. а фондът за извеждане от експлоатация има 
съответно 122,5 милиона лева. 
 
Експлоатацията на изследователския реактор IRT-2000 е прекратена , и се очаква 
окончателно решение относно възможността за по-нататъшно използване на площадката, 
наличното свежо гориво, съоръжения и оборудване. Това решение трябва да адресира 
възможностите за реконструкция и модернизация на съоръжението като 200 kW критическа 
касета за използване с образователна цел и за приложна изследователска дейност. 
Допълнителното изискване е, че отработилото гориво, което понастоящем се съхранява, да 
се транспортира за преработване. 
 
Нови хан е единственото хранилище за ниско и средно активни отпадъци от йонизиращи 
източници, използвани в промишлеността, медицината, науката, изследователската дейност 
и селското стопанство. Институтът за Ядрени Изследвания към Българската академия на 
науките е оператор на Постоянното хранилище за радиоактивни отпадъци (ПХРАО) в Нови 
хан. 
 
Препоръката по отношение на регулаторната рамка е адресирана по-скоро към другите 
ядрени инсталации отколкото към ядрените реактори представени тук. 
 
-------- 
“Излезли от употреба, запечатани източници са останали от дейности, които вече са 
прекратени и са доста тревожен факт в няколко от кандидат страните. В това 
отношение Групата по атомните въпроси (AQG) отправи следните основни забележки. 
Първо, бъдещото управление на излезли от употреба запечатани източници трябва да 
се покрива основно от Общностното право (acquis) по отношение на радиационна 
защита. Второ, според член 28 на Единната конвенция , всяка договаряща се страна е 
длъжна да осигури правилното адресиране на въпросите, свързани с безопасността на 
използваните, запечатани материали. Както вече бе посочено , това трябва да се счита 
за добра практика.  
 
 
ЧЛЕН 28. ИЗПОЛЗВАНИ, ЗАПЕЧАТАНИ ИЗТОЧНИЦИ 
1. Всяка договаряща се страна трябва в рамката на националния закон, да предприеме 
подходящите стъпки, за да е сигурна, че притежаването, преработката и погребването 
на използвани, запечатани източници става по безопасен начин.  
2. Всяка договаряща се страна трябва да позволи връщането на използваните и 
запечатани източници на нейна територия, в рамките на националния закон, ако е 
приела че те ще се връщат на производителя, който е квалифициран да ги получава и 
притежава.  
 
И двете условия на Единната конвенция са отчетени при създаването на проектозакона за 
използване на атомната енергия за мирни цели.  
 
Цялото общностно право в сферата на радиационната защита ще бъде включено в 
българското законодателство. 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Основни моменти от програмата за повишаване на безопасността на АЕЦ "Козлодуй" и 
свързаните с това дейности 
 
 
Дейностите по повишаване на безопасността на 1-2 и 3-4 блок са адресирани в съответните 
програми PRG-97A и PR-209M, и Инвестиционната програма на АЕЦ "Козлодуй" . 
 Финансирането на тези мерки се осигурява предимно от собствените фондове на централата 
и до известна степен от фондове на Европейския съюз по програмата ФАР. 
За 1 и 2 блок, всички мерки от PRG-97A са завършени. Четири основни сфери на дейности, 
свързани с извеждането от експлоатация на 1 и 2 блок на АЕЦ "Козлодуй" са определени в 
Стратегическия план за реализиране на Споразумението от 29.11.1999г. по отношение на 
бъдещето на АЕЦ "Козлодуй", прието от Министерския съвет на България на 13.07.2000 г..  
 
Тези сфери на дейности отразяват въпроси, свързани с лицензирането, техническите и 
социалните аспекти.  
 
Особен интерес представлява един набор от мерки, свързани със смекчаване на социалните 
последици, причинени от спирането на 1 и 2 блок както за територията на община Козлодуй, 
така и за региона наоколо. 
 
Техническите мерки, свързани с извеждането от експлоатация на 1 и 2 блок са разработени 
от BELGATOM - Белгия, EWN - Германия and ENPRO Consult - България. Техническата 
обосновка на безопасността и Оценката на влиянието върху околната среда се подготвят. 
Финансирането на тези мерки ще бъде осигурено от националния фонд за извеждане от 
експлоатация на ядрени съоръжения, Международния фонд Козлодуй на Европейската банка 
за възстановяване и развитие, програмата ФАР и Инвестиционната програма на АЕЦ 
"Козлодуй". 
 
Около 60% от всички дейности , включени в Програмата за повишаване на безопасността на 
3 и 4 блок (PRG-97/A and PR-209M) са завършени. Реализирането на останалите дейности 
продължава и ще бъде завършено в по-голямата си част до края на 2002 г. Собствените 
фондове на АЕЦ "Козлодуй" са на разположение за тази програма в рамките на 
Инвестиционната програма (в дългосрочен план) и в ежегодно одобрявания План 2001 и 
План 2002. 
 
Мисията на МААЕ, проведена през Октомври 2000 г. даде оценка на широката и комплексна 
програма за модернизиране на 3 и 4 блок и в заключение каза, че известните проектни 
проблеми са добре решени и реализирането на програмата ще приведе блоковете в 
съответствие със съвременните, световно приети стандарти по безопасност.  
 
Една от основните цели на програмата за повишаване на безопасността е разрешаването на 
проблемите, свързани със системата за аварийно охлаждане на активната зона, целостта на 
първи контур плътността на хермо зоната. Един от ключовите елементи е монтирането на 
струйно вихровия кондензатор който ще предотвратява неконтролираното изхвърляне на 
радиоактивност както в един ранен етап на авария, така и по време на по-продължителен 
период на охлаждане на активната зона след авария с голямо скъсване и загуба на 
топлоносител без да има свръх налягане в оболочката. Работоспособността на системата е 
потвърдена чрез експерименти проведени в Русия. Монтирането на системата ще бъде 
завършено през 2002 г. за двата блока. 
 



 

Приложението на критерия теч преди скъсване към системата от тръбопроводи на първи 
контур на 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй" е доказана аналитично. Останалите мерки за теч 
преди скъсване включват две допълнителни системи за наблюдение на течовете. Те ще бъдат 
монтирани през 2002. 
 
Херметичността на хермо зоната ще бъде значително подобрена по време на спиранията за 
ремонт през 2001 г. и 2002 г. 
 
Нова мисия на МААЕ е планирана за средата на 2002 г. за да оцени състоянието на 
реализиране на комплексната програма и направените подобрения. 
 
Програмата за повишаване на безопасността на 1-4 блок (мярка 6.4/1 от PRG'97) включва 
актуализиране на Техническата обосновка на безопасността за блокове 3 и 4, за да адресира 
състоянието на тези блокове след модернизацията. Новият документ, озаглавен „Обосновка 
на безопасността” (RSS) беше разработен в съответствие с изискванията на българските 
регулаторни документи и международните практики. 
 
Този документ беше разработен следвайки изискванията за форма и съдържание, 
разработени от българския регулаторен орган по програмата ФАР „Изисквания за структура 
и съдържание на RSS за 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй" (PHARE/BG/TSO/05 проект), който 
определя изискванията за Техническа обосновка на безопасността на 3 и 4 блок на АЕЦ 
"Козлодуй". Това налага допълнителни изисквания към изпълняването на детерминистичния 
анализ на безопасността. 
 
В края на 2000 г. бе подписан договор с консорциум от водещи български инженерингови 
организации за разработване на нова Техническа обосновка на безопасността за 3 и 4 блок в 
съответствие със съвременните западни стандарти. Беше подписан също и договор с ЕДФ за 
оказване на техническа помощ при разработването на Техническата обосновка на 
безопасността. 
 
В настоящия момент нивото на изпълнение на програмата за повишаване на безопасността за 
5 и 6 блок е около 50 %. Изпълнението на около 40 % от мерките продължава след 
подписване на договорите с доставчиците. Някои от мерките по програмата за модернизация 
са адресирани в рамките на Инвестиционната програма на АЕЦ "Козлодуй" и План 2002. 
 
През юли 2000 г. Беше проведена експертна мисия на МААЕ за оценка на техническата 
адекватност на мерките в рамките на втората фаза от програмата за модернизация. Мисията 
разгледа също и състоянието на реализиране на препоръките, дадени от експертите на МААЕ 
по време на мисията през 1995 г. Заключението на експертите беше, че всички въпроси 
свързани с безопасността за VVER 1000 Model V 320 (IAEA-EBR-VVER-05) приложими за 5 
и 6 блок на АЕЦ "Козлодуй" са адресирани и или вече са завършени или в момента се работи 
върху тяхното реализиране. 
 
Симптомно ориентираните аварийни процедури за VVER 440 и  VVER 1000 са разработени 
на базата на подхода на Westinghouse. Американски консултанти оказаха съдействие при 
разработването и валидирането на Симптомно ориентирани аварийни процедури. Общо за 1-
4 блок бяха разработени 32 СОАИ. Повече от 60 термо хидравлични анализа бяха изпълнени 
в процеса на разработване и аналитично валидиране на СОАИ. Завършен е един пилотен 
проект за разработване на материалите за обучение на операторите по СОАИ. Реализирането 
на процедурите на БЩУ е планирано да завърши през 2002 г. след като операторите бъдат 
обучени как да ги използват.  
 



 

Някои подготвителни дейности за разработване на Ръководство за управление на тежки 
аварии бяха изпълнени заедно с разработването на СОАИ. През 2001 г. Се очаква 
кандидатстване за финансиране по програма ФАР на специален проект за разработване на 
Ръководство за управление на тежки аварии и за изготвяне на Техническо задание за това 
ръководство. 
 
За 5 и 6 блок бяха разработени и утвърдени общо 38 Симптомно ориентирани аварийни 
процедури (СОАИ). Тези СОАИ бяха разработени чрез адаптиране на СОАИ на АЕЦ Бийвър 
Вели (Beaver Valley) за 5 и 6 блок на АЕЦ "Козлодуй". Валидирането на тези СОАИ се 
осъществява на пълномащабния симулатор за 5 и 6 блок на  АЕЦ "Козлодуй". Завършен е 
пилотния проект за разработване на учебни материали за обучението на операторите по 
Симптомно ориентираните аварийни процедури. Всички СОАИ за 5 и 6 блок ще бъдат 
реализирани на БЩУ след като операторите бъдат обучени как да ги използват. 
 
Значителното увеличаване на броя на експлоатационните събития, докладвани за блоковете 
на АЕЦ "Козлодуй" след 1997 се дължи на промяната на „Инструкцията за анализиране на 
експлоатационните събития”, модифицирана в средата на 1997. Тази инструкция подобри 
критериите за докладване . В резултат на това бяха съобщавани дори и събития, които не са 
от голямо значение за безопасността и бяха анализирани като се използваха методиката за 
анализиране на коренните причини. 
 
Тази нова инструкция отразява препоръките на българския регулаторен орган, препоръките 
на МААЕ както и експлоатационния опит на АЕЦ "Козлодуй". Още повече, че новата 
инструкция бе издадена, за да отговори на целта на ръководството на АЕЦ "Козлодуй" за по-
пълно съобщаване на събитията. В резултат на тази инструкция, броят на събитията, които 
бяха съобщавани и анализиран от българския регулаторен орган беше рязко увеличен – от 
около 20 годишно преди 1997 на около 70 на година през 1997. Това увеличение в никакъв 
случай не означава, че безопасността се е влошила. Тя е пряка последица от модифицирането 
на критериите за съобщаване. 
 
Процедурата „Обратна връзка с експлоатационния опит – анализ на отклоненията в 
експлоатацията на оборудването, в процедурите и персонала” беше реализирана през 1999 г. 
в АЕЦ "Козлодуй". Тази процедура изисква също съобщаване (и анализиране) на събития от 
типа незначителни отклонения и „почти събития”.  
 
ANNEX 1: Списък на мерките за повишаване на безопасността за 3 и 4 блок, свързани с 
доклада NSCE. 
ANNEX 2: Списък на мерките за повишаване на безопасността за 5 и 6 блок, свързани с 
доклада NSCE. 
ANNEX 3: Списък на мерките за повишаване на безопасността за (ПРАО) Цеха за 
преработка на радиоактивни отпадъци свързани с доклада NSCE 
ANNEX 4: Преглед на мерките от Програмата за модернизация на 5 и 6 блок  
ANNEX 5: График за реализиране на препоръките, дадени в доклада по ядрена безопасност в 
контекста на разширяването  
ANNEX 6: Списък на дейностите, които трябва да бъдат изпълнени по време на подготовката 
за изграждане на защитна ограда на 1 и 2 блок 



 

АНЕКС I 
СПИСЪК 

от мерки за подобряване на безопасността на блокове 3 и 4 на АЕЦ Козлодуй,  
свързани с препоръките на доклада на Групата по атомни въпроси 

 
Препо-
ръка No 

 
Мерки 

 
No 

Срок за 
изпълнение 

 
Програма 

G -I.2.1 
 

S-I.3 
 

Тази препоръка повтаря смисъла на препоръка G-I.2.1, но със специфични за 
АЕЦ Козлодуй детайли. Тя изисква подготовката на доклади, които 
обосновават безопасността на ядрените съоръжения в съответствие със 
западните стандарти. На блоковете на АЕЦ Козлодуй са извършени много 
модификации и в резултат реалната им конструкция (особено на блокове 3 и 4) 
значително превъзхожда тази по първоначален проект по отношение на нивото 
на безопасност. Наличните доклади, които обосновават безопасността, или не 
отговарят напълно на общоприетите западни стандарти, или не са съобразени с 
последните направени модификации. Взети са необходимите мерки за 
подготовка на пълна Техническа обосновка на безопасността за блокове 3 и 4, 
която ще бъде завършена през 2002.  

   

 Разработване на пълна техническа обосновка на безопасността (ТОБ) M6.4. 2002 PRG’97A, 
PR-209M 

 Допълнителни дейности, свързани с ТОБ:    
 Оптимизиране на разрешените режими на реакторите  M.1.3. 2001 PRG’97A, 

 PR-209M 
 Обосновка на якостта на вътрешната част на активната зона на реактора според 

новите стандарти 
M.2.3. 2002 PRG’97A, 

 PR-209M 
 Анализ на експлоатационната надеждност на тръбопроводите на първи контур 

Dn200 и Dn500 
M.4.3. 2002 PRG’97A, 

 PR-209M 
 Анализ на последствията в случай на скъсване на високоенергиен тръбопровод 

в турбинна зала  
M.4.7 2002  PR-209M 

 Дефиниране на параметрите на оболочката в случай на скъсване на 
тръбопроводи с голям диаметър на първи контур 

M.5.2. 2001 PRG’97A, 
 PR-209M 

 Анализ на риска от непредумишлено задействане на системите за безопасност в 
случай на пожар в БЩУ и изпълнение на необходимите мерки  

M.10.6. 2002  PR-209M 



 

 Монтаж на ограничители на потока в случай на повдигане на капака на 

колектора на парогенератора. 

M.2.12. 2002  PR-209M 



 

 
Препо-
ръка No 

 
Мерки 

 
No 

Срок за 
изпълнение 

 
Програма 

G-I.2.3 От 1994г. в АЕЦ Козлодуй се разработват симптом-ориентирани 
аварийни процедури за експлоатация, които използват опита на Уестингхаус и 
финансовата подкрепа на DOE USA. До края на 2000 за блокове 3 и 4 са 
разработени тридесет и две (32) аварийни процедури за експлоатация. 
Процесите на разработка, верифициране, валидиране и внедряване на 
аварийни процедури за експлоатация продължават с техническа поддръжка и 
методология от американска страна. Тези дейности ще бъдат завършени по 
план до края на  2002. 

   

     
 Специфични дейности за разработване на аварийни процедури за 

експлоатация  
   

 Разработване и внедряване на симптом-ориентирани аварийни 
процедури за експлоатация  

М.13.4 
 

2002 
 

PRG’97A 
PR209/M 

 Разработване на стратегия за управление на тежки аварии  
.13.16 

2003 PR209/M 

 Оценка на приложимостта на SPDS за наблюдение на след аварийни 
параметри  

M.8.12. 2002 PRG’97A 
PR209/M 

 Предвидени са допълнителни дейности, свързани с проблема, 
включително модернизация на специфични системи  

   

 



 

 
Препо-
ръка No 

 
Мерки 

 
No 

Срок за 
изпъл-
нение 

 
Програма 

G-II.1 Вероятностни анализи    
 Обновяване на ниво 1 на вероятностен анализ на безопасността, 

съобразен с извършените модификации  
M.6.1 
 

2002 
 

PRG’97A 
•
R209/M 

 Вероятностен анализ на опасността от пожар и изпълнение на мерките M.10.5. 2002 •
R209/M 

 Анализ на риска от големи радиационни въздействия (ниво 2 на  
вероятностен анализ на безопасността)  

M.6.2. 2003 PRG’97A 
•
R209/M 

 Разработване на вероятностен анализ на безопасността при ниска 
мощност и при спиране на реактора 

 

M.12.2. 2001 PRG’97A 
•
R209/M 

 Вероятностен анализ на безопасността при пасивен отказ на резервоара с 
борна киселина. 

M.6.1. 2002 PRG’97A 
•
R209/M 

 



 

 
Препо-
ръка No 

 
Мерки 

 
No 

Срок за 
изпъл-
нение 

 
Програма 

S-I.5. Подобрения на блок 3 и 4. Специфични дейности в процес на развитие:  
A. Система за защита на реактора  

   

 Модернизация на Системи за управление на аварийна защита  М.8.14 2003 PRG’97A 
•
R209/M 

 Подобрение на системите за безопасност в съответствие с резултатите от ниво 1 
на вероятностния анализ на безопасността 

M.6.5 2002 PRG’97A 
•
R209/M 

 Допълнителни дейности: подмяна на компоненти за безопасност    

  
B. Внедряване на концепцията  Теч преди скъсване 
Използване на повече от една система за откриване на течове – монтаж и оценка 

 
 
M.4.6 

 
 
2002 

 
PRG’97A 
•
R209/M 

 C. Подобряване на херметичността на оболочката  M.5.1. 2002 PRG’97A 
•
R209/M 

 



 

 
Препо-
ръка No 

 
Мерки 

 
No 

Срок за 
изпъл-
нение 

 
Програма 

S.-II.2 Програма за наблюдение на корпусите на реакторите на блокове 3 и 4     
 Оценка на остатъчния ресурс на корпусите на реакторите M.3.2. 2002 PRG’97A 

•
R209/M 

 Оценка на вероятността за нарушаване целостта на корпуса на реактора 
 

M.3.1. 2002 PRG’97A 
•
R209/M 

 Програма за управление и контрол на остатъчния ресурс  M.6.6. 2002 PRG’97A 
•
R209/M 

 
 



 

 

АНЕКС II 
 

СПИСЪК 
от мерки, изпълнени и планирани от АЕЦ Козлодуй за блокове 5 и 6, 

в отговор на препоръките на Доклад за ядрена безопасност в контекста на разширяването на Европейският съюз 
 

 
                        МЕРКИ ЗА АЕЦ 

Препо-
ръка    
№* № Съдържание 

Мярка
№ 
 

Срок за 
изпълнение 

Програма 

      
 

G-I 
1 Анализ на препоръките на двете мисии на МААЕ през 2000 по отношение на 

програмата за модернизация на блокове 5 и 6 и изпълнение на препоръките в 
съответствие с възможностите на АЕЦ Козлодуй 
Съвместно с консултанти да разработи главни процедури за работа в 
съответствие с условията на договора.  

 2002 
 
 
 

План на дейностите 
2001 

на дирекция "РиМ" 
блокове 5 и 6 

 
G-I.2.1 

S-I.3 

1. С цел обосновка безопасността на блоковете, в програмата за модернизация са 
включени пълни изчисления и анализи. На базата на тези анализи и в 
съответствие с изискванията на новите стандарти и регулаторни документи, ще 
бъде разработена ТОБ. 
В този смисъл основните мерки са: 

  
 
 
 
 

2002-2005 

 
Програма за 

модернизация на 
блокове 5 и 6 



 

 

 
                        МЕРКИ ЗА АЕЦ 

Препо-
ръка    
№* № Съдържание 

Мярка
№ 
 

Срок за 
изпълнение 

Програма 

      
  Извършване анализ за пожаробезопасност. 

Механичен анализ на зони с тръбопроводи на първи контур, подложени на 
специфични топлинни натоварвания. 
Извършване на анализ на последствията от вътрешни наводнения 
Изучаване на сеизмичната стабилност на сгради при сеизмичност на площадката 
0.2 g 
Оценка на компютърни кодове за анализ на аварии 
Анализ на хидравличен удар   
Изпълнение на пълния списък от анализи на проектни и надпроектни аварии 
Привеждане на анализите на безопасността в съответствие с международната 
практика 
Разработка на обновени ТОБ, базирани на формуляр на PNAE G-01-36-95  
Анализ на аварии с валидирани компютърни кодове 
 Не е пълен и има изменения в имената и номерата на мерките 

21111 
23431 
21121 
21241 
23131 
23240 
26111 
26120 
26122 
26221 

 

  

1. Начало на подготовка за периодични оценки на безопасността след завършване на 
програмата за модернизация на блокове 5 и 6 

  

2. Класифициране на оборудване и системи на блокове 5 и 6 според важността им за 
безопасността, сеизмиката и качеството 

23111 2003 

 
G-I.2.2 

3. Анализ на документацията, засягаща наличната оценка на важно за безопасността 
оборудване  

23121 2003 

 
Програма за 

модернизация на 
блокове 5 и 6 



 

 

 
                        МЕРКИ ЗА АЕЦ 

Препо-
ръка    
№* № Съдържание 

Мярка
№ 
 

Срок за 
изпълнение 

Програма 

      
 
G-I.2.3 

1 Аналитично утвърждаване на аварийни процедури за експлоатация 
Очаквани транзиенти без автоматична защита –термо-хидравличен анализ за 
утвърждаване на  аварийни процедури за експлоатация. Доклад за утвърждаване 
на използването на RELAP5 за ВВЕР 
Пилотен проект на DOE US за подготовка на материали за обучение на оператори
Внедряване на система за мониторинг на функции на безопасността 
 
Примерни специфични мерки: 
Съставяне на списък от събития за анализ  (проектни и надпроектни основни 
аварии)  
Съставяне на списък от сценарии на допълнителни инциденти (включително 
надпроектни аварии с големи течове)  
Анализ на случай на пълна загуба на електроснабдяване 

 
 
 
 
 
 
 

26111 
26251 

 
26351 

 
 

2000 
 
 
 
 
 

2000-2004 

Програма за 
разработка и 
внедряване на 
аварийни процедури 
за експлоатация 
 
 
Програма за 
модернизация на 
блокове 5 и 6 

 
G-I.2.4 
S-II.2 

1. Приемане на методология за анализ на случай на HPES при събития, в които е 
намесен човешки фактор, с цел подобряване на системата за анализ на събития 
 

 2002/2003 Програма за 
подобрение на 
системата за анализ 
на събития и 
използване на 
експлоатационния 
опит в АЕЦ 
Козлодуй 
 

G-I.1 
. 

Обновяване на вероятностния анализ на безопасността - ниво 1 за блокове 5 
и 6 

  План-2002 



 

 

 
                        МЕРКИ ЗА АЕЦ 

Препо-
ръка    
№* № Съдържание 

Мярка
№ 
 

Срок за 
изпълнение 

Програма 

      
 

S-I.6 
1. Препоръката изисква преоценка на вече одобрените решения за поддръжка на 

високоенергийните тръбопроводи (подаване на пара и вода) на кота 33 на блокове
5 и 6 на мястото, където те преминават от сградата на реактора към турбинна 
зала. Необходимо е да се постигне технически консенсус по отношение 
приемливостта на това решение, преди мярката да бъде внедрена, съгласно 
препоръките на  Групата по атомни въпроси. 
 
Специфични дейности: 
Анализ на дейностите за внедряване и оценка на мерки 18311 и 24211. 

  
 
 
 
 

2002 
 

 
 
 
 
План на дейностите 

2001 
на дирекция "РиМ" 
блокове 5 и 6 

S-I.6 2. 
 

Специфични мерки от Програмата за модернизация на блокове 5 и 6: 
Намаляване нивото на вибрация на паропроводи на блок 5  
Поведение на парогенераторите в случай на скъсване на тръбопроводи за пара и 
вода и в случай на големи течове.  
Увеличаване на остатъчния ресурс на тръбопроводите на втори контур, работещи 
в двуфазна среда 
Механична обосновка на опорите на важни за безопасността тръбопроводи в 
случай на земетресение  
Обосновка на механичното поведение на връзката между тръбопроводите на 
първи контур и колекторите на парогенератора 
Ограничаване на ефекта от скъсване на тръбопроводите за пара или вода от втори 
контур в помещението на реактора  
Подобряване стабилността на главните тръбопроводи за пара и вода на външната 
стена на отделение А820 

 
34211 
26261 
34312 
23421 
23311 
18311 
24211 

 
2005 
2004 
2002 
2003 
2003 
2005 
2005 

Програма за 
модернизация на 
блокове 5 и 6 



 

 

 
                        МЕРКИ ЗА АЕЦ 

Препо-
ръка    
№* № Съдържание 

Мярка
№ 
 

Срок за 
изпълнение 

Програма 

      
1. Мерките се препоръчват, с цел да се докаже, че програмата за наблюдение на 

корпусите на реактора и поддържащите анализи осигуряват адекватно ниво на 
безопасност по отношение на целостта на корпусите на реактора за всички 
проектни аварии по време на целия експлоатационен срок на реактора. 
Мярката е включена в програмата за модернизация на блокове 5 и 6 за 
подобрение на текущата програма за наблюдение на корпусите на реактора в 
съответствие с препоръките на МААЕ от проведените мисии. Тази мярка се 
базира на оценката от изследване на проби от материала на корпуса на реактора, 
които са поставени там по проект, и от допълнително монтирани 
„модернизирани” пробни сглобки за ускорено облъчване. 
 
Разработване на програма за изследване на метални проби от реактора и 
определяне на критичната температура на крехкост за блокове 5 и 6.  
 

 
 
 
 
 
 

23212 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Програма за 
модернизация на 
блокове 5 и 6 

 
S-II.3 

2. Изпълнение на програмата за контрол на метала на корпуса на реактора - блокове 
5 и 6 

 2001-2007 План 2002/2003 



 

 

 
 

S-II.4 
1. Препоръчват се мерки за коригиране структурата на АЕЦ с цел осигуряване на 

безопасно внедряване на планираните обширни модификации, особено 
модификациите, включващи различни технологии и изпълнители, например 
подмяна на КИП система. 
Като се има предвид сложността на модификациите, АЕЦ Козлодуй създаде 
специален отдел за управление на дейностите по реконструкция и модернизация, 
който се подпомага от екип консултанти.  
 
Специфична мярка: 
Разработка и внедряване на софтуерна информационна система за управление на 
структурата. 
 

  
 
 
 
 
 
 

2003 

 
 
 
 
 
 
 

План -2002 
 

 



 

 

ANNEX III 
 

СПИСЪК 
на мерките, планирани и изпълнени от АЕЦ Козлодуй  

относно хранилище за отработено ядрено гориво и преработка на радиоактивни отпадъци   
в отговор на препоръките на Доклад за ядрена безопасност в контекста на разширяването на Европейският съюз 

 
 
препорък

а 
No 

 
Мерки  

 
No 

Срок на 
изпълнени

е 

 
Програма 

 
G -II.2 

Разработване на програма за безопасно и ефективно управление на горивния 
цикъл на АЕЦ Козлодуй. 
 
Мерките, предприети от АЕЦ Козлодуй за въвеждане в експлоатация на цех за 
преработка на радиоактивни отпадъци, построяване на сухо хранилище за 
отработено гориво и разработване на програма за безопасно и ефективно 
управление на горивния цикъл, отговарят на препоръките на Групата по атомни 
въпроси относно “ядрени съоръжения от различен тип”. Важно е да се отбележи, 
че тези мерки са предприети в съответствие с националната стратегия за 
безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. 
Графиците за тяхното внедряване са разработени и координирани с плановете за 
извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2. 
 

 2001 
 

 
Национална 
стратегия за 
безопасно 

управление на 
отработено гориво 
и радиоактивни 

отпадъци  
 

S-I.4 Разработване на подробен проект за извеждане от експлоатация на блокове 
1 и 2.  

Относно безопасната експлоатация на блокове 1 и 2 на АЕЦ Козлодуй до 
извеждането им от експлоатация. 

АЕЦ Козлодуй няма опит в дейности по извеждане от експлоатация на 
блокове. Ето защо е разработен подробен проект за извеждане от експлоатация 
на блокове 1 и 2 по програмата PHARE на BELGATOM - Белгия, EWN – 
Германия и ENPRO Консулт - България. Този проект включва разработване на 
доклади за обосновка на безопасността и влияние над околната среда. 

 2002  



 

 

Разработен е стратегически план за споразумение между България и 
Европейската комисия на  29.11.1999 относно блокове 1 и 2, което включва 
програма за мотивация на персонала. Финансирането ще бъде осигурено от 
Национален фонд за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и 
международен фонд „Козлодуй”. 

 
 



 

 

АНЕКС IV 

 

 

 
Програма за модернизация 

 
на блокове 5 и 6 

 

 

 

Преглед 



 

 

 
ПЪРВОНАЧАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА АЕЦ 
 

Нивото на безопасност на ВВЕР1000/B-320 по същество отговаря на 
международните изисквания за безопасност: 

• Концепцията „защита в дълбочина” е внедрена по проект; 

• Реакторът има оболочка;  

• използва се резервиране, физическо разделяне и система за допуск при 
единичен отказ 

• тройна резервираност на системите за безопасност. 

 

 

НОВИТЕ ПОДОБРЕНИЯ СА НЕОБХОДИМИ ПОРАДИ:  

 

• Нови международни изисквания по отношение на безопасността и 
надеждността на атомните централи; 

• Различия спрямо изискванията на OBP-88, като нова основа за проектиране 
и изграждане на атомни съоръжения; 

• Различия спрямо съвременната международна практика, свързани с метода, 
обсега и качеството на анализа на авариите; 

 
• Оценка на безопасността на ВВЕР1000/320, базирана на: 
 

- Заключения на мисии OSART и ASSET,  проведени от МААЕ през  
1991, 1994 и 1997; 

- Заключения на подобни мисии на МААЕ за други атомни 
електроцентрали, експлоатиращи ВВЕР1000/V-320 

- Препоръки на Главния проектант на електроцентралата, базирани на 
подобрения в проектните системи 

 
• Експлоатационният опит на АЕЦ Козлодуй; 

• Проучвания, проведени в България (вероятностен анализ на безопасността, 
сеизмика); 

• Оценки на ВВЕР1000/V-320, извършени от френски и германски институции  

• Обратна връзка със световния експлоатационен опит по отношение на ВВЕР 
1000/V-320. 

  



 

 

 
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ  
 
Програмата за модернизация на блокове 5 и 6 е разработена на базата на 
резултатите от оценките, препоръките и изискванията, посочени по-горе.  

Програмата е разработена със съвместно участие на специалисти на АЕЦ 
Козлодуй, Енергопроект, EDF и РИСК Инженеринг.  

При създаване на програмата са взети под внимание изискванията на МААЕ.  

 

Програмата за модернизация включва комплекс от отделни специфични 
технически мерки. Тя е разработена на базата на концепция  “защита в 
дълбочина” и взима под внимание основните функции за безопасност. 
 
ОБЛАСТИ НА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БЛОКОВЕ 5 И 6  
 

Мерките, включени в програмата за модернизация засягат всички 

области на експлоатация на АЕЦ, като например подобрение на 

безопасността и надеждността,  обосновка на нивото на безопасност, 

подобрение на производителността и на условията на експлоатация, 

техническа поддръжка и ремонт.  

 

На тази основа, мерките са класифицирани по области на 

подобрение, както следва:  

 

Група 1 

Конструктивни мерки за подобрение безопасността на АЕЦ  

Тази група мерки обхваща подобрения в конструкцията, с цел тя да бъде 

приведена в съответствие със съвременните международни норми (блокове 5 и 

6 са проектирани в съответствие с нормите, които са били в сила през 70-те 

години). Предвижда се изграждане на: 



 

 

 

• Нови системи за диагностика и контрол – управление на течове на 

колектора, мониторинг на ресурси, мигриращи частици в Първи контур, 

мониторинг на функции на безопасност, вибрационен контрол на основно 

оборудване и др. 

• Допълнителни системи за тежки аварии – допълнителен дизелгенератор, 

филтрираща система за оболочката, пробоотборна система при аварии ; 

• Мерки за подобрение на условията за експлоатация и мониторинг на 

състоянието на основно оборудване – преход към 3 годишен горивен 

цикъл, наблюдение на подмяна на проби, подмяна на тръбопроводи;  

• Мерки, които целят премахване на различия с действащите норми: 

подмяна на  колектор на парогенератора, подобряване сеизмичната 

стабилност на сградите и оборудването съгласно новата сеизмична оценка 

на площадката на АЕЦ, подобрение на пожарната безопасност.  

Група 2  

Мерки, които целят обосновка на достатъчно ниво на безопасност чрез 
анализ и допълнителни проучвания, в съответствие с международно 
приети документи. 

Предвижда се следното:: 

• Анализ на аварии– допълнителен анализ на аварии, както и обработка на 

главните анализи на проектни аварии, с цел привеждане на Техническата 

обосновка на безопасността в съответствие с международно приетите 

изисквания (включително детайлна информация за използваните 

компютърни кодове, начални и гранични условия и направени 

допускания) 

• Механичен анализ на важно за безопасността оборудване – носещи 

части от първи контур, тръбопроводи от барботажен бак, неизолирани 

секции на смукателни тръбопроводи от авариен резервоар за съхранение 

на бор. 



 

 

 

• Проучване възможността за внедряване на нови конструктивни 

решения  - например монтаж на обратни клапи преди Системата за 

изхвърляне на пара в атмосферата. 

• Анализ на риска от външни и вътрешни събития–анализ на вътрешни 

наводнения, пожари, вероятностен анализ на безопасността и др.  

• Класификация и оценка на елементи и оборудване. 

 

Група 3  

Мерки за подобрение на безопасността чрез подмяна на оборудване с 

намаляващ остатъчен ресурс и оборудване от критична важност. 

Това оборудване се отнася главно до надеждната и стабилна експлоатация на 

блоковете, намаляване броя на не планираните престои за ремонт, 

продължителността и обсега на планираните ремонти и поправки.  

Мерките от тази група се отнасят главно за електрическо и КИП оборудване с 

10 годишен проектен остатъчен ресурс. Включват следните дейности: 

• Подмяна на оборудване на управляващи системи - YKTS, CIS, 

ASYT,  система за управление на неутронния поток, система за 

управление вътрешността на реактора, подмяна на управляващи пръти с 

частична дължина; 

• Подобрение на надеждността на измервателните средства – 

подмяна на детектори,  уреди за измерване концентрацията на бор, 

системи за мониторинг на радиация, системи за управление на 

водохимичен режим на първи и втори контур; 

• Подобрение надеждността на оборудване на системи за безопасност.– 

подмяна на UPS, подмяна на 6 кV прекъсвачи, модернизация на 

дизелгенератор;



 

 

 

• Подмяна и модернизация на важно за работоспособността на 

блоковете оборудване – прекъсвач на генератора, подгревател на 

сепаратор - паропрегревател, тръбни снопове на кондензаторите на 

турбогенератора, филтри на топлоносителя, модификации на релейна 

защита и автоматика и др. 

Високият приоритет на тези мерки се определя от нормите за безопасна 

експлоатация на блокове 5 и 6. Според този документ в случай на отказ на 

важно за безопасността оборудване, се налага ограничение на 

натоварването, включително спиране на блока. 

Група 4 

 

Мерки, които целят повишаване производителността на труда и 
подобряване на условията на експлоатация  

Делът на тези мерки в програмата за модернизация е сравнително малък. Те се 

отнасят до: 

• Обучение на персонала – пълномащабен симулатор, симулатор за ремонт 

на горния блок на реактора, разработка на симптом-ориентирани аварийни 

процедури; 

• Оптимизиране на ремонт и поддръжка – разработване на ремонтни и 

изпитателни процедури, доставка на оборудване за ремонт и управление 

• Подобрение на документацията и др.  

 

Група 5 

Мерки, свързани с извеждането от експлоатация на ядрени мощности  

Трябва да се разработят проекти за подмяна на парогенератора и извеждане на 
блоковете от експлоатация.  Разпределението на мерките по групи е показано на 
фиг. 1 

 



 

 

ПРОВЕРКИ, РЕЗУЛТАТИ И ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 
 
Извършени са следните проверки: 
 

Май 1995 – одобрена от НЕК АД 

Юни 1995 – одобрена от КИАЕМЦ 

Юли 1995 –  проверена и одобрена от МААЕ 

Април 1997 - проверена от РИСКОДИТ  

Юли  2000 – проверена от МААЕ 

 

Проверката на безопасността, проведена от МААЕ, завърши с определяне на 7 
допълнителни точки и приемане на програмата за модернизация. 

Проверката от РИСКОДИТ приключи с положителни резултати. Мерките бяха 
оценени като удовлетворителни от гледна точка на безопасността и бяха дадени 
методологични и технически препоръки за тяхното конкретно изпълнение. 

Последвалата проверка на МААЕ през 2000 потвърди правилността на подхода 
и на извършената работа и даде препоръки за бъдещата дейност. 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ 
Общият брой на мерките, включени в програмата за модернизация, одобрена от 
МААЕ през 1995, е 204. Понастоящем част от мерките се прилагат от НЕК, АЕЦ 
Козлодуй и други компании.  

  

Главни подобрения, които вече са внедрени  

• Частично включване на аварийна защита от аварийно спускане на контролни 
пръти (URB система), модернизация на системата за аварийна защита на 
реактора на ниво сигнал от парогенератора; 

• Подмяна на системата за управление на неутронния поток (за блок 5) и 
прилагане на нова триканална система за измерване на реактивността;  

• преминаване към нов (3 годишен) горивен цикъл; 

• подмяна на индикаторите на позицията на управляващите пръти; 

• подмяна на стелажи в басейна за отработено гориво; 

• повишаване надеждността на дизел генератора; 

• разработване на метод за бърза проверка на целостта на горивния елемент; 

• подобряване на динамичната стабилност по време на преходен процес – 
внедряване на нови алгоритми  за цифрово управление на системата за 
автоматично управление на турбината, обновяване на защити “ниво”  на 
парогенератора, подмяна на двигателно задвижвани управляващи клапи за 
подпитка на парогенератора с пневматично задвижвани; 



 

 

 
• подобрено охлаждане на помпи за аварийно впръскване на бор и 

конструктивни подобрения на ESSS помпи (помпи с впръскване под високо 
и под ниско налягане) TQ2 и TQ3; 

• прилагане на ултразвуково тестване на вътрешността на корпуса на реактора 
и парогенератора; 

• внедряване на бързо откриване на течове от топлоносителя в първи контур в 
горната част на реактора, 

• въвеждане в употреба на автоматична система за радиационен мониторинг 
извън площадката на АЕЦ в 3 км зона с ограничен достъп, 

• завършване на вероятностен анализ на безопасността ниво 1, 

• обновяване на нови технически спецификации и ТОБ на база на пусков и 
експлоатационен опит; 

• внедряване на пълномащабен симулатор за оперативния персонал. 

Делът на внедрените мерки е показан на фигура 2. 
 

Избор на изпълнители за внедряване на програмата за модернизация 
на блокове 5 и 6.  
 

През 1996 се проведе процедура за избор на изпълнители на програмата за 
модернизация.  

За главни изпълнители са избрани Европейски консорциум – Козлодуй 
(Сименс, Фраматом, Атоменергоекспорт) и Уестингхаус. 
Обхватът на главния договор включва 106 мерки, 8 от които се изпълняват по 
договор с Уестингхаус. 

 
Фази на програмата за модернизация 

 
Фаза 1 – Основна инженерна фаза 
Тази фаза включва събиране и представяне за разглеждане на входните данни, 
разработка на техническо задание и технически проекти (доклади от анализи) за 
всяка мярка. 
Договорите за Основната инженерна фаза са сключени през първата четвърт на 
1998.   
 

Фаза 2 – Внедряване  
Фазата на внедряване включва разработка на подробни проекти, производство и 
доставка на оборудване, монтаж и изпитания, лицензиране и въвеждане в 
експлоатация на оборудването. 
Договореният обхват на фаза Внедряване е дефиниран на базата на анализа на 
резултатите от Основната инженерна фаза.   Договорите за фаза Внедряване са 
подписани през 1999, ефективността им зависи от изпълнението на набор от 
предварителни условия, включително набавяне на необходимото финансиране, 



 

 

определяне на окончателния обхват и организация на дейностите и др.  



 

 

ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 
БЛОКОВЕ 5 И 6  

 

Текущото състояние на внедряването на програмата за модернизация е показано 
на фигура 2. 

Част от мерките по програмата вече са внедрени със собствени ресурси на АЕЦ. 
Извършена е подмяна на система за измерване концентрацията на бор за 
системите за безопасност, на пароподгревателите на турбината и на  UPS на 
системите за безопасност. 

Договорите с ЕКК и Уестингхаус за основната инженерна фаза бяха изпълнени 
в средата на 2000. В резултат бяха разработени Технически проекти и 
спецификации, необходими за изпълнение на следващата фаза от главния 
договор.  

При отделянето на АЕЦ Козлодуй от НЕК през април 2000, новооснованата 
компания започна едновременни преговори с всички изпълнители с цел 
привеждане на вече подписаните договори към извършеното преструктуриране 
и осигуряване на условия за действително стартиране на дейностите през 2001.  
Две мисии на МААЕ бяха поканени да оценят адекватността на разработените 
технически спецификации. В резултат бяха формирани пакети с приоритетни 
(фиксирани) мерки за всеки от изпълнителите и се договориха условията за 
действително стартиране на модернизацията.  

През 2000 са подписани и ратифицирани споразумения за заем със СИТИБАНК, 
ЕВРОАТОМ и РОСЕКСИМБАНК за финансиране на програмата за 
модернизация. 

Част от работния обхват на програмата е включен в инвестиционната програма 
на АЕЦ Козлодуй. Той ще се финансира със средства на АЕЦ Козлодуй и ще се 
изпълнява от български изпълнители. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

Организацията на дейностите по внедряване на програмата е поверено на 
Дирекция “Реконструкция и модернизация” към АЕЦ Козлодуй ЕАД. В рамките 
на дирекцията е основана специална организационна структура, която 
осъществява необходимата координация и контактни функции, и провежда 
контрол по качеството на изпълнението на дейностите. 

Техническите аспекти на разработката и внедряването на съответните проекти 
се координират от специалисти по експлоатация на блоковете от Дирекция 
Производство, която освен това управлява и процесите на внедряване на 
измененията в системите на блоковете. 

 



 

 

 

Дейностите по управление на проекта се поддържат от международен 
консултантски екип, воден от американската компания Парсънс. Използва се 
опита на такива компании като EDF - Франция, UFC – Испания и ANSALDO – 
Италия.  

 

Свързаните с SAEER дейности по програмата за модернизация се консултират 
от консорциум, основан от две компании – BRITISH ENERGY – 
Великобритания и EMPRESAROIS AGRUPADOS – Испания. 
 



 

 

 
 

Фигура 1 – Разпределение на мерките по области за подобрение  
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1. Конструктивни мерки за подобряване безопасността на АЕЦ 
 
2. Изследвания и допълнителни проучвания 
 
3. Мерки, свързани с подобрение работоспособността на АЕЦ 
 
4. Мерки за подобряване условията на експлоатация 
 
5. Мерки, свързани с извеждането от експлоатация на ядрени мощности  

 

 



 

 

 

 

Figure 2 –Изпълнени мерки от програмата за модернизация до момента 
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АНЕКС V 
ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ, ДАДЕНИ В  

ДОКЛАДА ПО ЯДРЕНА БЕЗОПАСНОСТ В КОНТЕКСТА НА РАЗШИРЕНИЕ 

 

No ПРЕПОРЪКИ МЯРКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРЕПОРЪКАТА  

СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОТГОВОРНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ПРЕПОРЪКИ ТИП  I  

1. 
 
Втора главна препоръка:  
Относно практиките за 
преоценка на безопасността: 
Изпълнение на национални 
практики за преоценка на 
безопасността, периодично 
повтарящи се, координирани, 
където е възможно, с национални 
графици за подновяване на 
лиценза и продължаващи 
специфични за АЕЦ програми за 
подобрение на безопасността. 

В рамките на разработката на нова 
норма за осигуряване на безопасността 
на АЕЦ по време на проектиране, 
изграждане и експлоатация да се 
изпълнят препоръки за периодична 
преоценка на безопасността и.  

30 ноември 2002  КИАЕМЦ  
 

2. Относно обратна връзка по 
отношение на 
експлоатационния опит: 
Непрекъснат систематичен 
анализ на експлоатационния 
опит и информация от нови 
проучвания и при атомните 
централи и при регулаторните 
органи с цел да се осигури 
непрекъснато изучаване и 
подобрение като елемент от 
националната култура на 
безопасност. 

В рамките на годишната програма за 
обучение на  инспектори на КИАЕМЦ 
да се провеждат семинари, които да 
обобщават експлоатационния опит и да 
представят нова информация, свързана 
с културата на безопасност. 

Първо на 31 май 2002 и 
след това всяка година 

КИАЕМЦ  
 



 

 

3. В краткосрочен приоритет 
България трябва да:  
Относно ядреното 
законодателство: Внедри 
предложената поправка в 
ядреното законодателство, 
между другото да подобри 
финансовото състояние и 
независимостта на регулаторния 
орган (КИАЕМЦ). 

Дискусии и приемане на проектозакон 
за използване на ядрената енергия за 
мирни цели.   

30 март  2002  
(временен срок) 

Народно събрание 



 

 

 
4. Относно ресурси на 

регулаторния орган: 
разработване и изпълнение на 
план за действие, който да 
осигури  адекватни ресурси от 
страна на регулаторният орган 
(КИАЕМЦ) за изпълнение на 
всички негови задължения и 
отговорности, а също и ресурси 
за набиране и задържане на 
адекватен брой квалифициран 
персонал и получаване на 
необходимата независима 
техническа поддръжка. Планът 
за действие трябва да се базира 
на подходящ анализ на нуждите 
от регулация. 

Анализ на нуждите на КИАЕМЦ от 
човешки и финансови ресурси с цел да 
продължи качествено да изпълнява 
бъдещите си задължения.  
 
Изработване на график за изпълнение 
на действия за осигуряване на 
необходимите  човешки и финансови 
ресурси.  
 
Представяне на анализа и графика за 
разглеждане от Министерски съвет.  
 
Обсъждане и одобрение на графика от 
Министерски съвет. 
 
Изпълнение на графика.  
 
Едновременно с това да се предложи 
включване в проектозакона за 
използване на атомната енергия за 
мирни цели, на средства за създаване 
на съответен фонд, управляван от 
регулаторния орган, с който да се 
финансира дейността му.  

30 март  2002 
 
 
 

 
30 април 2002 

 
 
 
 

30 април 2002 
 
 

30 май 2002  
(временен срок) 

 
След одобрение 

 
30 ноември 2001 

КИАЕМЦ 
 
 
 
 

КИАЕМЦ 
 
 
 
 

КИАЕМЦ 
 
 

Министерски съвет (МС) 
  
 

МС, КИАЕМЦ 
 

Временна енергийна 
комисия към Народно 

събрание  
 

5. Относно законова рамка:  
България трябва при 
изпълнението на първите две 
специфични за страната 
препоръки от тип I , дадени в 
секция III.1 по-горе, засягащи 
промяната в законодателството, 
независимостта и ресурсите на 
регулаторния орган, да осигури да 

Разработване на план за изготвяне на 
законови документи съгласно приетия 
закон за използване на атомна енергия 
за мирни цели, като се вземат под 
внимание всички атомни съоръжения в 
България.   
Изготвяне на законови документи 
според плана.  

30 дни след приемане на 
закона 

 
 
 
 
1 година след приемане 

на закона 

КИАЕМЦ 
 
 
 

 
КИАЕМЦ и други 
органи, цитирани в 

закона 



 

 

бъдат отчетени изискванията по 
отношение на регулацията на 
други ядрени съоръжения, освен 
атомните централи.  



 

 

 
 ПРЕПОРЪКИ ТИП  II  

6. Трета главна препоръка 
Относно управление на 
качеството  на регулиране: 
мерки за внедряване на 
съвременно, добре 
документирано управление на 
качеството за регулаторния орган 

Назначаване на отговорно лице по 
управление на качеството в КИАЕМЦ. 
 
Одобрение на план за обновяване на 
документите, които са в сила, и 
разработване на нови документи по 
управление на качеството в КИАЕМЦ. 
 
Изпълнение на приетия план.  
 
Изработване и одобрение на план за 
разработване на нови документи.  

30 ноември 2001 
 

 
20 декември 2001 

 
 
 
 

30 ноември 2002 
  

20 декември 2002 

КИАЕМЦ 
 

 
КИАЕМЦ 

 
 
 
 

КИАЕМЦ 
 

КИАЕМЦ 

7. България трябва да докладва за 
прогреса на: 
Относно национални аварийни 
учения: Действия за редовно 
провеждане и оценка на 
пълномащабни национални 
аварийни учения с цел 
удостоверяване адекватността на 
планираните аварийни 
мероприятия 
 

 
 
Обновяване на националния авариен 
план.  
 
Изработване и одобрение на план за 
периодични пълномащабни аварийни 
учения, включително анализ на 
постиженията, недостатъците и 
адекватността на аварийното 
планиране.  
  
Обновяване на националния авариен 
план според резултатите от 
пълномащабните национални аварийни 
учения.  

 
 

20 декември 2001 
 
 

31 март 2002 
 
 
 
 
 

60 дни след провеждане 
на пълномащабни 

национални аварийни 
учения  

 
 
Национална агенция за 
гражданска защита, МС 

 
Национална агенция за 
гражданска защита, МС 

 
 
 
 
Национална агенция за 
гражданска защита, МС 

 

 



 

 

 
АНЕКС VI 

СПИСЪК1 
на дейностите, които трябва да бъдат извършени при подготовката на предпазно ограждение на блокове 1 и 2  

 

No Дейност Начало Край 

1. ЛИЦЕНЗИРАНЕ   

1.1 План на концепциите, предаден за разглеждане на регулаторния орган Краят на 2001  

1.2 Кандидатстване за продължение на лиценза  за ремонт  за 3 години  Средата на 2002  

1.3 Кандидатстване за лиценз за подготовка на предпазно ограждение  Средата на 2003  

1.4 Кандидатстване за лиценз за  експлоатация на предпазно ограждение  Краят на 2006  

    

2. ЕТАПИ   

2.1 Окончателно спиране на блокове 1 и 2  Краят на 2002  

2.2 Въвеждане в експлоатация на съоръжение за съхранение на сухо отработено гориво  Средата на 2003  

2.3 Блок 1 без гориво Средата на 2006  

2.4 Блок 2 без гориво Краят на 2006  

2.5 Начало на експлоатация на предпазно ограждение  Краят на 2007  

    

3. ОТРАБОТЕНО ГОРИВО   

3.1 Горивото от активната зона на блок 1 е извадено в басейна за отработено гориво Март 2003 Април 2003 

3.2 Горивото от активната зона на блок 2 е извадено в басейна за отработено гориво  Май 2003 Юни 2003 

                                                            
1 Списъкът представя концептуалния проект. 



 

 

 
3.3 Отлежаване на отработеното гориво в басейна  Юни 2006 

3.4 Трансфер на отработеното гориво от басейна на блок 1 за мокро съхранение  Април 2006 Август 2006 

3.5 Трансфер на отработеното гориво от басейна на блок 2 за мокро съхранение  Август 2006 Декември 2006 

    

4. ПОДГОТОВКА   

4.1 Валидиране на радиоактивна инвентаризация  Юни 2003 Декември 2005 

4.2 Планиране на дейности по деактивиране Януари 2003 Декември 2003 

4.3 Деактивиране на първи контур и преработка на отпадъци  Юни 2003 Декември 2004 

4.4 Деактивиране на друго оборудване и  преработка на отпадъци  Януари 2004 Декември 2007 

4.5 Манипулиране на материал от активната зона Януари 2004 Декември 2005 

4.6 Отстраняване на горивоопасни материали Януари 2004 Декември 2005 

4.7 Отстраняване на опасни материали и термоизолация Юни 2003 Декември 2007 

4.8 Намаляване на охлаждащата вода Юни 2003 Декември 2007 

4.9 Намаляване на аварийно захранване Юни 2003 Декември 2007 

4.10 Намаление на електроснабдяване Януари 2006 Декември 2007 

4.11 Планиране на частичен демонтаж Януари 2003 Декември 2004 

4.12 Анализ на състоянието на сградите Януари 2002 Декември 2003 

4.13 Начални строителни дейности по заявка  Юни 2003 Декември 2007 

    

5. ДЕМОНТАЖ   

5.1 Рязане, запушване и запечатване на тръбите на границата с предпазното ограждение Януари 2004 Декември 2007 

5.2 Затваряне на всички отвори (врати, прозорци, кабелни и други отвори) Януари 2006 Декември 2007 



 

 

5.3 Частичен демонтаж на електрически системи Януари 2005 Декември 2007 

5.4  Нарязване на малко и трудно за деактивиране оборудване  Януари 2004 Декември 2007 



 

 

 
6. SAFE ENCLOSURE ZONE ПОДГОТОВКА НА ЗОНАТА НА ПРЕДПАЗНОТО 

ОГРАЖДЕНИЕ  

  

6.1 Конструкция на сградата (строителни работи и др.) Януари 2006 Декември 2006 

6.2 Консервация на оборудването, използвано в процеса и манипулациите Януари 2006 Декември 2007 

6.3 Изменение на електрически и КИП системи Януари 2006 Декември 2007 

6.4 Изменение на системи за радиологичен мониторинг Януари 2006 Декември 2007 

6.5 Изменение на противопожарна защита Януари 2006 Декември 2007 

6.6 Монтаж на системи за наблюдение на площадката  Юни 2003 Декември 2004 

6.7 Приспособяване на системите за вентилация Юни 2005 Юни 2006 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Дейностите и времето за изпълнение са взети от “Технически проект за извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2 на 

АЕЦ Козлодуй”, 

 Проект PHARE BUL 9809-02-03, междинен доклад, септември 2001 

 

 

_______________ 

 


